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Koło PrZyJAciół „więZi” cZy nielegAlny 
Klub inteligencJi KAtolicKieJ w KAtowicAch? 
Działalność i rozpracowanie przez służbę bezpieczeństwa 
grupy świeckich aktywistów katolickich w latach 1959-1965 

the coMMunity oF syMPathisers oF the ‘Więź’ 
(‘the bond’) Magazine or illegal 
clubs oF catholic intelligentsia in katoWice? 
activities and dismantlement of a group of lay catholic activists 
by the security service between 1959-1965

AbstrAct 
 
byli członkowie klubu inteligencji katolickiej 
w katowicach po 1957 r. poszukiwali innych form 
aktywności. rudolf buchała i Jerzy skwara byli 
członkami zespołu miesięcznika „Więź”. obaj 
w 1959 roku zorganizowali w katowicach grupę 
sympatyków „Więzi”. W 1961 roku służba bez-
pieczeństwa zaczęła rozpracowywać grupę, która 
miała charakter nielegalnego klubu inteligencji 
katolickiej. inwigilacja kierowników grupy trwała 
kilkanaście lat, mimo iż działalność grupy wyga-
sła dużo wcześniej. zaniechanie spotkań sympa-
tyków miesięcznika „Więź” zostało spowodowa-
ne zmianą koncepcji społecznego oddziaływania 
„Więzi”. centralne kierownictwo miesięcznika 
postanowiło wzmocnić reprezentację „Więzi” tyl-
ko przy legalnie działających klubach inteligencji 
katolickiej.

since 1957 in katowice, previous members of 
the catholic intelligentsia club, were eager to be 
active in other ways. rudolf buchala and Jerzy 
skwara were members of the editorial team of the 
magazine ‘Wiez’ (‘the bond’). in 1959 in katowice  
they both organized a group of sympathisers 
of the magazine ‘the bond’. the group was illegal 
in nature and in 1961 the security services started 
to disband them. despite the fact that the group 
had ceased been active long before, surveillance 
of the group’s leaders lasted several years. the fail-
ure of the monthly meetings of the group was at-
tributed to the change in purpose behind the social 
impact of ‘Wiez’. the monthly magazine’s central 
management has decided to advertise the publica-
tion of ‘Wiez’ only in legally established catholic 
intelligentsia clubs.
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Pierwszy klub inteligencji katolickiej w katowicach funkcjonował przez kilka 
miesięcy w 1957 roku. został zdelegalizowany decyzją władz administracyjnych 
pod koniec tego roku 1. W całym kraju pozwolono legalnie działać pięciu klubom: 
w krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i toruniu. ludzi współtworzących 
niedoszły katowicki klub łączyła potrzeba aktywności intelektualnej. Jednoczył 
ich światopogląd i chęć praktycznego wdrażania katolickiej doktryny społecznej. 
Przy braku zgody na założenie klubu w katowicach jedną z możliwości dalszego 
udzielania się było przystanie do istniejącego w innych miastach kik-u lub do 
podobnego nieformalnego grona. 

Warszawski klub inteligencji katolickiej był najliczniejszy. skupiał osoby 
działające niegdyś w stowarzyszeniach katolickich (później rozwiązanych) oraz 
młodych działaczy dojrzewających do pracy społecznej właśnie pod koniec lat 
pięćdziesiątych. lewicę kik-u stanowili ludzie wywodzący się ze stowarzyszenia 
Pax, które opuścili w 1955 roku jako grupa opozycyjna zwana „frondą”. grupa 
ta – skupiona wokół redaktora „Wrocławskiego tygodnika katolików”, tadeusza 
Mazowieckiego, i inspektora terenowych agend Paxu, Janusza zabłockiego – ot-
warcie krytykowała niedemokratyczny styl zarządzania tym stowarzyszeniem. 
za tę postawę wszyscy jej członkowie zostali poddani 13 sierpnia 1955 roku we-
wnętrznemu dochodzeniu, a w konsekwencji wydaleni. oprócz przywódców byli 
to: rudolf buchała, Wojciech Wieczorek, stefan bakinowski, tadeusz Myślik,  
ignacy rutkiewicz, zygmunt drozdek 2. aby zaznaczyć w ramach warszawskiego 
kik-u swoją odrębność, założyli oni własny miesięcznik „Więź”, którego pierwszy 
numer ukazał się w lutym 1958 roku. „Więź” nie określała siebie jako pismo kato-
lickie, lecz zarazem nie ukrywała, że redakcja składa się z ludzi wierzących. re-
daktorem naczelnym został t. Mazowiecki, zastępcą J. zabłocki. „Frondyści” uzy-
skali koncesję wydawniczą, ponieważ głosili, że akceptują socjalizm jako drogę do 
większego dobra. celem miało być „spersonalizowanie” ustroju socjalistycznego, 
czyli przesunięcie w nim ideologicznego prymatu z mas na osobę ludzką. redakcję 
tworzyli intelektualiści, którzy chcieli podjąć dialog z ideologią marksistowską, 
podkreślając własny światopogląd chrześcijański. Marzyli, aby swoją organiczną 
działalnością tak od środka przekształcić socjalizm, by bardziej służył rozwojowi 
osoby ludzkiej 3. natomiast z perspektywy władz ta lewicująca grupka była przy-
datna do kontrolowania reszty środowiska lub wykorzystywania różnic w kik-u. 

do składu redakcyjnego „Więzi” wszedł katowiczanin, rudolf buchała 4, 
uczestnik „frondy”. W 1956 roku był jednym z członków założycieli niedoszłego 

1 Więcej: a. Przewłoka, Służba Bezpieczeństwa wobec próby założenia Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej w Katowicach w latach 1956-1957, Śląskie studia historyczno-teologiczne 43,1 (2010),  
s. 124-136.

