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WSTĘP

Każdy alumn, czy diakon przygotowujący się do przyjęcia święceń
kapłańskich

i

pracy

duszpasterskiej

szuka

wzorów,

postaci

wybitnych,

które fascynują i zapalają. Niewątpliwie dla autora niniejszej pracy taki był
ks. Prałat Witold Andrzejewski. Klarowny w postawach, wyraźny w ideach.
Odważny i oddany Bogu. Wielu Gorzowian, nawet niechętnych Kościołowi,
odnosiło się do niego z szacunkiem. Gromadził wokół siebie duże grupy ludzi,
które chętnie go słuchały. Mówił o prawdzie, szacunku, jednoznaczności w życiu.
Niniejsza praca powstała, aby należycie usystematyzować informacje biograficzne,
które zamieszczone w wielu publikacjach informacje są fragmentaryczne i dotyczą
wybranych zagadnień. Najważniejszym jednak celem pracy, który autor sobie
postawił jest analiza i opis heroicznej działalności duszpasterskiej księdza Prałata
w czasach napięć między władzą PRL a Kościołem, w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych. Chodzi także o ukazanie ks. Andrzejewskiego w świetle
wielostronnych,

istniejących

opracowań.

Jednocześnie

ważne

dla

autora

jest podkreślenie roli, jaką pełnił w społeczeństwie i opisanie konkretnych dokonań.
Za bardzo cenne autor uważa sięgnięcie do wielu źródeł archiwalnych, naukowych
i wspomnień świadków, doświadczających działalności tego kapłana. W niniejszej
pracy autor podkreśla także argumenty, które świadczą o niezwykłym fenomenie
tej postaci zielonogórsko – gorzowskiego Kościoła.
Autor korzysta z wielu dostępnych źródeł. Od archiwalnych dokumentów
urzędowych, przez opracowania, takie jak krótkie monografie, artykuły naukowe, po
wspomnienia świadków. Do tej pory ukazała się ogólna, pobieżna monografia
wydana okolicznościowo w czterdziestą rocznicę święceń kapłańskich. Ponadto
postać ks. Prałata jest licznie wspominana w mediach w ramach wywiadów
i reportaży, z których każdy kładzie nacisk na inny aspekt.1

1

M. Łuszczek, T. Jusiel, Ks. prałat Witold Andrzejewski w 40-tą rocznicę święceń kapłańskich, Gorzów
Wlkp. 2012; Buchwald-Piotrowska, K. Wojciechowski, Moje życie. ks. Witold Andrzejewski, Opozycja
pomiędzy mitem a zapomnieniem, Gorzów Wlkp., 2007; P. Socha, biogram W. Andrzejewskiego,
„ECCLESIASTICA”, nr. 2015/1, s. 67.
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W pracy autor posługuje się metodą analityczno – syntetyczną, gdyż taka
najbardziej odpowiada właściwościom pracy historyczno – badawczej. Autor użył
takiej formy, aby otrzymać logiczną konstrukcję pracy i przejrzystość jej ujęcia,
zastosował także metody badawcze: chronologiczną i porównawczą. Dostęp do
opracowań drukowanych był wystarczający, jednak należało przeprowadzić
systematyzację wiedzy i informacji. Autor przeprowadził wiele rozmów osobistych
ze świadkami, a każda z nich uszczegóławiała fakty. Dokumenty archiwalne
Instytutu Pamięci Narodowej, często były wybrakowane i niepełne, jednak
dostarczyły wielu cennych informacji. Dokumenty takie są cennym wkładem,
ponieważ pokazywały sprawy z innych stron, czasami wyjaśniając niezrozumiałe
decyzje. Zakres znalezionych materiałów archiwalnych sięga terenu całej Polski.
Pierwotnie autor planował opisać działalność księdza prałata jako „walkę
o rząd dusz”, jednak w obliczu śmierci ks. Witolda, ujęcie tej postaci domaga się
całościowego ujęcia. Należy dodać tutaj, że zgodę na napisanie tej pracy autor
otrzymał jeszcze za życia ks. Andrzejewskiego i nie do przecenienia są osobiste
rozmowy autora z ks. Witoldem Andrzejewskim przeprowadzone do końca
2014 roku.
Była to wyraźna, charyzmatyczna postać znana nie tylko w Diecezji,
ale także w całej Polsce. Wiele o nim mówiono, głównie odnosząc się do niego jako
autorytet w swojej dziedzinie. Na zawsze wpisał się wielu gorzowianom w pamięć
głównie za działalność opozycyjną i odwagę nazywania rzeczy po „imieniu”, a także
przejrzystość moralną. Był księdzem, który wychował dzisiejsze, lokalne elity
społeczne i polityczne. Kazimierza Marcinkiewicza, Janusza Dreczkę, Grażynę
Pytlak i wielu innych.
Choć czasy są już zupełnie inne, to cenną rzeczą było widzieć osobiście
te wszystkie postawy i działania, o których będzie się w przyszłości jeszcze długo
mówiło. Nie da się przytoczyć wszystkich jego kazań, czy zadań, które pełnił jako
duszpasterz, ale chodzi też o uchwycenie sposobu jego działania, idei, myśli. Jego
pragnień, dążeń. Ta praca pokazuje także powód jego gorliwości kapłańskiej i cel,
do którego zmierzał w swojej działalności.

13

Na podstawie zebranych materiałów autor podzielił pracę na trzy rozdziały.
Pierwsza część dotyczy zagadnień biograficznych od urodzenia do przyjęcia
święceń kapłańskich. Zwróciłem uwagę na rodzinę, miejsce wzrostu i czynniki,
które wpłynęły na jego późniejszą postawę. Druga część jest kontynuacją informacji
biograficznych, od działalności duszpasterskiej po ostatnie lata posługi. Trzecia zaś
część to postać ks. Prałata widziana w świetle dokumentów archiwalnych.
W aneksie przytaczam również wspomnienia świadków i cenne dokumenty
osobiste.
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Rozdział I
MŁODOŚĆ JAKO POSZUKIWANIE
(1940 – 1972)

Życiorys zebrany z wielu źródeł stanowić ma jednolite opracowanie
biograficzne, ujmujące również relacje świadków i zasoby Instytutu Pamięci
Narodowej. Rozdział ten zawierać będzie pierwszy okres obejmujący narodziny
i młodość, dom rodzinny i sięgać będzie do roku 1972, do ukończenia Wyższego
Seminarium Duchownego.
Ksiądz Witold Bogdan Andrzejewski żył w latach 1940 – 2015. Całą swoją
kapłańską posługę spędził

w Gorzowie

Wlkp. Był

oddany kapłaństwu

Chrystusowemu bez reszty, walcząc o prawdę, która w okresie lat osiemdziesiątych
była bardzo wybiórczo traktowana. W czasach propagandy sukcesu i kultu Związku
Radzieckiego mówił o potrzebie godności człowieka, prawdy historycznej, a przede
wszystkim wolnej Polski. Gromadził wokół siebie wielkie rzesze ludzi, którym
przewodził jako gorliwy duszpasterz. Zostawił po sobie przede wszystkim wzór
kapłana żyjącego wśród ludzi, znającego ich potrzeby. Mający zawsze czas dla
innych, zawsze gotowy do rozmowy. Prowokujący myślenie młodzieży w czasie
licznych spotkań. Był cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą na terenie całej
Polski.

