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Sk∏ad rzàdu w przysz∏ym tygodniu
Dr Konrad Bia∏ecki, IPN: Szefowie wojewódzkich
urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego domagali si´
przeprowadzenia masowych aresztowaƒ wÊród ksi´˝y
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Choç w pierwszych latach po „wyzwoleniu” dzia∏acze PPR cz´sto w ramach akcji „odbudowywania wspólnej Polski Ludowej” uczestniczyli
w uroczystoÊciach religijnych, to jednak by∏a to gra pozorów. Szyd∏o
z worka wysz∏o ju˝ na prze∏omie
lat 40. i 50., kiedy to UB i prokuratura rozpocz´∏y masowà akcj´ szykanowania duchownych i wiernych.
– Pierwszy okres w stosunkach
w∏adze PRL – KoÊció∏ to pewne
ust´pstwa komunistów na rzecz KoÊcio∏a. Oddawano majàtki koÊcielne,
dzia∏acze partyjni pojawiali si´
na Mszach Âwi´tych. Ten okres trwa∏
do 1948 r. i by∏a to realizacja planu,
w którym chodzi∏o o zneutralizowanie propagandy antykomunistycznej, mówiàcej, ˝e PPR to wróg religii
– mówi dr Konrad Bia∏ecki.
Jednak ju˝ pod koniec 1946 r. dokonano pierwszych zatrzymaƒ ksi´˝y wskazanych przez UB jako „element reakcyjny”. Rozpocz´∏o si´
równie˝ masowe zbieranie „kwitów” na duchownych, zaostrzono
cenzur´ prasy katolickiej oraz przygotowano akcj´ rozpracowania ksi´˝y dzia∏ajàcych w czasie okupacji
w podziemnych organizacjach.
Wkrótce rozpocz´∏o si´ te˝ stopniowe usuwanie lekcji religii ze szkó∏.
– Chodzi∏o nie tyko o usuni´cie religii ze szkó∏, ale przede wszystkim
o doprowadzenie do ca∏kowitej laicyzacji kraju – mówi Bartosz Kaliski
z Uniwersytetu Warszawskiego.
Ze szkó∏ usuni´to symbole religijne. Zamiast rozpoczynajàcego zaj´cia pozdrowienia „Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus” pod przymusem wprowadzono „Dzieƒ dobry”. Od 1949 r. zacz´to rekwirowaç
majàtki koÊcielne i przeprowadzono
upaƒstwowienie szpitali pozostajàcych pod zarzàdem KoÊcio∏a.
– Szefowie wojewódzkich UBP
zdecydowanie domagali si´ przeprowadzenia masowych aresztowaƒ
ksi´˝y. Zarako-Zarakowski chwali∏
ich za aktywnoÊç, jednak uczula∏, ˝e
dzia∏ania trzeba prowadziç roztropnie, bo KoÊció∏ to nie PSL i walka
z nim nie b´dzie ∏atwa – twierdzi dr
Konrad Bia∏ecki.

Aresztowania,
przes∏uchania, wi´zienia
W∏adze komunistyczne w Pile na dobre stosunki z KoÊcio∏em staç by∏o
tylko do 1946 roku. Wtedy to
po uroczystoÊciach z okazji rocznicy
Konstytucji 3 Maja uformowa∏ si´
kilkutysi´czny pochód, w którym
wzi´li równie˝ udzia∏ dzia∏acze PPR.
Manifestanci przeszli przez miasto,
skandujàc: „Precz z komunizmem”,
„Precz z PPR”, „Niech ˝yje Anders”,
„Chcemy Polski katolickiej”. Niemal
natychmiast po st∏umieniu manifestacji miejscowe UB wezwa∏o ks. Józefa Wróbla, proboszcza parafii pw.
Âwi´tej Rodziny w Pile.
– W trakcie przes∏uchania gro˝ono
mu Êmiercià. Po wydanym przez w∏adze „Dekrecie o wolnoÊci sumienia
i wyznania” rozpocz´∏a si´ permanentna inwigilacja ksi´˝y, gro˝enie im, namawianie do wspó∏pracy. Próbowano
zwerbowaç agentów w Êrodowisku
pilskiego duchowieƒstwa, likwidowano salezjaƒskie szko∏y i ˝∏obki – mówi∏
ks. Jaros∏aw Wàsowicz SDB.