2 M. rostworowski, Słowo o Paxie, Warszawa 1968, s. 97.
3 M. Łętowski, Ruch i Koło Poselskie ZNAK 1957-1976, katowice 1998, s. 68-71. 
4 rudolf buchała, s. edmunda, ur. 1927 r., zm. 2010 r. – prawnik, były członek stowarzyszenia 

Pax, od 1950 r. pracował w redakcji „słowa Powszechnego” w katowicach oraz w latach 1954-1956 
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kik-u w katowicach. również w katowicach mieszkał Jerzy skwara 5 – ekono-
mista z dziennikarskim zacięciem, były „paxowiec” i sympatyk „frondy”. nie zo-
stał objęty dochodzeniem z sierpnia 1955 roku, ponieważ przechodził wtedy cięż-
ką chorobę 6. W omawianym czasie pracował w centrali Wytwórczo-usługowej 
„libella”. zakład ten założył J. zabłocki z myślą o stworzeniu bazy ekonomicznej 
dla planowanej działalności wydawniczej. spółka ta finansowała zarówno działal-
ność klubu inteligencji katolickiej w Warszawie, jak i miesięcznika „Więź” 7. 

Wokół miesięcznika – trybuny głoszącej ich przekonania – redaktorzy utworzy-
li szersze grono: zespół „Więzi”. Metody i formy pracy zespół „Więzi” zaczerpnął 
ze stowarzyszenia Pax 8. Programem działania zespołu był artykuł w numerze 1. 
„Więzi” pod tytułem Rozdroża i wartości. deklarowano w nim poparcie dla socja-
listycznego dążenia do bezklasowości i uspołecznienia środków produkcji. W tym 
celu oferowano swoją współpracę, która miała wyrażać się w pracy intelektualnej  
i wychowawczej. ocenę moralną socjalizmu w Polsce oraz własnego działania 
uzależniali od odniesienia do wartości nadrzędnej, jaką była dla nich osoba ludz-
ka 9. zespół „Więzi” bezskutecznie starał się o zgodę władz na zarejestrowanie 
własnego stowarzyszenia 10. Wobec niepowodzenia działał jako grupa w obrębie 
klubu inteligencji katolickiej w Warszawie, nieco separując się od niego. rów-
nocześnie członkowie zespołu „Więzi” starali się pozyskiwać nowych współpra-
cowników w innych miastach, a następnie objąć ich wpływem ideologicznym. 
za tę lokalną pracę wychowawczą z ramienia „Więzi” odpowiedzialny był Janusz 
zabłocki 11. Prywatnie był on przyjacielem r. buchały z okresu studiów 12.

W katowicach od 1959 roku rudolf buchała i Jerzy skwara zorganizowali 
grupę sympatyków „Więzi”, która spotykała się regularnie raz w miesiącu 13. 
aktywną rolę odegrał też zdzisław zwoźniak, niegdyś działacz Paxu 14. spot-
kania miały miejsce w prywatnych mieszkaniach organizatorów: w katowicach 
przy ulicy okrzei 1/26 u państwa skwarów, przy ulicy generała zajączka 6/2  
w redakcji „gościa niedzielnego”, od 1960 zatrudniony w pracowni niemcoznawczej Śląskiego in-
stytutu naukowego w katowicach – por. iPn ka 454/20, r. buchała, Autobiografia. Trzecia droga 
[katowice 2007-2009]. 

5 Jerzy skwara, s. bronisława, ur. 1932 r. – ekonomista, były członek stowarzyszenia Pax, 
pracował w redakcji „słowa Powszechnego” w katowicach, radny Wrn w 1954-1957, od 1961 r. 
pracował w cWu „libella” w Warszawie, w latach 1963-1966 był członkiem i prezesem jej rady 
nadzorczej – na podst. biogramu sporządzonego przez J. skwarę – w zbiorach autorki.

� relacja J. skwary z 15 Xi 2010 – w zbiorach autorki.
7 J. zabłocki, Dzienniki 1956-1965, Warszawa 2008, s. 199-200.
8 relacja J. skwary z 15 Xi 2010 – w zbiorach autorki.
9 Rozdroża i wartości, Więź 1 (1958), s. 5-13.
10 J. zabłocki, Dzienniki..., s. 297.
11 tamże, s. 292.
12 iPn ka 454/20, r. buchała, Autobiografia..., s. 8-9. 
13 iPn ka 028/738, Postanowienie założenia sprawy operacyjnego sprawdzenia „odłam”, ka-

towice, 20 Vii 1961, k. 57-58.
14 zdzisław zwoźniak (1929-2007) – polonista, były członek stowarzyszenia Pax, pracował we 

„Wrocławskim tygodniku katolików”, w latach 1955-1956 w redakcji „gościa niedzielnego”, od 
1957 r. pracował w tygodniku ilustrowanym „Panorama” – na podst. iPn ka 0169/911, mikrofilm, 
w nim: odpis z życiorysu napisanego 9 i 1957 r.



