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Według zamysłu władz PRL, Polska miała stać się krajem laickim, w którym życie poszczególnego człowieka – obywatela – podporządkowane ma
być „jedynie słusznej” ideologii marksistowskiej1. Przeszkodą w realizowaniu
celów zakładających całkowitą indoktrynację był Kościół katolicki, a przede
wszystkim kard. Stefan Wyszyński, który stał na jego czele i nie zgadzał się
na wdrażane przemocą rozwiązania. Władze podjęły decyzję o odosobnieniu
niewygodnego prymasa, wskutek czego został on uwięziony. Jego odosobnienie podzielić można na cztery etapy: Rywałd (25 września – 12 października
1953), Stoczek Warmiński (12 października 1953 – 6 października 1954), Prudnik (6 października 1954 – 27 października 1955) oraz Komańcza (27 października 1955 – 26 października 1956), skąd Ksiądz Prymas został zwolniony.
Cały ten ponad trzyletni okres zapisał się ciemnymi zgłoskami na kartach historii i nie było można o nim właściwie pisać w prasie ani głośno opowiadać
bez narażenia się cenzurze i podsłuchującej obywateli władzy.
1

W partyjnych „tezach” ogłoszonych w czerwcu 1948 roku możemy przeczytać: „Ideologia
naszej partii, marksizmu-leninizmu, opiera się na materialistycznym światopoglądzie, nie
daje się pogodzić z żadną religią, z żadną wiarą w boga, w życie pozagrobowe, w cuda,
w zjawiska nadprzyrodzone”; Podstawy ideologiczne Zjednoczonej Partii, „Trybuna Ludu”
I (1948), nr 1, s. 13. Zob. III plenum KC PZPR, Zadania Partii w walce o czujność rewolucyjną na tle sytuacji obecnej, „Trybuna Ludu” II (1949), nr 315 (328), s. 1, 3–7.
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W niniejszym artykule przedstawiony zostanie autentyczny i nieznany dotąd szerzej list Księdza Prymasa, który w 2007 roku, podczas prac porządkowych w bibliotece stoczkowskiego klasztoru, odnalazła moja mama – mgr lic.
Danuta Wojtołowicz, w jednej ze znajdujących się tam od czasów jego uwięzienia książek. Z archiwum klasztornego materiały udostępnił mi na potrzeby tej
publikacji w 2008 roku ówczesny przełożony i zarazem kustosz Sanktuarium
Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim – ks. mgr lic. Grzegorz Deryngowski
MIC (obecnie ksiądz diecezjalny).

1. Stoczek Klasztorny (Warmiński)
Prymas Stefan Wyszyński został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Miodowej wieczorem 25 września 1953 roku. Stało się to na podstawie uchwały Prezydium
Rządu PRL nr 700 z 24 września 1953 roku oraz rozkazu nr 041 z 25 września
1953 roku ministra bezpieczeństwa publicznego2.
W klasztorze kapucynów w Rywałdzie internowany Ksiądz Prymas przebywał od 25 września do 12 października 1953 roku. Stąd został przewieziony
do kolejnego miejsca odosobnienia, na Warmię.
Stoczek Klasztorny to wieś lokowana 18 listopada 1349 roku na prawie
chełmińskim, na 40 włókach ziemi, przez biskupa warmińskiego Hermana
z Pragi. Znajduje się tu bazylika mniejsza oraz klasztor, w którym utworzono
izbę pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego3.
Podczas odosobnienia Prymasa w Stoczku obiektu pilnowało kilkudziesięciu funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo trudnych do zniesienia
okoliczności nie czuł on do swych strażników nienawiści ani nawet gniewu,
czego dowodzi fragment jego zapisków: „Chęć okazania mi swej przewagi wybaczam swym opiekunom. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich niena2