1.1 DZIECIŃSTWO I DOM RODZINNY

Witold Bogdan Andrzejewski urodził się w Kownie (ZSSR) 5 kwietnia 1940
roku. Metryka radziecka wskazuje datę 03.04.1940. Imię otrzymał po swoim ojcu,
który zginął w Charkowie parę miesięcy przed narodzinami syna Witolda,
w czasach gdy sowieci rozpoczęli likwidację oficerów wojska polskiego.
15

Jego Ojciec, jako jeniec wojenny, trafił do obozu w Starobielsku i został
zamordowany z rąk Sowietów najprawdopodobniej strzałem w tył głowy.
W kwestionariuszu personalnym widnieje informacja: „Oficer WP. Zginął
w

pierwszych

dniach

wojny”.

„Oficerów

ze

Starobielska

mordowano

w Charkowie”2. Był zawodowym oficerem w stopniu rotmistrza. Chociaż zbrodnia
miała miejsce w 1940 roku, to jej korzenie dotyczą kampanii wrześniowej
1939 roku. Ofiarami mordu Sowietów w większości byli polscy jeńcy wojenni
aresztowani po ataku ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Rozkazem szefa
Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) Ławrientija Berii. Obozy
znajdowały się w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Trafiali do nich
oficerowie, którzy nie zostali rozstrzelani podczas pojmania, jak np. obrońcy
Lwowa. Jeńcami zajmowało się NKWD.
„Byłem poczęty, gdy tato wyruszył na front. Umówił się z moją mamą,
że jeśli wróci będę miał na imię Bogdan, jeśli nie - będę nosił imię po Ojcu.”3 Mama
ks. Witolda, Jadwiga „osoba niska wzrostem, ale wielka duchem, przed wojną
uczyła w konserwatorium”.4 Mieszkała w Gorzowie Wlkp. Zmarła w roku 1991
w Niedzielę Palmową – ks. Witold zawsze obchodził rocznicę jej śmierci nie
w dzień zgonu, ale w Niedzielę Palmową. Mogła wyjść ponownie za mąż,
jednak nie uczyniła tego, obawiając się, że jej kolejny mąż może nie w pełni
akceptować jej syna Witolda. Łączyła ich niezwykła więź. Ks. Andrzejewski często
odwiedzał jej grób, zawsze dbał o jego wygląd. Pod obrazem MB Ostrobramskiej
w mieszkaniu Witolda wisiał portret Jego Mamy – naprzeciwko miejsca, na którym
zawsze siadał. Całe swoje życie poświęciła jedynemu synowi, który dorastał czcząc
pamięć Ojca. Jako mały chłopak niejednokrotnie słyszał o ojcu i tym, co się
wówczas z nim działo. To pierwsze doświadczenie wywarło wpływ na jego dalsze
postawy. Choć jako mały chłopiec nie mógł rozumieć znaczenia śmierci ojca,
to jednak już sama strata najbliższej osoby powodowała, że stawiał sobie pytania
o to, dlaczego zginął.

2

M. Łuszczek, T. Jusiel, Ks. prałat Witold Andrzejewski w 40-tą rocznicę święceń kapłańskich, Gorzów
Wlkp. 2012, s. 11.
3
Tamże, s. 11.
4
Tamże, s. 12.
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w nim nie tyle uczucia nienawiści, co oporu do władzy, która w ten sposób traktuje
swoich obywateli. Rozumiał, że Polska znajduje się pod rządami sowietów.
Rozmawiano dużo o Polsce, mówiono, że nie jest wolna. A więc środowisko
domowe wydaje się być bardzo patriotyczne, przeciwne radzieckiej propagandzie.
Nie wpajano mu nienawiści, wręcz przeciwnie, matka dbała, by nie kumulować
w sobie i synu nienawiści i pogardy do Sowietów. Jak sam przyznawał w osobistej
rozmowie, w domu rodzinnym koncentrowano się nie na złu czasów i rodzinnemu
dramatowi, lecz z całą siłą podkreślano wartości patriotyczne. Wspomina: „Tego
ducha chłonąłem mimo woli, i dobrze”5.
Andrzejewscy mieszkali w Kownie mając niewielką posiadłość. „Mam
pewien problem ze wspomnieniami z dzieciństwa. Nie wiem co jest moim
osobistym wspomnieniem, a co znam z rodzinnych opowieści. Trudno mi tę historię
rozdzielić.”6 Nie różnił się od swoich rówieśników i nie ujawniał szczególnych
zainteresowań. Po wybuchu II wojny światowej pani Jadwiga Andrzejewska,
z domu Kożuchowska, mama Witolda, musiała uciekać i dotarła pod Kołomyję.
Potem wróciła pokonując cały wschód Polski docierając z powrotem do Kowna,
gdzie mieszkała rodzina jej męża. Ród Andrzejewskich w ZSRR osiedlił się w XVI
wieku przybywając z Wielkopolski. Spowodowała to sytuacja zawodowo –
polityczna. Po narodzinach syna wróciła do swoich rodziców mieszkających
na Wileńszczyźnie, koło Mołodeczna. Majątek Kożuchowskich nosił nazwę
„Wysokie”. We wspomnieniach ks. Witold napisał: „Po latach pojechałem
do Mołodeczna. Niestety majątek dziadków został doszczętnie zniszczony. Po mojej
wizycie Białorusini

przekopali całe wzgórze, ponieważ byli przekonani,

że przybyłem szukać skarbów”7. Andrzejewscy w czasie wojny mieszkali tam
do 1944 roku, następnie przenieśli się do Lublina, gdzie mieszkała część ich dalszej
rodziny. Także i tutaj nie znaleźli swojego miejsca i szybko wyjechali, mieszkając
tam zaledwie kilka miesięcy. Bardzo trudno znaleźć potwierdzające to źródła
archiwalne.
5