133koŁo PrzyJacióŁ „Więzi” czy nielegalny klub inteligencJi katolickieJ

u państwa zwoźniaków oraz u państwa buchałów w chorzowie przy ulicy as-
nyka 4 15. zapraszane osoby dobierane były nieprzypadkowo. ze swojego oto-
czenia gospodarze wyławiali ludzi, którzy, jak się spodziewano, mieli podobne 
poglądy. Jeden z uczestników grupy trafił do niej po tym, jak odpowiedział na 
ankietę zamieszczoną w „Więzi” we wrześniu 1959 roku. W rezultacie otrzymał 
list od r. buchały z zaproszeniem na spotkanie 16. kolejny gość został zaproszo-
ny jako znajomy ze studiów, którego J. skwara spotkał przypadkiem, będąc na 
swojej uczelni – Wyższej szkole ekonomicznej 17. zaproszenia kierowano też do 
działaczy katolickich znanych w poprzednich latach z aktywności. do gerarda 
rusina, byłego organizatora kik w gliwicach, osobiście z zaproszeniem przy-
szedł r. buchała 18. 

uczestnicy spotkań traktowali je jak zebrania legalne, jednakże zachowywano 
pewną ostrożność. bez uzgodnienia z kierownictwem nie można było wprowa-
dzić nowej osoby 19. do spotkań prowadzący jak i uczestnicy przygotowywali 
się starannie. z dużym wyprzedzeniem planowano referaty prelegentów. gościn-
nie z odczytami przybywali do katowic czołowi działacze „Więzi”: J. zabłocki,  
andrzej Micewski, Jan turnau, andrzej siemianowski. zapraszano również po-
słów katolickich: konstantego Łubieńskiego, Mirona kołakowskiego, a także inne 
postaci z ruchu „znak” 20. dyskutowano nie tylko nad bieżącymi artykułami mie-
sięcznika, poruszano także aktualne światowe problemy. grono liczyło kilkana-
ście osób. szybko zawiązały się więzy koleżeństwa. W celu pokrywania kosztów 
organizacyjnych urządzano wewnętrzne składki 21. 

obok rudolfa i renaty buchałów oraz Jerzego i ireny skwarów na spotkaniach 
regularnie bywali: zdzisław i renata zwoźniakowie, tadeusz i ludmiła lipscy, 
edward i bronisława Makselon, Jacek Mrowiec ze swoją siostrą danielą, tadeusz 
kowalczyk, Jerzy sikorski, Franciszek adamski 22 oraz gerard rusin 23. g. rusin  
wówczas był pracownikiem księgarni św. Jacka w zabrzu. znany był niegdyś  
z jawnej, opozycyjnej działalności. W latach 1946-1947 był etatowym pracowni-
kiem Psl, kandydatem na posła. Jesienią 1956 roku organizował klub inteligencji 
katolickiej w gliwicach 24. F. adamski był socjologiem, adiunktem w Śląskim  

15 iPn ka 028/738, list t. kowalczyka do e. gierka, chorzów, 4 Vi 1961, k. 33-35.
16 iPn ka 028/738, notatka służbowa z rozmowy z t. kowalczykiem, katowice, 23 Viii 1961, 

k. 82-84.
17 iPn ka 028/738, notatka służbowa z rozmowy z J. Mrowcem, katowice, 26 iii 1970,  

k. 471.
18 iPn ka 230/7646, t. 2, notatka operacyjna, gliwice, 13 i 1962, k. 126.
19 iPn ka 028/738, notatka służbowa z rozmowy z t. kowalczykiem, katowice, 23 Viii 1961, 

k. 82-84.
20 list Jerzego skwary do Mirona kołakowskiego z 5 V 1961 – dokument w prywatnych zbio-

rach Jerzego skwary – udostępniony autorce [dalej: zb. J. skwary].
21 J. zabłocki, Dzienniki..., s. 244.
22 [Projekt zaproszenia na spotkanie 5 iii 1960], 22 ii 1961 – zb. J. skwary.
23 [notatnik adresowy J. skwary z 1961 r.] – zb. J. skwary.
24 g. rusin zaniechał działalności politycznej po ucieczce stanisława Mikołajczyka, pomimo 

tego aktywnie rozpracowywano go przez kilka kolejnych lat. Po niezarejestrowaniu kik-u w gli-
wicach próbował działać w towarzystwie Przyjaciół kul w gliwicach. Por. iPn ka 230/7646, 
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instytucie naukowym 25. tadeusz lipski był ekonomistą, byłym pracownikiem 
administracyjnym oddziału „słowa Powszechnego” w katowicach, gdzie praco-
wał równocześnie z rudolfem buchałą i Jerzym skwarą. następnie pracował w za-
kładach urządzeń Mechanicznych w gliwicach 26. Jacek Mrowiec był studentem 
ostatniego roku Wyższej szkoły ekonomicznej 27. Jerzy sikorski był absolwen-
tem prawa i socjologii. Pracował jako adiunkt w Śląskim instytucie naukowym 
w katowicach 28. edward Makselon był dziennikarzem 29. W jego domu także 
sporadycznie organizowano spotkania „Więzi” 30. spośród kobiet, które uczestni-
czyły w spotkaniach, renata rudzka-zwoźniakowa pisała teksty do miesięcznika. 
była absolwentką katolickiego uniwersytetu lubelskiego, pracowała także dla 
tygodnika ilustrowanego „Panorama” i pisma satyrycznego „szpilki” 31. 

grupa „Więzi” w katowicach, podobnie jak zespół miesięcznika w Warsza-
wie, nie występowała do kurii z prośbą o asystenta duchownego. W zebraniach 
nie uczestniczyli księża. natomiast często podkreślano łączność z kościołem 32. 
udział w spotkaniu zaproponowano prywatnie księdzu Wacławowi chmielar-
skiemu z sosnowca. z grupą „Więzi” ksiądz W. chmielarski zetknął się na or-
ganizowanym przez zespół miesięcznika obozie w kazimierzu dolnym latem 
1960 roku 33. odmówił udziału w katowickich spotkaniach, ponieważ zwyczajo-
wo odbywały się one w niedzielę, kiedy jako ksiądz miał najwięcej obowiązków. 
deklarował w zamian zainteresowanie tematyką poruszaną przez sympatyków 
„Więzi”, gdyż sam wykładał w krakowie w częstochowskim seminarium kato-
licką naukę społeczną 34. ksiądz chmielarski był duszpasterzem służby zdrowia 
i zebrał wokół siebie grupę inteligencji, z którą środowisko katowickie „Więzi” 
planowało skontaktować się 35.