3

AUdSW, Wykaz dokumentów w sprawie ks. S. Wyszyńskiego (s. 1–6), sygn. 74/4A. Por.
Kryptonim „Ptaszyńska”. Donosy na Prymasa, oprac. M.P. Romaniuk, Warszawa 1992,
s. 182; A. Micewski, Współrządzić czy nie kłamać?, Warszawa 1981, s. 34; tenże, Kardynał
Wyszyński Prymas i mąż stanu, Paryż 1982, s. 59 n.; kard. S. Wyszyński, Zapiski więzienne,
Warszawa 1982, s. 11–16 i 187 n.
Bazylika w Stoczku stanowi wotum dziękczynne bpa Mikołaja Szyszkowskiego po zakończeniu wojny ze Szwecją. Kościół wzniesiono w latach 1639–1641 w formie rotundy, co
w naszym kraju jest rzadkością. W roku 1666 biskup warmiński Jan Wydżga ufundował tu
murowany klasztor; obecnie znajdują się w nim miejsca noclegowe dla turystów. W ołtarzu
głównym w kościele znajduje się obraz Matki Bożej Stoczkowskiej; w sierpniu 2012 roku Jej
srebrna sukienka i berło padły łupem złodziei; http://kiwity.wm.pl/120076,Stoczek-Klasztorny-Ukradli-Matce-Boskiej-suknie-ze-srebra.html (dostęp: 29 sierpnia 2012).
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widził”4. Co więcej, zdarzało się nawet, że współczuł wartownikom, iż muszą
pełnić służbę w tak wielki ziąb i przejmującą wilgoć, które w klasztorze były
wszechobecne. Zresztą zima w Stoczku była trudna dla wszystkich. Prymas tak
pisał o swych warunkach mieszkaniowych:
Zima w Stoczku dała się nam porządnie we znaki. Naprzód wichry, które biły
w nasze okienka gwałtownie i niemal ciągle, dają nam zrozumieć, dlaczego
tak okazały gmach zbudowano z tak małymi oknami. Zamiecie śnieżne niosły
całe zaspy śniegu pod dom, bardzo często rankiem nie mogliśmy wydobyć się
na ogród. Weszło już w zwyczaj, że musieliśmy odgarniać śnieg ze schodów
werandy i ścieżki podokiennej. Tego przykładu nikt nie naśladował (…). Stary budynek posiadał system ogrzewania bardzo zastarzały. Opalanie węglem
doprowadziło do tego, że kanały bardzo szybko zapychały się sadzami. Dość
często nasi dozorcy musieli bawić się w zdunów (…). Pomimo to mieszkanie
było tak zimne, że praca przy stole była niemal niemożliwa. Niesamowicie marzły ręce i nogi. Nie pomogło nawet owijanie się pledem. Podobne kłopoty były
w łazience, gdzie stary piec nie dawał się rozpalić i dymił na cały dom. Przez
długi czas trzeba się było myć w zimnym pomieszczeniu. Dokuczał nam również brak wody, którą trzeba było przynosić z dołu (…). Podziwialiśmy sterty
lodu, które wyrąbano z pokojów pod nami5.

Współtowarzyszami stoczkowskiej niedoli Prymasa byli ks. Stanisław Skorodecki6 i s. Leonia Graczyk7 ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, później
4

5

6

7

S. Kardynał Wyszyński, Czwartek 24.12.1953 roku, w: Zapiski więzienne, http://www.non
possumus.pl/nauczanie/ksiazki/zapiski_wiezienne/stoczek/531224.php (dostęp: 29 września
2013).
S. Kardynał Wyszyński, Piątek 9.04.1954 roku, w: Zapiski więzienne, http://www.nonpossumus.
pl/nauczanie/ksiazki/zapiski_wiezienne/stoczek/540409.php (dostęp: 29 września 2013).
Ks. kanonik Stanisław Skorodecki był świadkiem i zarazem towarzyszem więziennych
przeżyć prymasa Wyszyńskiego. Urodził się w 1919 roku we Lwowie. Święcenia kapłańskie
przyjął z rąk kard. Adama Sapiehy w styczniu 1945 roku w Tarnowie. 11 stycznia 1951
roku został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia pod zarzutem założenia organizacji
o charakterze wojskowym, która miała na celu obalenie przemocą ustroju Polski Ludowej. Został uwolniony w październiku 1956 roku, po czym całkowicie go zrehabilitowano.
Jako proboszcz i dziekan Lubaczowa pracował w macierzystej archidiecezji lwowskiej. Na
czas emerytury wybrał Szczecin, gdzie początkowo był penitencjarzem Bazyliki Katedralnej (1986–1991), a od 1991 roku proboszczem parafii katedralnej pw. św. Jakuba. Zmarł
w 2002 roku. Zob. M. Szymczak, Wywiad z księdzem kanonikiem Stanisławem Skorodeckim przeprowadzony w 1990 roku przez red. Mieczysława Szymczaka na łamach tygodnika
„Zorza”, http://www.jerzyrobertnowak.com/pozostale/ks.skorodecki/wywiad.htm (dostęp:
28 sierpnia 2008). Por. Rozmowa z ks. S. Skorodeckim – gościem Radia Maryja. „Jestem
świadkiem”, „Rozmowy niedokończone”, 14 kwietnia 2002; J. Grzegorczyk, Siedziałem ze
świętym w kryminale, „W drodze” 2001, nr 5, s. 13–28.
S. Maria Leonia Graczyk urodziła się w 1921 roku we wsi Tomice, woj. kaliskie, w wielodzietnej rodzinie robotniczo-chłopskiej. W wieku 18 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Rodziny Maryi, gdzie ukończyła seminarium wychowawczyń przedszkoli. W 1944 roku
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osoba świecka. Obecnie zarówno klasztorem, jak i bazyliką opiekują się księża
marianie.
Podczas odosobnienia w Stoczku Prymas Tysiąclecia podjął wiele ważnych
działań, które zaowocowały w latach późniejszych. To tu podczas codziennego
odprawiania Mszy św. na zmianę z ks. Skorodeckim prowadził rozmyślania
teologiczne, odbywał rekolekcje, sprawował liturgię całego roku i uprawiał
śpiew gregoriański. Cały czas myślał też o związaniu Matki Boskiej z narodem
polskim, co zaowocowało jego osobistym oddaniem się w macierzyńską opiekę Maryi 8 grudnia 1953 roku, a następnie złożonymi 26 sierpnia 1956 roku na
Jasnej Górze Ślubami narodu polskiego.
Także tutaj zostały napisane zasadnicze fragmenty czteroczęściowego Listu
do moich kapłanów, rozmyślania na temat roku liturgicznego, liczne konferencje duszpasterskie i notatki rekolekcyjne. W Stoczku powstał również memoriał do rządu, na który jednak Prymas odpowiedzi się nie doczekał.
Ze Stoczkiem kard. Wyszyński pożegnał się 6 października, podczas rannego spaceru podsumowawszy roczny pobyt w tym miejscu. W maju 1982
roku okres ten upamiętniła płaskorzeźba z brązu, którą poświęcił jego następca, prymas Józef Glemp.