Ksiàdz Antoni Samulski zosta∏
aresztowany przez UB w 1949 r.,
w czasie pracy na stanowisku dyrektora wroc∏awskiej Caritas. Jego proces potraktowano jako pokazowy,
utrwali∏a go „Polska Kronika Filmowa”. Zosta∏ skazany na osiem lat
wi´zienia. Na wolnoÊç wyszed∏ powa˝nie chory dopiero w marcu 1952
roku. Zmar∏ kilka miesi´cy póêniej.
– W∏aÊciwie by∏ on wyznaczony
do skazania w ramach operacji likwidacji Caritas – ujawni∏ ksiàdz dr
Antoni Poniƒski w swoim referacie.
W 1950 r. koÊcielna Caritas zosta∏a ostatecznie decyzjà komunistycznych w∏adz zlikwidowana. JednoczeÊnie rozpocz´to szykanowanie
ksi´˝y, którzy odwa˝yli si´ – wbrew
zakazowi
aktywu
partyjnego
– na odczytanie listu Episkopatu Polski na ten temat. Jednym z nich by∏
ks. pra∏at Stefan Martuzalski z Kalisza. Po odczytaniu listu biskupów
zosta∏ wezwany do prokuratury
w Poznaniu. Uprzedzony o planowanym aresztowaniu zaczà∏ si´ ukrywaç. UB schwyta∏a go dopiero w po∏owie 1953 roku. W lutym 1954 r.
zosta∏ skazany na 6 lat wi´zienia.
– W paêdzierniku 1950 r. zorganizowano tzw. akcj´ K wymierzonà
w inteligencj´ katolickà. Prawdopodobnie w ramach tej operacji 23 paêdziernika aresztowano ks.
Franciszka Bieruta – relacjonowa∏ ks.
dr Antoni Pomiƒski.
Lapidarny zapis zachowany w repetytorium Wydzia∏u Âledczego UB
dotyczàcy ks. Bieruta informuje, ˝e
„(…) wy˝ej wymieniony znajduje
si´ na parafii wiejskiej, zamieszkanej przez ludnoÊç fanatycznà, dlatego w pewien sposób kszta∏tuje ona
swój Êwiatopoglàd na podstawie
jego nauk. Zalicza si´ on do najbardziej bojowniczych ksi´˝y na terenie diecezji. Nie liczy si´ ze s∏owami, dlatego dla profilaktyki nale˝a∏oby wy˝ej wymienionego zatrzymaç (…)”. Ksiàdz Franciszek Bierut
zosta∏ oskar˝ony o przygotowanie
do „zmiany przemocà ustroju paƒstwa”. W ciàgu zaledwie czterodniowej rozprawy zosta∏ skazany
na 2 lata wi´zienia.
1 grudnia 1951 roku aresztowano
ks. Jana Reƒca, wikariusza parafii
Zagórów w powiecie s∏upeckim. Szef
UB w Poznaniu uzasadnia∏ wówczas
koniecznoÊç aresztowania duchownego tym, ˝e podczas listopadowego kazania nawo∏ywa∏ on, by nie kupowaç w sklepach w niedziel´ (sic!),
a tak˝e wykazywa∏, i˝ ˝o∏nierze polscy walczyli o innà Polsk´ ni˝ komunistyczna.
Tylko w latach 1944-1956