zachowane relacje pozwalają na częściowe odtworzenie przebiegu spotkań 
sympatyków „Więzi”. o niektórych z tych spotkań informują materiały ope-
racyjne służby bezpieczeństwa w katowicach 36. Wspomina również o nich  
Janusz zabłocki w swoich Dziennikach 1957-1965. część sprawozdań przetrwało  

t. 1-2, charakterystyka sekretarza powiatowego Psl w gliwicach dot. g. rusin, 1947 r. [brak 
foliacji].

25 iPn ka 028/738, informacja dot. katowickiego środowiska przyjaciół „Więzi”, katowice,  
29 Xi 1963, k. 169-170.

26 iPn ka 028/738, odpis życiorysu t. lipskiego, 18 Xi 1963, k. 158.
27 eakt 48619, akta paszportowe dot. Jacka Mrowiec.
28 eakt 4812, akta paszportowe dot. Jerzego sikorskiego. 
29 eaty 25411, akta paszportowe dot. edwarda Makselon.
30 J. zabłocki, Dzienniki..., s. 244.
31 iPn ka 028/738, charakterystyka z. zwoźniaka, katowice, 30 X 1963, k. 143-144.
32 iPn ka 028/738, informacja dot. katowickiego środowiska przyjaciół „Więzi”, katowice,  

29 Xi 1963, k. 169-170.
33 J. zabłocki, Dzienniki..., s. 265.
34 iPn ka 230/8266, teczka ewidencji operacyjnej na księdza dot. ks. Wacława chmielarskie-

go, 1960-1970; list ks. chmielarskiego z 21 Vi 1961 r. – zb. J. skwary.
35 iPn ka 056/9, informacja dot. duszpasterstwa służby zdrowia, katowice, 30 X 1958,  

k. 117-118; iPn ka 028/738, notatka służbowa, katowice, 1 ii 1962, k. 114-115. 
36 sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „odłam”, sygn. iPn ka 028/738, k. 1-533.
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w zbiorach prywatnych J. skwary. Przykładowo na spotkaniu 31 stycznia 1960 roku 
obecny był J. zabłocki z referatem „o perspektywach demokracji w cywilizacji 
technicznej”, następnie z. zwoźniak zdał relację ze swojego pobytu na Węgrzech. 
omówiono również numer 12. „Więzi” 37. na spotkaniu 27 listopada 1960 roku 
poruszono problem antyklerykalizmu ludzi wierzących. Prelegentami byli: zapro-
szony z krakowa z redakcji „tygodnika Powszechnego” tadeusz Żychiewicz oraz 
J. skwara. Jako przyczyny zjawiska podano: materializm księży, ich paternalizm 
w stosunku do świeckich – przejawiający się w lekceważeniu ich zdania, zbytnie 
zinstytucjonalizowanie kościoła, przestarzałość metod duszpasterskich, używa-
nie niezrozumiałego dla wiernych języka. zarzucano duchownym, że odmawiają 
świeckim w kościele prawa do głębszego myślenia. We wnioskach z dyskusji za-
uważono, że oddziaływanie na księży poprzez prasę jest mało skuteczne. Podkre-
ślono potrzebę zmiany programu wychowawczego w seminariach duchownych 38. 
spotkanie 5 marca 1960 roku poświęcone było omówieniu wydanej staraniem 
„Więzi” książki emmanuela Mouniera Co to jest personalizm 39. dyskusję miał 
poprowadzić r. buchała 40. tematem spotkania 9 kwietnia 1961 roku były „Prob-
lemy światopoglądu i postawy zaangażowanej”. dyskusję poprowadził andrzej 
siemianowski z Poznania 41. W podsumowaniu dyskusji zanotowano, że człowiek 
jest determinowany przez sytuację i ma to wpływ na jego wybory moralne. ten 
dramat położenia osoby ludzkiej jest możliwy do przezwyciężenia – jak sformuło-
wał to e. Mounier – poprzez dialog ze światem. na zakończenie spotkania wyzna-
czono osoby do recenzowania dwóch bieżących numerów „Więzi”. na następne 
spotkanie zapowiedziano wizytę posła koła „znak”, konstantego Łubieńskiego, 
który miał opowiedzieć o pracy sejmu, oraz prelekcję Juliusza eski „Świeccy 
w kościele” 42. W dyskusji na spotkaniu z posłem k. Łubieńskim podkreślono, 
że sens pracy posłów katolickich polega na humanizowaniu socjalizmu. zauwa-
żono potrzebę pracy intelektualnej torującej drogę tej humanizacji. stwierdzono, 
że demokratyzacja w Polsce jest zależna od sytuacji międzynarodowej i gospo-
darczej 43. W maju 1961 roku spotkanie było poświęcone świeckim w koście-
le. Prowadził je Juliusz eska. W dyskusji zauważono odchodzenie świeckich od 
kościoła. stwierdzono, że powodem tego zniechęcenia był przerost tradycyjności 
w obrzędach. Prowadzonemu duszpasterstwu postawiono zarzut nielansowania 
atrakcyjnego modelu współczesnego katolika. Ponadto niski poziom wykształce-
nia duchowieństwa sprzyjał deformowaniu u wiernych podstawowych pojęć wia-
ry. na zakończenie powiedziano, że katolicyzm nie jest popularny także z powodu  