Wywiad z ks. Witoldem Andrzejewskim, dnia 30.07.2013.
K. Buchwald-Piotrowska, K. Wojciechowski, Moje życie ks. Witold Andrzejewski, Opozycja pomiędzy
mitem a zapomnieniem, Gorzów Wlkp., 2007, s. 7.
7
P. Socha, Biogram W. Andrzejewskiego, „ECCLESIASTICA”, nr. 2015/1, s. 67.
6
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W zasadzie całe jego dzieciństwo odtworzone jest na podstawie wspomnień jego
samego. Tutaj pomocne są też opracowania drukowane, w których autorzy osobiście
korzystali ze wspomnień ks. Witolda. Na początku 1945 roku znaleźli się we
Wrocławiu, oddalając się od granicy wschodniej. Warunki były trudne, ponieważ
brakowało im przede wszystkim pieniędzy. Matka starała się głównie o godne życie,
bez obaw o jakiekolwiek niebezpieczeństwo. W tych czasach było to niezwykle
trudne. Sowieci źle traktowali rodziny polskich oficerów. Andrzejewscy zamieszkali
w dużej willi z kilkoma innymi rodzinami. Ich dom znajdował się na rogu ulic
Czarnoleskiej i Wróblewskiego. Pod koniec roku kalendarzowego, po zakończeniu
II Wojny Światowej zostali zmuszeni do opuszczenia tej willi i miasta. Dotarli
najpierw do Konstancina pod Łodzią, a następnie wraz z siostrą mamy Witolda,
osiedlili się w mieście Łódź i tam też pozostali już na dłużej. Sam przyznaje,
że dobrze znosił liczne przeprowadzki, wiedział, że są one konieczne i w każdym,
nowym miejscu nie miał problemu z nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami8.
Niniejszy opis powstał na postawie analizy wielu dokumentów, źródłach
pisanych i wspomnień świadków. Zauważyć należy to, jak kształtowały się poglądy
młodego Witolda. Matka przede wszystkim dbała o prawdę historyczną, co było
niezwykle trudne w ówczesnych czasach i tę prawdę mu wpajała, chodziło
o pamięć. Witold rozumiał, że nie może o prawdziwych powodach śmierci Ojca
mówić głośno i przez lata narastało poczucie niesprawiedliwości, zakłamania.
Całym sobą wewnątrz żądał prawdy.
1.2 MŁODOŚĆ, SZKOŁA I DRUGIE NARODZINY DLA KOŚCIOŁA

Po kolejnej przeprowadzce osiedlił się z matką w Łodzi. Andrzejewscy
znaleźli swoje miejsce, ponieważ miejsce to dawało perspektywy na godne życie.
W dodatku nie było, przynajmniej pozornie, zagrożeń politycznych. Mógł więc
spokojnie dorastać i uczyć się. Tutaj dorastał młody Witold zdając maturę. Jak sam
przyznaje, dorastanie sprawiło, że buntował się co do rzeczywistości, którą zaczął
lepiej rozumieć.

8

Wywiad z ks. Witoldem Andrzejewskim, dnia 30.07.2013.
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Rodzinne ideały patriotyczne starły się z „trudnymi” wobec rzeczywistości
polityczno – społecznej. Jak sam przyznaje „trochę chuliganił”, nie był pokorny,
wręcz przeciwnie.9 Ukończył szkołę podstawową i liceum nr 1, im. Mikołaja
Kopernika, zwane kolokwialnie „koprem”. Egzamin maturalny zdał w roku 1958.10
Wspomina: „Wymagali od nas tak wiele, że nawet trójkowe matury z naszego
liceum, pozwalały dostać się na studia, bez jakichkolwiek problemów.”11 Trudno
wskazać ulubiony przedmiot, jednak pod koniec szkoły „trochę” czytał. Literatura
klasyczna zaczęła go coraz głębiej pociągać. Odkrywał w niej swój obraz Polski.
Po maturze zafascynowany literaturą rozpoczął studia na wydziale polonistyki
w Warszawie. Tutaj kończy się pierwszy etap łódzki.
Rozpoczyna ważny dla siebie czas pobytu w Warszawie. Studiował tylko
jeden semestr, ponieważ, jak sam powiedział, polonistyka była „nudna
i przewidywalna”12. Wspominał: „Dziś właściwie dziwię się temu wyborowi”13 Zdał
sobie sprawę, że aby interesować się literaturą, nie trzeba studiować gramatyki
i innych specyficznych dla polonistyki przedmiotów, które go nie interesowały.
Ze względów na pochodzenie nie dostał przydziału do domu studenckiego więc,
jak sam wspominał, żył bardzo skromnie w trudnych warunkach. Wspomina dalej:
„Był taki czas, że jedynym moim dziennym posiłkiem była bułka z kubkiem mleka
w barze mlecznym”14. To doświadczenie przełożyło się z pewnością na jego
późniejszą wielkoduszność. Mieszkał najpierw u rodziny, jakiś czas tułał się także
jako bezdomny. Ostatecznie udało mu się wynająć pokój w zamian za korepetycje,
których udzielał licealistom. Może chodzić tu o literaturoznawstwo lub historię,
którymi się interesował. Był to czas zetknięcia się z warszawskim charyzmatycznym
duszpasterzem ludzi zagubionych i inteligencji, ks. Bronisławem Bozowskim.”15
Pojawia się pytanie o ten pierwszy, poważniejszy styk z Kościołem. Wcześniej nic
nie wskazuje na szczególne zainteresowanie religią, choć należy wykluczyć
koncepcję, że religijny w ogóle nie był.
9