w Wielkopolsce aresztowano i skazano na wieloletnie wi´zienie równie˝ innych ksi´˝y: Tadeusza Czubaka (kurier, który mia∏ przeprowadziç duchownego przez granic´,
zosta∏ skazany na kar´ Êmierci), Zenona Krupiƒskiego i Czes∏awa ˚urmanowicza. Podobnych aresztowaƒ ksi´˝y dokonywano równie˝
w powiatach i niewielkich miasteczkach w innych regionach Polski, jednak – jak podkreÊlali prelegenci – choç wàski odsetek szykanowanych duchownych zgodzi∏ si´
na wspó∏prac´ z UB, to jednak KoÊció∏ wyszed∏ zwyci´sko z walki
z totalitarnym re˝imem.
Wojciech Wybranowski
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Od dzisiaj mówienia o jakimÊ opóênianiu prac ju˝ byç nie powinno.
Na dziÊ bowiem w Kancelarii Prezydenta zaplanowano uroczystoÊç desygnacji Donalda Tuska na premiera. Lider Platformy zapowiedzia∏, ˝e jeÊli
w tym tygodniu zostanie desygnowany, to w po∏owie przysz∏ego przedstawi wraz z Waldemarem Pawlakiem
sk∏ad rzàdu. Nowy rzàd mo˝emy poznaç w Êrod´, gdy Sejm b´dzie kontynuowa∏ przerwane w ubieg∏ym tygodniu pierwsze posiedzenie nowej kadencji. Po przedstawieniu sk∏adu rzàdu prezydentowi Lechowi Kaczyƒskiemu g∏owa paƒstwa powo∏a Donalda
Tuska na stanowisko premiera. Prezydent ma na to 14 dni, liczàc od pierwszego dnia pierwszego posiedzenia
Sejmu nowej kadencji. Oznacza to, ˝e
najpóêniej premier powinien byç powo∏any 19 listopada. W ciàgu 14 dni
od powo∏ania szefa rzàdu musi on
przedstawiç Sejmowi swoje exposé
i uzyskaç od Sejmu wotum zaufania.
Jeszcze przed uformowaniem nowego rzàdu politycy PO niepokojà
si´, ˝e za par´ miesi´cy prezydent
mo˝e chcieç rozwiàzaç parlament
i apelujà do urz´dujàcej jeszcze Rady
Ministrów, aby ponownie z∏o˝y∏a
w Sejmie projekt przysz∏orocznego
bud˝etu paƒstwa. Sejm musi bowiem
przedstawiç ustaw´ bud˝etowà
do podpisu prezydentowi w ciàgu 4
miesi´cy od jej skierowania do Sejmu. JeÊli nie zdà˝y w tym terminie,
prezydent mo˝e zarzàdziç skrócenie
kadencji. Spowodowane wyborami
zamieszanie w pracach Sejmu sprawia natomiast, ˝e pos∏owie b´dà
mieç po prostu mniej czasu na prace
nad bud˝etem. Rzàd Jaros∏awa Kaczyƒskiego z∏o˝y∏ projekt bud˝etu
w Sejmie 27 wrzeÊnia. – Sytuacja jest
przewidziana w Konstytucji. Bud˝et
trzeba z∏o˝yç do 30 wrzeÊnia i zosta∏
z∏o˝ony – powiedzia∏ Jaros∏aw Kaczyƒski. Poinformowa∏ jednoczeÊnie,
˝e drugi raz bud˝etu w Sejmie sk∏ada∏