37 J. zabłocki, Dzienniki..., s. 244.
38 sprawozdanie ze spotkania „Więzi” w katowicach w dniu 27 Xi 1960 – zb. J. skwary.
39 emmanuel Mounier (1905-1950) – francuski filozof, teoretyk personalizmu społecznego, 

którego poglądy były inspiracją dla „Więzi”.
40 [Projekt zaproszenia na spotkanie 5 iii 1961] z 22 ii 1961 – zb. J. skwary.
41 [Projekt zaproszenia na spotkanie 9 iV 1961] z 5 iV 1961 – zb. J. skwary.
42 sprawozdanie ze spotkania „Więzi” w katowicach w dniu 9 iV 1961 – zb. J. skwary.
43 [Fragment sprawozdania z referatu k. Łubieńskiego oraz podsumowanie dyskusji. doku-

ment niedatowany.] – zb. J. skwary.
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wysokich wymogów moralnych 44. na spotkaniu z J. zabłockim w czerwcu 
1961 roku poświęconemu sensowi pracy dostrzeżono zbieżności personalistycznej 
i marksistowskiej koncepcji pracy. zastanawiano się nad nadrzędnym jej celem 
– nad tym, czy praca ma przede wszystkim osiągnąć zamierzony efekt ekono-
miczny, czy raczej ważniejsze jest wynikające z niej dobro społeczne 45. 

dyskusje na katowickich spotkaniach nie odbiegały od tematyki poruszanej na 
łamach miesięcznika. uczestnicy propagowali katolicyzm otwarty, czyli taki, któ-
ry nie uchylał się od dialogu z marksistami, a także nie stronił od konstruktywnej 
krytyki instytucji kościoła. 

stałym punktem spotkań katowickiej grupy „Więzi” było omawianie bieżą-
cych artykułów miesięcznika. recenzje pisali m.in. Franciszek adamski i renata 
zwoźniakowa 46. ustalenia środowiska katowickiego były wykorzystywane na 
ogólnych spotkaniach zespołu „Więzi” w Warszawie. Przykładowo 14 czerwca 
1961 roku na zebraniu kolegium redakcyjnego miesięcznika Jan turnau czytał 
recenzję numer 4/61, pisaną przez r. zwoźniakową 47.

katowiccy sympatycy „Więzi” próbowali również organizować publiczne ze-
brania przybliżające działalność miesięcznika. W październiku 1960 roku „Więź” 
odbyła spotkanie ze studentami katowickich uczelni w Międzyuczelnianym klu-
bie studenckim zrzeszenia studentów Polskich. Przybyły z Warszawy przedsta-
wiciel redakcji „Więzi”, zygmunt drozdek, swoim referatem dotyczącym trudno-
ści zatrudniania absolwentów zapoczątkował dyskusję. uczestniczyło w niej około 
20 studentów, którym wręczono także ulotki propagujące miesięcznik 48. znacz-
nie szersze spotkanie, obliczone na około 80 osób, planowano odbyć 25 stycznia 
1962 roku w sali not-u (biuro terenowe naczelnej organizacji technicznej przy 
ulicy Podgórnej w katowicach). obecni mieli być: t. Mazowiecki, J. zabłocki 
oraz M. kołakowski. zwrócono się o pozwolenie na to zgromadzenie do Wydziału 
administracyjnego Wojewódzkiej rady narodowej w katowicach. otrzymano 
odmowę administracyjną z uzasadnieniem, że nie ma społecznej potrzeby takiego 
spotkania 49. gdyby spotkanie się odbyło, katowicka służba bezpieczeństwa go-
towa była zorganizować podsłuch pomieszczenia na czas obrad 50. kolejną próbę 
zorganizowania szerszego spotkania podjęto w maju 1962 roku. Miało ono od-
być się w klubie Pracy twórczej przy ulicy Warszawskiej. także ten zamiar został 
udaremniony przez władze 51. 

44 sprawozdanie ze spotkania „Więzi” w katowicach z dnia 28 V 1961 – zb. J. skwary.
45 sprawozdanie ze spotkania „Więzi” w katowicach z dnia 25 Vi 1961 – zb. J. skwary.
46 recenzja nr 3/61 „Więzi” F. adamskiego, recenzja nr 4/61 „Więzi” r. zwoźniakowej – zb. 

J. skwary.
47 J. zabłocki, Dzienniki..., s. 319.
48 sprawozdanie ze spotkania „Więzi” ze studentami w katowicach w dniu 26 X 1960 – zb.  

J. skwary.
49 iPn ka 028/738, notatka służbowa, katowice, 10 i 1962, k. 104.
50 iPn ka 028/738, Wniosek na założenie P.P., katowice, 18 i 1962, k. 105-106.
51 iPn ka 028/738, notatka służbowa, katowice, 28 Xi 1962, k. 113.
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negatywny stosunek władz do prób społecznego oddziaływania „Więzi” miał 
miejsce nie tylko w katowicach. równocześnie w czerwcu 1962 roku nie wydano 
zgody na ogólny zjazd sympatyków „Więzi” w Warszawie. Właściwym powodem 
odmowy, przekazanym przez urząd do spraw Wyznań, był zarzut, że „Więź”, 
uczestnicząc w ruchu klubów inteligencji katolickiej, nie przeciwdziała opozycyj-
nym tendencjom określanym mianem „reakcyjności” i „klerykalizmu” 52.