Wywiad z ks. Witoldem Andrzejewskim, dnia 30.07.2013.
Zob. aneks dokumentów w niniejszej pracy, s. 78.
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M. Łuszczek, T. Jusiel, ks. prałat…, Gorzów Wlkp., 2012, s. 13.
12
Tamże, s. 14.
13
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14
Tamże, s. 14.
15
P. Socha, Biogram W. Andrzejewskiego, „ECCLESIASTICA”, nr. 2015/1, s. 67.
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Duszpasterstwo to było zasadnicze miejsce, w którym jego wartości rodzinne i jego
własne zgodziły się z rzeczywistością religijną, o której mówił ks. Bozowski. Można
powiedzieć, że odkrył w religijności i wierze swoje miejsce. Bardzo przekonujące
wydaje się być, że Duszpasterstwo było swego rodzaju enklawą prawdy historycznej
i moralnej, której dotąd nieświadomie szukał. Tutaj prawdopodobnie po raz
pierwszy na poważnie przyjął prawdy ewangeliczne, które w nim utkwiły
na zawsze. Była to nisza, w której odnalazł się.
Przyjaźń z ks. Bozowskim rozwinie się odtąd na długie lata i zadecyduje
o całym jego życiu. „Kiedy przeżywałem okres buntu do instytucji Kościoła,
spotkałem w Warszawie bardzo ciekawego człowieka na mojej drodze, mianowicie
księdza Bronisława Bozowskiego. On mnie „urodził” po raz drugi dla Kościoła.
Pokazał mi Kościół prawdziwy, pokazał mi serce Kościoła czyli Chrystusa.”16
Warszawa to okres niecałego roku kalendarzowego. Po przerwaniu studiów
polonistycznych po pierwszym semestrze, drugi spędził prawie wyłącznie
w Duszpasterstwie Akademickim i u boku księdza Bozowskiego. W następnym
roku akademickim wrócił do miasta rodzinnego Łodzi. Wszystko wskazuje na to,
że etap warszawski to czas, gdy jego mama pozostała w Łodzi, a jej obecność
w Warszawie miała charakter odwiedzin parodniowych. Wraz z nadejściem nowego
roku akademickiego (1960) rozpoczął studia w Szkole Teatralnej w Łodzi, Jednak
i tych studiów nie ukończył, przerywając je po nie całym roku akademickim przed
sesją. Wspomina: „Robiłem wtedy różne rzeczy, przez co nie miałem czasu
na studia. Zapuściłem długie włosy i czekałem na talent”.17 Jednak pojawiła się
możliwość osiągnięcia dyplomu aktorskiego w sposób eksternistyczny. Trzeba było
spełnić pewne wymagania. Mianowicie być związanym z konkretnym teatrem,
współpracując z nim za zgodą Ministerstwa Kultury. Nie przeszkadzało to już
pracować zawodowo, „grywał”. Nadal związany był z ks. Bronisławem Bozowskim,
przez którego wzrastał w wartościach, odwiedzając go w Warszawie. Ks. Witold
związał się najpierw z objazdowym Teatrem Łódzkim, a następnie przyjechał
do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie otwierano nowy Teatr im. Juliusza Osterwy.
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W. Antosz Od deski do deski..., Gorzów Wlkp., 1995, s. 18.
W. Antosz, Od deski do deski..., Gorzów Wlkp., 1995, s. 14.
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Będąc jeszcze w Łodzi, brał czynny udział w spotkaniach Duszpasterstwa
Akademickiego Jezuitów w Łodzi. Tu spotykał o. Huberta Czumę. W zasadzie
od tego momentu utwierdza się w przekonaniu, jak ważna dla jego życia jest
wspólnota Kościoła i trwanie w niej. Zapala się w nim ogromna pasja
współtworzenia Duszpasterstwa Akademickiego, którą będzie kontynuował przez
wiele lat. Najpierw jako uczestnik, by później stać się aktywnym duszpasterzem,
mając kontakt z innymi tego typu placówkami w całej Polsce. „Miałem szczęście,
że trafiłem na świetnego, młodego duszpasterza, ojca Huberta Czumę”18.
Ta znajomość zaowocowała trwałym kontaktem przez wiele lat. Stali się w zasadzie
współpracownikami i przyjaciółmi. „Myślę, że nie da się określić, który z Nich miał
większy wpływ na odkrycie drogi powołania. Ks. Bozowski „zapalił” ogień,
o. Czuma – dokładał drewna, by ogień nie zgasł – można tak powiedzieć.”19.
1.3 PRACA

ZAWODOWA

W

GORZOWSKIM

TEATRZE

PAŃSTWOWYM
Zanim zdał egzamin eksternistyczny, który dawał prawo do wykonywania
zawodu aktora, miał obowiązek związania się z teatrem. Został skierowany
do Państwowego Teatru w Gorzowie Wlkp., i tutaj uzyskał dyplom aktorski.
Po krótkim czasie chciał przenieść się do innego teatru, jednak tę scenę objęli Irena
i Tadeusz Byrscy, dzięki czemu w Gorzowie w szybkim tempie: „powstał jeden
z najciekawszych Teatrów w tamtych czasach w Polsce.”20 Wspomina: „Chciałem
iść gdzie indziej, ale zjawili się w Gorzowie Byrscy, no i zainteresował mnie ten
teatr.”21
Irena i Tadeusz Byrscy było to małżeństwo pasjonatów teatru, reżyserów
i aktorów. W latach 1944–1945 Byrscy wspólnie kierowali Sceną Dziecięcą ośrodka
w Stoczku Łukowskim, prowadzili Instytut Artystyczny w Kazimierzu nad Wisłą.
Bardzo krótko zarządzali teatrem w Opolu, a także w Toruniu, w 1952 objęli
kierownictwo Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
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Tam udało im się stworzyć scenę prezentującą mądry i oryginalny...repertuar,
a zarazem ściśle związaną z środowiskiem kulturalnym tego miejsca. Podobny
program realizowali jako kierownicy teatrów Polskiego i Nowego w Poznaniu
w latach 1958 –

1959, oraz Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie

Wielkopolskim 1963–1966. Byrscy należą do najznakomitszych postaci polskiego
teatru XX wieku22.
Po zdobyciu niezbędnych uprawnień aktorskich Witold podpisał angaż
na stałe w państwowym teatrze gorzowskim i grał wiele różnych postaci: lokajów,
amantów i wiele innych. Wspomina: „rozpoczęło się od epizodów, a później
zacząłem moją karierę od murarza w „Zemście”, a skończyłem na Gustawie
w Dziadach”23. Często otrzymywał pierwszoplanowe role między innymi w sztuce
Stanisława Lubomirskiego „Don Alvares”. Zagrał w około 40 sztukach.24
Wspominana jest jego rola jako Gustawa w „Dziadach” Adama Mickiewicza.
Wspomina: „Czułem duży sens bycia aktorem, to nie była kwestia popularności
czy taniego powodzenia, czy braw. Próżność każdy człowiek ma w sobie,
w większym lub mniejszym stopniu zakodowaną, natomiast to była duża pasja.
Odejście z teatru było w ogóle dla mnie bardzo trudne. Miałem szczęście być
w dobrym teatrze Ireny i Tadeusza Byrskich. Jeden z ciekawszych w kraju
w tamtych czasach. Teatr bardzo żywy, w którym się dużo myślało i dużo robiło.”25
W teatrze gorzowskim pracował zawodowo 6 lat, od 1960 roku
do 31 sierpnia 1966 roku. W 1965 roku dobrze zapowiadający się aktor poczuł głos
Bożego powołania i pół roku zajęło rozeznanie i podjęcie decyzji. „Bardzo ciekawa
była reakcja moich kolegów z teatru. Nie było ani jednej postawy negatywnej,
generalnie panowała niewiara w to, że wytrzymam”.26 Do końca był związany
z teatrem, niekiedy był bardzo krytyczny co do gry aktorów. Po Jego śmierci
dyrektor teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, Jan Tomaszewicz wraz z kilkoma
aktorami zrealizował krótki montaż poświęcony ks. Prałatowi m.in. z użyciem jego
prałackiej sutanny, która została przekazana do teatru w Gorzowie.
22
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1.4