rozpoczęła pracę wychowawczyni w domu dziecka prowadzonym przez Zgromadzenie;
najpierw w Aninie, potem Choszczówce, ponownie Aninie, Ostrołęce i Ostrówku pod
Warszawą, gdzie została przeniesiona przez przełożoną po opublikowaniu w Radio Madryt
listu, w którym informowała słuchaczy o represjach, jakie spotykają w PRL osoby zakonne,
oraz zakazie praktyk religijnych w prowadzonych przez Zgromadzenie domach dziecka. Za
ten list i kontynuowanie wraz z podopiecznymi uczestnictwa we Mszy św. oraz wspólnych
modlitwach stanęła przed Sądem Wojskowym w Warszawie za „próbę obalenia ustroju,
wychowywania młodzieży w duchu antyludowym i wpajanie wrogiego stosunku do Związku Radzieckiego”. Po zakończeniu śledztwa wyrokiem Sądu Wojskowego skazano ją na siedem lat ciężkiego więzienia, konfiskatę mienia i pozbawienie praw obywatelskich na pięć
lat. W kwietniu 1952 roku trafiła do Więzienia Okręgowego dla Kobiet w Grudziądzu, a 10
października 1953 roku przewieziono ją do Stoczka Warmińskiego. Tu pod pseudonimem
„Ptaszyńska” pisała raporty-donosy na Prymasa. Po przewiezieniu kard. Wyszyńskiego do
Komańczy (29 października 1955) została przeniesiona do Zakładu Karnego w Olsztynie,
gdzie objęła ją amnestia z 1952 roku: pozostało jej do odsiedzenia jeszcze osiem miesięcy.
16 stycznia 1956 roku wręczono jej zwolnienie warunkowe za dobre sprawowanie. Zob.
Z. Pochmara-Wysoczyńska, Prymas Tysiąclecia. Donosy siostry Leonii, „Głos Katolicki”
nr 19, 12 maja 1996, s. 13; Pod „opieką” konfidentki, cz. 1, „Głos Katolicki” nr 20, 19 maja
1996, s. 13; Pod „opieką” konfidentki, cz. 2, „Głos Katolicki” nr 21, 26 maja 1996, s. 13;
J. Grzegorczyk, Siedziałem ze świętym w kryminale, dz. cyt., s. 13–28.
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2. List do s. Leonii
Wielką wdzięczność za poświęcenie i zmaganie się z trudami życia
w Stoczku miał Prymas Wyszyński dla s. Leonii, o czym świadczy jego nieznany dotąd i niepublikowany list datowany na 12 marca 1956 roku, powstały
już w Komańczy i odnaleziony przypadkiem w 2007 roku przez moją mamę –
Danutę Wojtołowicz, podczas porządkowania księgozbioru klasztornej biblioteki w Stoczku Klasztornym. List znajdował się pomiędzy stronicami jednej
z książek, którą prawdopodobnie czytał Ksiądz Prymas. Oto zdjęcie pisma (na
końcu artykułu) i jego treść.
Dobra siostro Mario-Leonio!
Ogromnie raduję się Jej wolnością. Może Siostra powiedzieć sobie teraz te
słowa, które tak często przypominaliśmy sobie w Stoczku i Prudniku: „Oto teraz
czas sposobny, oto teraz dzień zbawienia”. – Gdy już Siostra w upragnionym
domu Rodziny Maryi pod dobrą opieką Matki Matyldy, – można ze spokojem
przemyśleć raz jeszcze to wszystko, co w naszej wspólnej pracy i modlitwie Duch
Boży zdziałał. Tam był posiew Łaski, a teraz będzie czas na zrost. – Kiedyś Siostra powiedziała w żartach: „Gdy wrócę do zakonu, dopiero będą mieli ze mną
kłopot”. Powiedziałem wtedy, że to od Siostry tylko zależy, by już nie mieli kłopotu. Jeżeli nie raz i wracają takie myśli to Siostra ma dobrą sposobność, by zgromadzeniu wywdzięczyć się za wszystko dobro, którym Siostra została otoczona.
Ostatnią Mszę św. – o Siostrę – odprawiłem 13 stycznia i prosiłem, by już