nie b´dzie. – Paƒstwo chyba nie sàdzà, ˝e w tej sytuacji, która w tej
chwili jest, prezydent rozwià˝e parlament – zwraca∏ si´ urz´dujàcy premier do dziennikarzy pytajàcych
o mo˝liwoÊç ponownego z∏o˝enia
projektu ustawy bud˝etowej.

Mo˝e p´kni´cie,
nie roz∏am
Jaros∏aw Kaczyƒski wi´cej czasu musi
jednak teraz poÊwi´ciç na sprawy wewn´trzne swojej partii, choç sam
ostatnie spekulacje o roz∏amie w Prawie i SprawiedliwoÊci przynajmniej
publicznie stara si´ bagatelizowaç.
– Mo˝e dojÊç do jakiegoÊ drobnego
p´kni´cia, natomiast nie widz´ teraz
przes∏anek do wi´kszego roz∏amu
– mówi∏ Jaros∏aw Kaczyƒski. Wczoraj
jednak kolejni pos∏owie PiS zademonstrowali swój stosunek do obecnej sytuacji w partii. Z zasiadania w Komitecie Politycznym PiS zrezygnowali: dotychczasowy minister transportu Jerzy
Polaczek i Piotr Krzywicki.
Wed∏ug prezesa PiS, Ludwik Dorn,
Pawe∏ Zalewski i Kazimierza Ujazdowski wykazali si´ „daleko idàcà nielojal-

Prezydent Lech Kaczyƒski ma powierzyç dzisiaj misj´ tworzenia
nowego rzàdu Donaldowi Tuskowi

Toruƒ to najlepsze
miejsce na geotermi´
– Decyzja nie mog∏a byç inna. Z merytorycznego punktu widzenia jest to
najlepsze miejsce w Polsce, spe∏niajàce wszystkie warunki – skomentowa∏ przyznanie Fundacji Lux Veritatis dotacji na odwiert w poszukiwaniu
wód geotermalnych g∏ówny geolog kraju Mariusz Orion J´drysik.

J´drysik na wczorajszej konferencji
prasowej podkreÊli∏, ˝e okolice Torunia stanowià najlepiej rozpoznany
pod wzgl´dem istnienia z∏ó˝ wód
geotermalnych obszar w Polsce. Rejon ten jest po∏o˝ony w strefie, gdzie
sà strumienie cieplne z wyst´powaniem goràcych wód geotermalnych.
Na tej podstawie Fundacja ju˝ pó∏tora roku temu otrzyma∏a koncesj´
na wiercenia badawcze. – Z punktu
widzenia geologii nie wiem, na jakiej podstawie mia∏bym odmówiç
wydania koncesji, skoro w tym miejscu poszukiwania sà niezb´dne, bo
jest wysoce prawdopodobne, ˝e z∏o˝e wód geotermalnych jest dost´pne
i w takiej jakoÊci, ˝e da∏oby si´ je
eksploatowaç i przede wszystkim
da∏oby si´ uruchomiç pierwszà
w Polsce si∏owni´ energetycznà
– powiedzia∏ wiceminister dziennikarzom. Geolog doda∏, ˝e Toruƒ, jako du˝e miasto, by∏by dobrym odbiorcà takiej energii.
J´drysik stwierdzi∏, ˝e takie z∏o˝e
mo˝e byç eksploatowane przez bardzo d∏ugi okres, nawet ponad 30 lat,

noÊcià”, upubliczniajàc swój list
do niego i og∏aszajàc swoje dymisje
z funkcji wiceprezesów PiS tu˝ po wyborach, kiedy partia znalaz∏a si´
w „trudnej sytuacji”. Jaros∏aw Kaczyƒski zaznaczy∏ jednak, ˝e zanim sprawà
ewentualnie zajàç móg∏by si´ sàd partyjny, ca∏ej trójce chce daç jeszcze „troch´ czasu”. ˚aden z nich raczej si´ jednak nie sposobi, aby wziàç sobie
do serca wezwanie Jaros∏awa Kaczyƒskiego do z∏o˝enia mandatu poselskiego czy wystàpienia z partii. – Deklaruj´, ˝e nie jest naszym celem kwestionowanie przywództwa w partii Jaros∏awa Kaczyƒskiego – po raz kolejny
powtarza∏ Pawe∏ Zalewski. Zarówno
Zalewski, jak i Ujazdowski nie wykluczajà jednak – jeÊli nie zmieni si´ sposób zarzàdzania partià – niepoparcia
udzielenia absolutorium dla prezesa
PiS podczas planowanego na poczàtku grudnia kongresu tej partii.
Ze swoich funkcji rezygnujà te˝ osoby doradzajàce prezydentowi Lechowi
Kaczyƒskiemu. W tym przypadku nie
jest to jednak ˝adna manifestacja, lecz
wymóg przepisów. Jak wyjaÊnia∏a
Kancelaria Sejmu, poselskiego mandatu nie mo˝na ∏àczyç choçby z pe∏nionà
spo∏ecznie funkcjà doradcy prezydenta. W zwiàzku z czym z doradzania
prezydentowi musia∏y zrezygnowaç
nowo wybrane pos∏anki: Lena Cichocka-Dàbkowska i Nelly Rokita.
Artur Kowalski