WSPÓŁPRACA Z OJCEM HUBERTEM CZUMĄ I ODKRYCIE
DROGI POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA

Młody, dobrze zapowiadający się aktor, mający ambitne plany postanowił
pójść za głosem wzywającego go Boga do kapłaństwa. Wspomina: „do tej pory
pamiętam swój ostatni wieczór, kiedy stałem na scenie sam, w pustym budynku.
Było to dla mnie bardzo trudne pożegnanie.”27 „Jeszcze przed wstąpieniem
do seminarium wzrastał w ideałach rodziny Byrskich, którzy prowadzili wówczas
Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Mieli niezwykle
radykalne spojrzenie na życie, bo dla Byrskich zdrada małżeńska była tożsama
ze zdradą państwa, zdradą narodową. Ci ludzie wychowywali kandydata na kleryka.
W teatrze nikt się nie spodziewał, że wstąpi do seminarium duchownego, bo on sam
się tego nie spodziewał.”28 Każde powołanie jest inne, tak jak ludzie są
niepowtarzalni. Tak oto wspomina swój czas odkrycia tej drogi: „Chwilę tę,
pamiętam, jak dziś. Jadąc do domu na święta Bożego Narodzenia, zatrzymałem się
u przyjaciół w Poznaniu. […] Nie rozmawialiśmy o pobożnych sprawach.
Pamiętam, że mówiliśmy o komunizmie. Przytuliłem się do pieca, gdyż było bardzo
zimno. Wtedy nagle zrozumiałem, że Pan Bóg chce ode mnie żebym został
księdzem. Nie było to żadne olśnienie, wizja, czy słyszenie głosu. Potraktowałem
to jako nagle urodzoną świadomość. Ponieważ byłem człowiekiem wierzącym,
miałem do wyboru albo powiedzieć Bogu „tak” albo „nie”. Przed wstąpieniem
do seminarium Witold poprosił ks. Bronisława Bozowskiego o opinię na jego temat
dla przełożonych z Wyższego Seminarium Duchownego.
W liście ks. Bozowskiego kierowanego do Rektoratu czytamy takie oto
słowa: „Witolda znam już od wielu lat, zetknąłem się z nim jeszcze w okresie gdy
przygotowywał się do matury. Był wtedy w bliskim kontakcie z siostrami
Urszulankami S.J.K. i myślał o wstąpieniu do Seminarium. W tym czasie
wyjechałem z granicę i straciłem go z oczu. Po powrocie z pewnym zdziwieniem
dowiedziałem się, że jest w szkole teatralnej.
27
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Zawsze lubił literaturę i recytację i chętnie służył nimi na zebraniach młodzieży.
Trochę się bałem dla niego atmosfery życia aktorskiego, ale nie wywarła ona na nim
silnego wpływu. Interesowały go sprawy Kościoła, Soboru, duszpasterstwo.
Uczestniczył w życiu liturgicznym i sakramentalnym. W ostatnim okresie wyraźnie
zmagał się ze sobą. Wciąż prosił o modlitwę. Sądzę, że w tak specyficznych
warunkach ukształtowana osobowość mieści się, za łaską Bożą, w ramach życia
seminaryjnego.”29. Jeszcze jako aktor prowadził różne spotkania z młodzieżą pod
kierunkiem ojca Huberta Czumy. Witold Andrzejewski miał 26 lat, gdy wstępował
do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie – Paradyżu. Był to koniec
września 1966 roku. „Wspominał zafascynowanie karmelem – był ciekawy, więc po
prostu poszedł do furty klasztornej w Warszawie i poprosił, aby siostry z Nim
porozmawiały. W taki sposób poznał m.in. s. Immakulatę Adamską (znawczynię
i tłumaczkę pism św. Edyty Stein).”30
Również o. Hubert Czuma napisał mu świadectwo przed wstąpieniem
do Seminarium, które znajduje się w teczce ks. Andrzejewskiego w Kurii Biskupiej,
które z kolei cytuje biskup Paweł Socha w pośmiertnym biogramie: w liście
datowanym na 07.05.1966 roku o. Hubert Czuma napisał do rektora Seminarium:
„Witolda znam od kilku już lat, chyba od 1958 roku. W rozmowach ze mną często
wyrażał pragnienie wstąpienia w szeregi kapłanów, oddanych szczerze służbie
Bożej. Stale kontaktował się ze mną listownie, gdy był nieobecny w miejscowości
mojej pracy duszpasterskiej – prosząc o jakieś wskazówki, by prowadzić życie
godne chrześcijanina. Przyjeżdżał kilkakrotnie do miejsc mojej pracy, by dzień,
dwa poświęcić na skupienie się, skorzystanie z literatury ascetycznej i kaplicy
zakonnej. Kiedy spędzaliśmy wspólnie wakacje, wracał stale do tego samego
tematu, by poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Na przeszkodzie do tego celu
leżał obowiązek pomocy swojej Matce – wdowie. Bolał nad tym bardzo i nie
wiedział jakie znaleźć z tego wyjście. Bardzo się ucieszyłem jego decyzją. Wiem,
że to chłopiec solidny, towarzysz niezmiernie uczynny, umiejący panować nad sobą
w trudnych sytuacjach. Zawsze na czas ze swoimi obowiązkami, wesoły zawsze
uśmiechnięty.
29
30
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Zawsze sprawował funkcję „zakrystiana obozowego”. Sądzę, że daje poważne
nadzieje na wytrwanie w świętym zamiarze”31. W 1966 roku wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Paradyżu. Studiował i modlił się zgodnie z rytmem
formacji 6 lat, do 1972 roku, w którym to roku przyjął święcenia kapłańskie.
Bp Paweł Socha w rozmowie osobistej przyznał mi, że w seminarium
był „nietypowy”, ponieważ: był przede wszystkim szczery, co myślał to mówił,
miał duży autorytet u kleryków, wykładowcy przymykali oko na pewne
„nieoczywiste zachowania” ze względu na doświadczenie. Żywo pociągało
go Duszpasterstwo Akademickie, bardziej niż inne zajęcia. Wspomina: „w trakcie
studiów niczego nie udawałem, nie pozowałem na pobożnego kleryka, cały czas
byłem sobą”.32
Witold w seminarium cieszył się dużym autorytetem, nie tylko ze względu
na wspaniałą dykcję, ale też odwagę wypowiadania zdań, których wielu młodszych
alumnów nie odważyłoby się powiedzieć. Jako alumn pomagał o. Hubertowi
Czumie w prowadzeniu grup młodzieży akademickiej w Lublinie. Każdy wolny
czas spędzał w ten sposób, do końca seminarium. Przed święceniami diakonatu
o. Hubert napisał klerykowi Witoldowi 26.08.1971 roku taką oto opinię: „Przebywał
on ze mną od początku drugiej dekady lipca najpierw w Bieszczadach na obozie
studenckim, gdzie pełnił rolę kierownika grupy liczącej około 100 osób. Potem
na pielgrzymce warszawskiej do Częstochowy, gdzie kierownik wyznaczył go
na szefa porządkowych. Wziął udział w rekolekcjach i sesji roboczej duszpasterzy
akademickich

w Niepokalanowie.