Wydział iii komendy Wojewódzkiej Milicji obywatelskiej w katowicach 53 
rozpoczął obserwację grupy „Więzi” po jawnej denuncjacji jednego ze stałych 
uczestników spotkań. 19 czerwca 1961 roku do kW PzPr wpłynął skierowa-
ny imiennie do i sekretarza edwarda gierka list od tadeusza kowalczyka. nie 
był to anonim, choć autor prosił o dyskrecję 54. list miał kolosalne znaczenie, 
ponieważ zapoczątkował inwigilację organizatorów grupy. tezy zawarte w nim 
funkcjonariusze bezkrytycznie i dosłownie przytaczali przez kilkanaście lat w ko-
lejnych analizach i uzasadnieniach podejmowania spraw operacyjnych wobec ka-
towickich działaczy „Więzi” 55. t. kowalczyk pisał w nim: „zespół przyjaciół 
«Więzi» w katowicach jest w stadium rozwoju, liczy obecnie ponad piętnaście 
osób. Jest to nielegalny klub inteligencji katolickiej, który raz na miesiąc zbiera się 
w prywatnych mieszkaniach na poważne zebrania, dyskusje ideowe i polityczne 
odczyty (...). co zawierają nasze dyskusje? bardzo często zbaczają z toru wytknię-
tego tematu (...) i zajmują się urabianiem postawy politycznej (...) która mówiąc 
delikatnie, jest nie tylko wrogą wobec naszej rzeczywistości, ale agresywną” 56. 
W dalszej części listu autor zaakcentował zasady konspiracji, jakie rzekomo miały 
obowiązywać na spotkaniach. opisywał, że podobne zespoły istnieją w innych 
miastach i na zebrania są zapraszane osobistości inteligencji katolickiej. autor 
określił tę grupę jako nielegalny klub inteligencji katolickiej. t. kowalczyk zasu-
gerował, że grupa ta w sprzyjających okolicznościach będzie dążyć do reaktywacji 
oficjalnego kik-u w katowicach. autor listu przytoczył zasłyszane na spotkaniu 
„Więzi” słowa konstantego Łubieńskiego. Poseł „znaku” deklarował, że chciałby 
rozmawiać z i sekretarzem kW PzPr w sprawie zgody na działalność odczytową 
i dyskusyjną, gdyż „katowice zasługują na klub inteligencji katolickiej” 57. 

e. gierek uznał treść listu za wartą przedyskutowania. złożył na nim odręczną 
dekretację z poleceniem, aby zapoznał się z nim sekretarz kW, zdzisław gru-
dzień, oraz komendant wojewódzki Mo, Franciszek szlachcic. 

52 J. zabłocki, Dzienniki..., s. 410-411.
53 od 1956 r. służba bezpieczeństwa była strukturalnie zintegrowana z komendami Mo. de-

partament iii Wydział V MsW i jego wojewódzkie odpowiedniki – Wydziały iii sekcje (grupy) V 
– zajmowały się zwalczaniem „wrogiej działalności kościoła”. 15 Vi 1962 r. na bazie Wydziału V 
utworzono departament iV, który przejął jego zadania. stąd sprawę krypt. „odłam” kontynuował 
Wydział iV, a w nim sekcja iii rozpracowująca stowarzyszenia katolickie. Por. h. dominiczak, 
Organa bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997, s. 126-128; 134.

54 iPn ka 028/738, list. t. kowalczyka do e. gierka, chorzów, 4 Vi 1961, k. 33-35.
55 ostatni raz tych sformułowań użyto w 1981 r. w aktach dot. działalności J. skwary. Por.  

iPn ka 0040/2430, t. 1, charakterystyka ob. Jerzego skwary, katowice, 3 ii 1981, k. 9.
56 iPn ka 028/738, list. t. kowalczyka do e. gierka, chorzów, 4 Vi 1961, k. 33-35.
57 tamże.
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Powodem napisania listu była osobista frustracja autora, ponieważ redakcja 
„Więzi” odmówiła zamieszczenia na swoich łamach jego utworów literackich. 
t. kowalczyk był nauczycielem w kilku chorzowskich szkołach podstawowych. 
dwukrotnie bez powodzenia rozpoczynał studia polonistyczne. szybko stracił 
posadę pedagoga za nieodpowiednie traktowanie uczniów. nie ułożyło mu się 
również w życiu osobistym. W konsekwencji wyjechał do miejsca pochodzenia 
na wschodzie Polski 58. gdy t. kowalczyk poczuł się odrzucony przez katowicką 
grupę „Więzi”, postanowił zdemaskować jej działalność przed najwyższą władzą 
w województwie. trywialnie pisał, że nie chce nikomu zaszkodzić, lecz jedynie 
„rozegnać” towarzystwo 59. 

oryginał listu przekazano do kWMo – do grupy V Wydziału iii kWMo 
kontrolującej organizacje katolickie. zebrano wstępne informacje o autorze listu 
oraz o głównych osobach, wokół których zbierało się grono. dane dostarczyło 
biuro dowodów osobistych, wywiad z miejsca pracy, a w przypadku r. bucha-
ły materiały operacyjne wytworzone zostały jeszcze przez Wojewódzki urząd 
bezpieczeństwa w stalinogrodzie 60. założono sprawę operacyjnego sprawdzenia 
krypt. „odłam”, której prowadzenie zlecono doświadczonemu oficerowi operacyj-
nemu porucznikowi tadeuszowi cierpiałowi 61. 