FOT. M. BORAWSKI

Jak nie areszt,
to szykany

Desygnacja Tuska
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ale muszà byç zastosowane odpowiednie materia∏y przy odwiertach,
np. niekorodujàce rury z w∏ókien
szklanych, które sà ju˝ stosowane
w Stanach Zjednoczonych. W Polsce,
gdzie zastosowano rury stalowe, uleg∏y one korozji.
Do tej pory wydano 6 koncesji
na poszukiwanie wód geotermalnych
oraz 7 na wydobywanie. Minister poinformowa∏, ˝e podobny odwiert
w Zakopanem b´dzie kosztowa∏
ok. 60 mln z∏, a Fundacja w Toruniu
wykona go za 27 mln z∏otych. G∏ówny geolog podkreÊli∏, i˝ Polska musi
inwestowaç w odnawialne êród∏a
energii, co wynika m.in. z obostrzeƒ
unijnych. Wed∏ug niego, mo˝e to byç
albo geotermia, albo biopaliwa, których jednak nie mo˝emy stosowaç
w szerokim zakresie, bo to podniesie
koszty produkcji ˝ywnoÊci w Polsce.
Dlatego najbardziej perspektywiczna
jest geotermia.
Minister Êrodowiska Jan Szyszko
przypomnia∏ o cià˝àcych na Polsce
zobowiàzania na∏o˝onych przez UE,
zak∏adajàcych, ˝e do 2010 roku

7 proc. produkowanej energii ma pochodziç ze êróde∏ odnawialnych. PodkreÊli∏, i˝ geotermia stanowi jeden
z elementów majàcych doprowadziç
do zwi´kszenia udzia∏u energii odnawialnej w energii ogó∏em.
– Nie by∏o ˝adnego poÊpiechu.
Zachowana zosta∏a wszelka starannoÊç – powiedzia∏ w reakcji
na wczeÊniejsze doniesienia niektórych mediów dotyczàce przyznania
dotacji dla Fundacji prezes Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska Kazimierz Kujda. – Wszystkie
procedury zosta∏y zachowane, jest
ca∏a historia pracy nad wnioskiem,
wszystko do sprawdzenia – doda∏.
Kujda powiedzia∏, ˝e beneficjent
mia∏ w toku post´powanie przetargowe, dlatego nale˝a∏o rozpatrzyç
ten wniosek teraz. Zapewni∏ te˝, ˝e
Fundusz nie boi si´ kontroli i zaprasza „wszystkie organy kontrolne”.
Jest to aluzja do zapowiadanej
przez polityków PO kontroli prawid∏owoÊci przyznania dotacji Fundacji Lux Veritatis.
Przedstawiciele Funduszu podkreÊlali, ˝e pieniàdze przyznawane jako
dotacje nie pochodzà z bud˝etu paƒstwa, lecz z tzw. subfunduszu górniczego, do którego wp∏ywajà m.in.
op∏aty ekologiczne. Poza tym pieniàdze wp∏ywajà na konta beneficjenta
na zasadzie kroczàcej refundacji,
po sukcesywnym przedstawieniu kolejnych faktur dokumentujàcych wydatki. Fundusz po stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci zawsze mo˝e wypowiedzieç umow´.
Zenon Baranowski