Przez

cały

czas

służył

innym

bliźnim

i to w stopniu naprawdę wybitnym. W każdej chwili do dyspozycji, dzień czy noc
gotów był pomagać. […] Będzie chyba dobrym kapłanem. Rokuje jak najlepsze
nadzieje.” „Przełożeni i wychowawcy zauważyli, że miał tendencje do ukazywania
siebie w pozycji grającego, dlatego wychowawcy podkreślali konieczność pracy nad
sobą.”33
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Chodziło o to, by kandydat do kapłaństwa z tak wieloma zaletami, umiał całą pracę
w służbie ludzi kierować ku chwale Bożej, według zasad mistrzów życia
duchowego: „Na większą chwałę Bożą”.
„W
z

którymi

urobieniu
utrzymywał

duchowym
stały

wspomagały

kontakt.”34

go

wspólnoty

zakonne,

diakonatu

otrzymał

Święcenia

19.12.1971 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ówczesnego ordynariusza
bpa Wilhelma Pluty, 18 czerwca 1972 roku w kościele p.w. św. Michała Archanioła
w Świebodzinie. „Zapowiadał się dobrze, jako gorliwy Duszpasterz Akademicki”35.
Po święceniach trafił jako wikariusz nowo powstałej parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp., która była wydzielona z parafii katedralnej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jako, że wcześniej żywo wykazywał
zainteresowanie w tej kwestii.
Rozdział II
POSŁUGA DUSZPASTERSKA JAKO WALKA O ”RZĄD DUSZ”
(1972 – 2015)
Niniejszy rozdział jest kontynuacją informacji biograficznych. Zawiera okres
od czasu przyjęcia święceń kapłańskich do końca pracy duszpasterskiej. Warto
zwrócić uwagę w niniejszym rozdziale na liczne fakty udokumentowane także przez
archiwalne dokumenty, wydz. IV KW MO w Gorzowie Wlkp., które pokrywają się
z relacjami świadków.
2.1 POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ,
DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE I PIELGRZYMKA
WARSZAWSKA
W zasobie gorzowskiego Archiwum Państwowego i szczecińskim oddziale
Instytutu Pamięci Narodowej zachowane są dokumenty, po analizie których można
stwierdzić zbieżność faktów, z tym, co deklarują świadkowie. Są to z reguły notatki
(SOR) dotyczące konkretnych osób, w których ks. Andrzejewski figuruje jako osoba
postronna.
34
35
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W sprawach operacyjnych rozpracowywania osób świeckich, uczestników
Duszpasterstwa

Akademickiego,

zwykle

w

polu

zainteresowania

jest także duszpasterz. „Na mniej lub bardziej przysłowiowe barykady stawali
księża. I ponosili ofiary.”36 Według księdza biskupa Pawła Sochy37, posługa
duszpasterska ks. Witolda Andrzejewskiego mała ważne znaczenie dla Diecezji
Gorzowskiej. Był świadkiem najbardziej dramatycznej próby zniewolenia
i zdyskredytowania przez władze PRL-owskie Kościoła. „Był obecny przy
powstawaniu niemal wszystkich inicjatyw. Uważał, że nie mógłby się inaczej
zachować”.38 „Kazanie Jana Pawła II na warszawskim Placu Zwycięstwa w 1979
roku przyjął jako wskazanie rodakom drogi. Szczególnie to, że nie można zrozumieć
człowieka bez Chrystusa. Że nie chodzi o potęgę Kościoła, ale o dobro człowieka.”39
W niedługim czasie żywo zaczęła się interesować ks. Witoldem Służba
Bezpieczeństwa PRL. Na początku próbowano zdyskredytować młodego, gorliwego
kaznodzieję, który mówił o każdym działaniu SB, fałszywymi oskarżeniami, jednak
Kuria nigdy nie znajdowała „pokrycia” w zarzutach oficerów SB.
Pierwszą placówką na mocy dekretu z 19.06.1972 roku była parafia
katedralna, ale z przeznaczeniem do pracy przy kaplicy Niepokalanego Poczęcia
NMP w charakterze wikariusza – współpracownika. Pracę rozpoczął z dniem
01.07.1972 r. Proboszczem był wówczas ks. J. Płóciennik. Jak dowiadujemy się
z dekretu datowanego na 22 marca 1975 roku, wydanego przez ordynariusza
bpa Wilhelma Plutę, ks. Andrzejewski otrzymał polecenie, by w okresie Wielkiego
Postu przeprowadzić rekolekcje dla maturzystów w Wyższym Seminarium
Duchownym. Było to jedno z wielu zadań, jakie otrzymywał wówczas młody
wikariusz. Takich zajęć miał sporo, ponieważ od samego początku swojej pracy
charakteryzowała go wybitna umiejętność pracy z młodzieżą Po niedługim czasie
od święceń, otrzymał też polecenie by prowadzić zajęcia z fonetyki dla kleryków
Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Teczkę ewidencyjną na księdza
założono 04.09.1975 roku, pod numerem 34295. Zainteresowanie czynne: WUSW
Gorzów Wlkp., wydz. IV 15.11.1978 rok.
36
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Stan wojenny był najbardziej trudny dla pracy duszpasterskiej. Jak wspomina
bp Paweł Socha: „Służba Bezpieczeństwa w nasilony sposób atakowała, zakładała
coraz gęstszą sieć donosicieli. Nigdy wcześniej nie było takiego nacisku. System
szukał środków do obrony, szukali sposobów by te rzeczy łatwiej odkrywać
i reagować natychmiast w zarzewiu jakiegoś sprzeciwu wobec narzuconego
poglądu. A więc trudne były te działania wolnościowe. Ks. Witold Andrzejewski
był wówczas zagrożony. Robiliśmy wszystko by nie został przewodniczącym
Komitetu Obrony i Pomocy Internowanym. On działał, ale działał innymi kanałami.
Do organizacji nie wciągnęliśmy go, ponieważ wiadomo było, że będzie atakowany,
a i tak tych ataków na niego było sporo. Stąd woleliśmy wybrać osoby takie, jak na
przykład ksiądz Sadownik czy inni, którzy nie byli atakowani, mniej się rzucali
władzy w oczy, a w związku z tym mieli większe możliwości działania. Natomiast
ks. Witold miał bezpośrednie kontakty z tymi rodzinami, które znał i realizował
formę pomocy w swoim zakresie. Robił to na uboczu w sposób niejawny, tak jak my
robiliśmy to w sposób jawny.”40
Od początku swojej pracy ks. Witold bardzo aktywnie uczestniczył
w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę, które wyruszały z Warszawy.
W tzw. „17-tce” pielgrzymowało Duszpasterstwo z Gorzowa Wlkp. i okolic pod
opieką ks. Witolda. „Młodzi ludzie wraz ze swoim opiekunem przyjeżdżali tydzień
przed wyruszeniem Pielgrzymki z Warszawy, gdzie poznawali historię stolicy,
organizowali akademie patriotyczne „na Powązkach” i do roku 1980 uczestniczyli
w spotkaniach imieninowych z księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim.
Dla wielu były to znaczące spotkania i wydarzenia. W roku 1983 ks. Witold wraz
ze swoimi wychowankami zorganizował po raz pierwszy i poprowadził Pieszą
Pielgrzymkę na Jasną Górę, która wyruszyła z Gorzowa Wlkp. Tak to wydarzenie
ks. Witold wspominał po latach: „Pielgrzymkę organizowałem z moim
duszpasterstwem akademickim. Byli to ludzie, na których zawsze mogłem polegać.
„Przez wiele lat na pielgrzymkę warszawską

SB nasyłała bandziorów,

żeby ją rozbijali.