Jerzy skwara odczuł zainteresowanie nim przez służbę bezpieczeństwa, po 
tym jak porucznik t. cierpiał 27 lipca 1961 roku odbył rozmowę z dyrektorem 
Śląskiej gry liczbowej „karolinka”, w której dorabiał dwa razy w tygodniu 62. 
celem rozmowy było zebranie informacji na temat jego działalności publicystycz-
nej. Fakt odbycia takiej rozmowy i częściowo jej treść zostały przekazane J. skwa-
rze przez dyrektora „karolinki”, Franciszka garncorza 63. on z kolei podzielił się 
swoimi obawami z Januszem zabłockim. obydwaj trafnie ocenili to wydarzenie 
jako reperkusję za działalność w „Więzi” i objaw niechęci władz. zinterpreto-
wali je jednak jako skutek przemówienia t. Mazowieckiego w sejmie 11 lipca 
1961 roku, w którym poseł zaprotestował przeciw wycofywaniu lekcji religii ze 
szkół 64. oczywiście nie domyślili się, że zainteresowanie grupą jest bezpośred-
nim skutkiem listu ich byłego kolegi do wojewódzkich władz partyjnych.

Materiały dotyczące rudolfa buchały zostały przekazane do Wydziału ii 
departamentu iV MsW do Warszawy ze względu na jego ścisłą współpracę  

58 iPn ka 028/738, raport w sprawie przeprowadzonego wywiadu dot. t. kowalczyka, cho-
rzów, 5 Vii 1961, k. 50.

59 iPn ka 028/738, list. t. kowalczyka do e. gierka, chorzów, 4 Vi 1961, k. 33-35.
60 iPn ka 230/5702, streszczenie materiałów archiwalnych dot. buchały rudolfa, chorzów, 

12 Vii 1961. 
61 iPn ka 028/738, Wniosek o założenie sprawy, k. 57-58; por. Ł. Marek, Cierpiał Tadeusz, w: 

Kadra bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach ślą-
skim/katowickim, bielskim i częstochowskim, red. W. dubiański, a. dziuba, a. dziurok, katowice 
2009, k. 157-158.

62 iPn ka 028/738, notatka służbowa, katowice, 27 Vii 1961, k. 60.
63 relacja J. skwary z 15 Xi 2010 – w zbiorach autorki.
64 J. zabłocki, Dzienniki..., s. 326-327.



139koŁo PrzyJacióŁ „Więzi” czy nielegalny klub inteligencJi katolickieJ

z redakcją „Więzi” 65. szczególne zainteresowanie centralnych organów bezpie-
czeństwa budziły częste wyjazdy r. buchały za granicę. ze względu na liczne 
jego kontakty z ośrodkami chrześcijańskimi w europie, interesowały się nim ko-
mórki kontrwywiadowcze. charakteryzowano go jako osobę o wybitnej inteli-
gencji, władającej pięcioma językami, specjalistę od spraw niemieckiego rewizjo-
nizmu 66. bezpośrednią sankcją za organizowanie grupy przyjaciół „Więzi” było 
wypowiedzenie mu etatu w Śląskim instytucie naukowym pod koniec 1961 roku. 
Po kilku miesiącach przywrócono go do pracy dzięki interwencji posła t. Mazo-
wieckiego 67.

głównym figurantem w ramach sprawy „odłam” stał się J. skwara. Mniej in-
tensywnie kontrolowani byli zdzisław zwoźniak i tadeusz lipski. na obydwóch 
założono kontrolę korespondencji 68. Jak stwierdzono, to J. skwara pełnił funkcje 
organizacyjne w grupie w katowicach. Wysyłał zaproszenia, protokołował prze-
bieg spotkań. określano go jako pracowitego wykonawcę zadań 69. Porucznik  
t. cierpiał w porozumieniu ze swoimi przełożonymi wykorzystał szeroki wa-
chlarz metod operacyjnych. zastosowano podsłuch telefoniczny, kontrolę kore-
spondencji oraz bezpośrednią obserwację. dzięki lustrowanej korespondencji  
J. skwary katowickie sb miało informacje o terminach przygotowywanych spot-
kań i o zapraszanych osobach 70. Wobec skwary szczególnie intensywnie zastoso-
wano podsłuch telefoniczny. Świadczy o tym fakt, że rocznie wykonywano około 
sto komunikatów z tego podsłuchu 71. na podstawie informacji z rozmów tele-
fonicznych oficer prowadzący sporządzał okresowe notatki służbowe. ustalano 
aktualne plany wyjazdowe figuranta, kontakty towarzyskie.

Wydział „b” kWMo w katowicach zajmujący się bezpośrednią obserwacją 
podjął próbę sprawdzenia wszelkich kontaktów J. skwary. ich obiekt zaintereso-
wania pracował wówczas w cWu „libella” jako zaopatrzeniowiec i członek rady 
nadzorczej. W związku z tym często wyjeżdżał służbowo do Warszawy. Jeździł 
także do różnych zakładów przemysłowych na górnym i dolnym Śląsku, w celu 
zapewnienia dostaw surowców. zachowane w ramach sprawy operacyjnej „od-
łam” materiały oddają przebieg bezpośredniej obserwacji J. skwary z połowy li-
stopada 1963 roku. zamaskowani funkcjonariusze pojechali za nim do Wrocławia 
pociągiem, dalej samolotem do Warszawy, gdzie dalszą obserwację kontynuowali 
stołeczni wywiadowcy. odnotowano niemal każdy szczegół – włącznie z tym, 

65 iPn ka 028/738, streszczenie materiałów kwestionariusza ewidencyjnego „odłam” nr 6372, 
katowice, 24 ii 1976, k. 11.

�� iPn ka 030/48, Wyciąg z notatki służbowej ze spotkania z k.o. ps. „alfa”, Poznań, 15 Xi 
1971, k. 98.