był koniec. Dużą 23. I. odprawiłem za Was oboje Mszę dziękczynną, bo właśnie
w przeddzień otrzymałem wiadomość o Waszej wolności. O Księdzu dotąd nic
nie wiem, ani gdzie jest, ani jakie są Jego losy. Myślę, że nieprędko będziemy mogli spełnić „we troje”, nasze śluby w dniu św. Józefa i Matki Bożej Jasnogórskiej,
ale czyńmy to – w miarę możliwości na własną rękę. Gdy Siostra już odpocznie,
to radbym dowiedzieć się dokładniej, jakie były Jej dzieje po naszym rozstaniu
się. Zapewniano mnie, że zaraz będziecie uwolnieni.
Gdy idzie o długi wdzięczności, to raczej ja mam Siostrze bardzo dziękować
za Jej opiekę więzienną nade mną, za Jej pracę tak ciężką, zwłaszcza w Stoczku,
za tyle poświęcenia i dobroci dla nas. Siostra znosiła swoją dolę z wielką cierpliwością i uległością.
Nie mogłem spokojnie patrzeć na to dźwiganie węgla w Stoczku, na to borykanie się z piecami, z paleniem, z dymieniem z kuchni. To wszystko razem było
bardzo ciężkie, a jednak zachowała Siostra spokój i pogodę. Bóg mi (…) swych
Pomocy Najwyższych. Znane już wszystkim tym, którzy Mu ufają bezgranicznie.
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A wydaje mi się, że pod tym względem byliśmy ulegli Ojcu Niebieskiemu. Gdy
wspominam wszystko, co było przez te dwa lata, to nie mogę inaczej tego ocenić,
jak w tych słowach: „a jednak to było bardzo piękne. Bóg się nieustannie pochylał i dłońmi najświętszej Dziewicy dźwigał ku sobie”. Trzeba nam żyć, aktami
wdzięczności. Przeszłość każe ufać przyszłości pod kierowniczą Dłonią najmędr
szego i najlepszego Boga. I nadal modlę się za siostrę, gdyż wydaje mi się, że w ten
sposób moje długi wobec Niej zmniejszają się. Oddaję Siostrę najlepszej Matce
Boga Żywego i pełen czci i wdzięczności z pokorą błogosławię.
† Stefan Kardynał Wyszyński
Komańcza, 12. III. 1956.
Pytaniem, póki co bez odpowiedzi, pozostaje to, w jaki sposób list napisany odręcznie już w Komańczy (datowany na 12 marca 1956 roku) znalazł
się w Stoczku, pomiędzy stronami jednej z książek w klasztornej bibliotece.
Zwłaszcza że po przewiezieniu kard. Wyszyńskiego do Komańczy 29 października 1955 roku s. Maria Leonia została przewieziona do Zakładu Karnego
w Olsztynie, gdzie objęła ją amnestia z 1952 roku. 16 stycznia 1956 roku, a więc
przed datą powstania listu Księdza Prymasa z marca, za dobre sprawowanie
wręczono jej zwolnienie warunkowe, darując jej jedną trzecią kary.

Zamiast zakończenia
Zaprezentowany powyżej list kard. Stefana Wyszyńskiego pozostaje pamiątką minionych czasów i świadectwem wyrozumiałości, ciepła, troski i dobrotliwości, którymi Ksiądz Prymas darzył towarzyszy swojego odosobnienia,
pomimo że byli nielojalni i zawiedli jego zaufanie.
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Streszczenie
List prymasa Stefana Wyszyńskiego odnaleziony w miejscu internowania –
w Stoczku Warmińskim
W artykule przedstawiono autentyczny list kard. Stefana Wyszyńskiego skierowany do s. Leonii Graczyk.

Summary
Primate Stefan Wyszyński’s letter found at the place of internment –
in Stoczek Warmiński
The article presents an authentic letter from Cardinal Stefan Wyszyński to Sister Leonia Graczyk.