40
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Raz na ziemi posadziliśmy dwustu pięćdziesięciu bandziorów i oni siedzieli,
bo się bali. My się nie baliśmy, chociaż oni myśleli, że my będziemy robili to samo
co oni nam, czyli będziemy ich bili. A my obcięliśmy im tylko włosy” 41.
Samo szukanie i ustalenie trasy to były 3 tygodnie pracy w terenie. Kiedy już
ustaliliśmy trasę, nastąpiły jazdy kwatermistrzowskie. Okazuje się, że ta nasza
pielgrzymka zrobiła wrażenie, bo pamiętam, kiedy weszliśmy na Jasną Górę,
spotkałem się z bp. Stefanem Baryłą, wtedy ordynariuszem częstochowskim,
który krzyknął: to historyczny moment, to historyczna data, bo to jest chyba
pierwsza pielgrzymka piesza z tamtych terenów.”42 Był główną postacią
Jasnogórskich spotkań Biblijnych ze św. Janem „miłość tworzy wspólnotę”.
Przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z diecezji gorzowskiej
ks. Witold był do roku 1992. Po niecałym roku od święceń, dekretem z dnia
30.08.1973r. został mianowany duszpasterzem akademickim dla młodzieży miasta
Gorzowa Wlkp. „Nominacja ta szła po linii propozycji rady pedagogicznej
Seminarium. W opinii o dopuszczenie do święceń kapłańskich podkreślano,
że kleryk Witold Andrzejewski ze względu na ujawnione podczas pobytu
w Seminarium Duchownym zainteresowanie rokuje, iż będzie owocnie pracował
na rzecz młodzieży akademickiej. W roku 1973 dekret został wydany oficjalnie,
choć ks. Andrzejewski zajmował się duszpasterstwem od października 1972 roku.
„Wówczas na spotkanie przyszło 13 osób. Wkrótce liczba uczestników wzrosła
do 250”. 43
„Gdy wyruszyła pierwsza pielgrzymka z Gorzowa, ks. Andrzejewski
był współorganizatorem, razem z księdzem Jankiewiczem. Wówczas władza
wydawała już zgody na tego typu inicjatywy, a więc odbyło się to bez większych
przeszkód. Klenicka pielgrzymka była najtrudniejsza. Nie było zezwolenia władz,
które bardzo kontestowały, a poszli wszyscy, którzy chcieli. Było to duże
zagrożenie. Wówczas organizował ją ks. Jankiewicz. Gorzowska pielgrzymka była
dopiero następna i tam już oficjalna zgoda władz była.”44
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Cały czas miał kontakt z duszpasterstwem akademickim w Łodzi, który nawiązał
jeszcze przed studiami seminaryjnymi. „Wielkim wzorem był dla niego o. Hubert
Czuma. Uważał podobnie jak on, że oprócz formacji religijnej, duszpasterstwo
powinno prowadzić do kształtowania świadomości społeczno – politycznej.”45
24 kwietnia 1974 roku, ks. Witold otrzymał kolejny dekret. Nie dotyczył
on przenosin na inną placówkę, co jest naturalną praktyką wśród wikarych, lecz
kaplicę w której posługiwał uczyniono odrębną parafią, odłączając ją od parafii
katedralnej. Oficjalnym dekretem został więc mianowany wikariuszem parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Za zgodą ks. proboszcza zamieszkał przy
kaplicy pw. Serca Pana Jezusa przy ul. Chodkiewicza w Gorzowie, należącej do tej
nowej parafii. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie to miejsce na
mapie Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej szczególne, ponieważ ks. Witold
rozpoczynał tutaj swoją kapłańską posługę zaraz po święceniach i tutaj ją zakończył
jako długoletni proboszcz.

Młody wikariusz, ks. Witold, rozpoczął posługę

w swojej pierwszej parafii dnia 01.07.1972. Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP
nie stanowiła wówczas odrębnej parafii, lecz była wydzielona z parafii katedralnej,
z zamiarem powołania nowej parafii. Do tego zadania został skierowany ks. Jerzy
Płóciennik. Po wybudowaniu kościoła przy ul. Chodkiewicza i powołaniu parafii
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, proboszczem parafii p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP został ks. Tadeusz Kondracki.
Parafia 4 czerwca 1986 roku otrzymała do wieczystego użytkowania teren wraz
z budynkiem, który wcześniej był niesłuszną własnością władz państwowych PRL.
Nową parafię wydzielono, ponieważ teren Katedry zaczął się rozrastać o nowe
budynki wybudowane na os. Staszica tak, że liczebność parafian była zbyt duża na
jeden kościół. Oddano nowej parafii ulice Krzywoustego, Kosynierów Gdyńskich,
Armii Polskiej, Dąbrowskiego i Chrobrego.46 Do parafii szybko też przyłączono
nowe osiedle „Piaski”. Ks. Jerzy Płóciennik w dniu 04.06.1984 roku napisał do
biskupa pismo o proponowanym podziale ulic, gdy powstała nowa parafia
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Chodkiewicza 20.
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Napisał on, że parafia Niepokalanego Poczęcia NMP ma już dodatkowo 5300
wiernych z tego osiedla, które ciągle się rozbudowuje, a docelowo ma być 7000.
W związku z tym wskazuje konkretne ulice na osiedlu „Piaski” które odstępuje.47
20 grudnia 1984 roku, nowy proboszcz parafii NPNMP w Gorzowie, ks. Kondracki
zwrócił się do Kurii z informacją, że architekt miejski Gorzowa przedstawił
propozycję miejsca budowy domu katechetycznego. Czyli plac przykościelny
z poszerzeniem o ogródki działkowe, z tyłu kościoła. 24 sierpnia 1989 roku
sporządzony został protokół zdawczo odbiorczy przejęcia parafii przez nowego
proboszcza, ks. Witolda Andrzejewskiego, w której pozostał do końca swej
duszpasterskiej działalności czyli do 2015 roku.48 Na tę parafię przeniósł
go bp Józef Michalik ordynariusz Diecezji Gorzowskiej.
„Tam rozwijał duszpasterstwo młodzieży, które było dość odważne jak
na owe czasy, gdyż młodzież miała dostęp do ks. Witolda niemal o każdej porze
dnia i nocy. Budziło to wiele obaw u przełożonych i doniesiono nawet o tej sytuacji
do biskupa Pluty.”49
Biskup uznał jego zaangażowanie, zapał oraz gorliwość duszpasterską.
Docenił jego ogromny wpływ na młodych, którzy w okresie prześladowań szukali
pomocy, rady a przede wszystkim prawdy historycznej i wszystkiego, co można by
nazwać patriotyzmem. „Księża starali się działać wśród młodzieży szkolnej
i studenckiej. Plebanie stawały się ośrodkami przekazywania wiedzy oficjalnie
zakazanej. Dzięki parafialnym bibliotekom, wykładom w salkach parafialnych coraz
szerszy krąg ludzi poznawał niezafałszowaną historię własnego kraju”50 Ks. Witold
miał niesamowitą siłę oddziaływania na młodzież. Jego mieszkanie było zawsze
otwarte dla studentów i młodzieży. „Ja po prostu miałem dla nich czas, byłem ich
własnością. Nigdy im nie kłamałem, oni wiedzieli, że mogę się mylić,
ale równocześnie wiedzieli, że nie będę łgał.
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To sam powiem, co myślę. W zasadzie od samego początku mojego kapłaństwa
uważałem, że mam obowiązek ruszać sprawy niepodległościowe przy formowaniu
ludzi na ambonie, katechezie czy w Duszpasterstwie Akademickim.
Wspomina: „Patriotyzm jest cnotą religijną” - tak to rozumiałem i Ojczyzna
jest darem, który człowiek otrzymał od Pana Boga, mam więc obowiązek tym darem
się zajmować. To nie jest jakiś przywilej, tylko mam obowiązek ją kochać.” 51
Skupiał studentów jedynej wyższej uczelni Gorzowa – Akademii Wychowania
Fizycznego,