67 iPn ka iPn ka 00161/896, mikrofilm.
68 iPn ka 028/738, notatka służbowa z 21 Xi 1963, k. 133; notatka służbowa z 21 X 1963,  

k. 155.
69 iPn ka 030/48, Wyciąg z notatki służbowej ze spotkania z k.o. ps. „alfa”, Poznań, 15 Xi 

1971, k. 98.
70 iPn ka 028/738, analiza dokumentów Wydz. W, k. 174-175.
71 iPn ka 028/738, Protokół zniszczenia dokumentów Pt krypt. „Willa”, katowice, 24 ii 1976, 

k. 14.
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jaką przeglądał gazetę. rejestrowano każdą osobę, z którą się kontaktował, a po-
tem ustalano jej tożsamość. szczególnie zwrócono uwagę na kobiety, z którymi  
J. skwara się spotykał zarówno służbowo, jak i prywatnie. ustalono personalia na-
wet bufetowej, która podawała mu posiłek w barze. działano z intencją wytropie-
nia ewentualnego romansu, którym można by było skompromitować figuranta 72. 
Funkcjonariusze w Warszawie poszli za J. skwarą pod lokal kik-u przy ulicy 
kopernika. zanotowali, że obserwowany uczestniczył w prelekcji, a potem roz-
mawiał z pewną osobą na zewnątrz budynku. za rozmówcą J. skwary pojechano 
aż do miejsca jego zamieszkania. Po kilku dniach ustalono, że był nim andrzej 
Wielowieyski 73. 

bezpośrednich informacji na temat J. skwary dostarczało też kilku tajnych 
współpracowników. W Warszawie w „libelli” wykorzystano umieszczone tam 
już wcześniej osobowe źródła informacji. natomiast w katowicach skorzysta-
no ze źródła tW „regis”, prowadzonego przez inny Wydział 74; osoba ta towa-
rzysko była związana z figurantem. donosy tW nie dostarczały więcej niż to,  
co uzyskano przez podsłuch telefonu, z którego zrezygnowano dopiero po kilku-
nastu latach  75. 

katowicka grupa „Więzi” regularnie spotykała się w latach 1960-1963. W ra-
mach sprawy „odłam” prowadzący funkcjonariusze zauważyli w 1965 roku, że 
sympatycy „Więzi” nie spotykają się już. spotkania, ale w mniejszym gronie, od-
bywano w katowickich kawiarniach „orbis”, „kryształowa” i „silesia” 76. by-
wali na nich już tylko działacze „Więzi”: r. buchała, J. skwara, z. zwoźniak. 
W 1966 roku przekwalifikowano sprawę z grupowej obserwacji na indywidual-
ną, dotyczącą głównych katowickich aktywistów „Więzi”, którą wobec J. skwary 
kontynuowano jeszcze przez dziesięć lat 77. 

aktywność grupy „Więzi” w katowicach została zahamowana wiosną 
1963 roku. zmieniła się wówczas koncepcja pracy społecznej centralnych dzia-
łaczy miesięcznika. na zebraniu sprawozdawczym zespołu „Więzi” w styczniu 
1963 roku podano, że wycofano się z prac w terenowych środowiskach, które były 
prowadzone do połowy 1962 roku. natomiast postanowiono położyć nacisk na 
rozwój sekcji „Więzi” w istniejących kik-ach 78. Pomimo iż na Śląsku nie funk-
cjonował klub inteligencji katolickiej, miesięcznik „Więź” starał się o powołanie 
swojej agendy. urząd do spraw Wyznań na wniosek miesięcznika zwracał się  

72 iPn ka 028/738, komunikat dot. obserwacji za figurantem ps. „neron” z dn. 13 Xi 1963, 
katowice, 15 Xi 1963, k. 146-148.

73 iPn ka 028/738, komunikat nr 3 w sprawie obserwacji „nerona”, Warszawa, 16 Xi 1963, 
k. 152. 

74 iPn ka 028/738, doniesienie dot. J. skwary, katowice, 22 i 1964, k. 201-202.
75 iPn ka 028/738, Protokół zniszczenia dokumentów Pt krypt. „Willa”, katowice, 24 ii 1976, 

k. 14.
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141koŁo PrzyJacióŁ „Więzi” czy nielegalny klub inteligencJi katolickieJ

w 1966 roku o opinię władz wojewódzkich w sprawie powołania oddziału „Wię-
zi” w katowicach. ostatecznie to wojewódzkie władze partyjne miały podjąć de-
cyzję 79. informację o istnieniu nieformalnego grona sympatyków „Więzi” sekre-
tariat kW PzPr w katowicach posiadał już od 1961 roku ze wspomnianego listu 
t. kowalczyka do i sekretarza. Wyniki sprawy operacyjnej potwierdziły tylko 
opozycyjny charakter grupy, przez co jej członkowie nie mogli liczyć na kredyt 
zaufania władz partyjnych.

grupa sympatyków „Więzi” była lokalnym, nieformalnym oddziałem jej ze-
społu. ludzie ci mieli być bazą dla przyszłego stowarzyszenia 80. uczestnicy spot-
kań sami siebie nazywali katowickim środowiskiem „Więzi”, a podobne grupy 
z innych miast nazywano terenowymi środowiskami „Więzi”. J. skwara tytuło-
wał się przedstawicielem redakcji „Więzi” w katowicach. nazwa klub Przyjaciół 
„Więzi”, jaką używała sb w materiałach operacyjnych, nie występowała wśród 
uczestników 81. Formalnie redakcja i zespół miesięcznika był częścią stołecz-
nego kik-u, z tego względu spotkania katowickich sympatyków miesięcznika 
wokół członków zespołu „Więzi” r. buchały i J. skwary katowicka służba bez-
pieczeństwa traktowała jako próbę prowadzenia nielegalnego klubu inteligencji 
katolickiej.
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81 relacja J. skwary z 15 Xi 2010 – w zbiorach autorki.