Zamiejscowego

Wydziału

Poznańskiej

AWF.

„Założyłem

duszpasterstwo, bo namówił mnie do tego Ten, który jest najlepszym fachowcem we
wszystkim, czyli Pan Bóg. Gdybym nie prowadził duszpasterstwa to miałbym
wyrzuty sumienia, że nie spełniłem jego woli.”52 We wnioskach z rozmowy służb
PRL-owskich możemy przeczytać: „ksiądz Andrzejewski jest autorytetem
moralnym miejscowej, a nawet krajowej opozycji, proponuję rozważyć możliwość
wykorzystania go do celów inspiracyjno – dezinformujących tego środowiska.”53
„Duszpasterstwo

Akademickie

od

samego

początku

było

prowadzone

wielokierunkowo.
W Duszpasterstwie odbywały się często cztery spotkania tygodniowo,
o zróżnicowanej tematyce do wyboru: filozofia, teologia, liturgia, modlitwa
oraz historia”54. Większość wykładów prowadził on sam, ale także: „z udziałem
fachowców z innych uczelni. Dobrych, mądrych i rozważnych.”55 W ramach
konspiracji zaczęto do niego mówić: „Szefie”. Ten konspiracyjny pseudonim
funkcjonował jeszcze z „szacunku”, ten zwrot był po prostu czymś normalnym,
oczywistym przez wiele lat. Ks. Zbigniew Samociak zwracał się bardzo często do
niego „Szefie”. „Bardzo szybko zaczęło przychodzić coraz więcej młodych. Stałymi
bywalcami byli między innymi: Maria Basikiewicz, Marek Broda, Janusz Dreczka,
Henryk Gruszczyński, Marek Jurek, Leszek Kazimierczak, Jan Palejczyk.
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Także Grażyna Pytlak, Marek Robak, Ewa Rogosz, Maria Tężycka, Zbigniew
Samociak i Wojciech Ziemniak.56 Praca w duszpasterstwie była przez niego
starannie przemyślana.”57 Studenci często odbywali rekolekcje i dni skupienia.
„Młodzież coraz lepiej rozumiała rolę, jaka jej wskazywał polski Kościół katolicki:
stać się elitą zdolną w przyszłości pokierować krajem. Nadawać ton polskiej
kulturze i nauce.”58 Coraz więcej młodzieży zaczęło marzyć o wolnej Polsce,
coraz więcej osób zaczęło być świadomych zafałszowań prawdy historycznej
dotyczącej Polski. „Kontestując zastaną rzeczywistość, poszukiwali innych wartości
od oferowanych przez władzę ludową.”59
Młodzi

z

Duszpasterstwa

Akademickiego

brali

regularny

udział

w pielgrzymce z Warszawy na Jasną Górę. Janusz Dreczka wspomina: „Środowisko
akademickie, szczególnie u nas na AWF-ie było nasiąknięte sporą grupą tajnych
współpracowników SB. Studenci chodzący na spotkania do DA byli szczególnie
inwigilowani. Dotknęły nas restrykcje tych czasów, a ks. Andrzejewski kompletnie
się nie bał, mówił wprost.”60 Podczas spotkań śpiewano patriotyczne pieśni.
Po kilku latach stworzono „Studium Myśli Chrześcijańskiej”, w ramach którego
zapraszano wielu gości – prelegentów prezentujących swoje wykłady. „W tym
środowisku nikogo nie krytykowano za poglądy, ale o poglądach dyskutowano.
Środowisko

duszpasterstwa

powiększało

się

i

rozmach

sprawiał,

że ks. Andrzejewski był coraz pilniej obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Zdolności zdobyte podczas studiów aktorskich pomagały w tym, że był bardzo
dobrym mówcą, który przyciągał uwagę swoim słowem wypowiadanym
na konferencjach i homiliach. Gromadził więc wokół siebie coraz większą liczbę
młodzieży. W międzyczasie został też mianowany dekretem z dnia 22.10.1976 roku
wykładowcą fonetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.
Duszpasterstwo młodzieży rozrastało się dynamicznie do roku 1979.
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W ciągu tego czasu funkcjonariusze SB podstawiali wielu swoich
współpracowników,

którzy

mieli

za

zadanie

rozpracowywać

środowisko

Duszpasterstwa Akademickiego, kształtującego przyszłą elitę społeczno –
polityczną. „Funkcjonariusze SB w kościołach bywali prywatnie, ale przede
wszystkim obecni byli służbowo.”61 Ks. Witold już wcześniej naraził się władzy
współpracując z twórcami tzw. „Ruchu Czumowskiego” i Ruchu Obrony Praw
Człowieka i Obywatela. Jeszcze jako kleryk był przesłuchiwany w Urzędzie SB
na ul. Rakowieckiej w Warszawie. „Od samego początku jego telefon był
na podsłuchu. Od roku 1975 SB podjęła próbę zniszczenia go, złamania,
zastraszenia i zszargania jego opinii.”62 Wskazują na to nieliczne dokumenty
Instytutu Pamięci Narodowej ze zbiorów delegatur w całej Polsce. Między innymi
zachował się meldunek pracy operacyjnej SB, w którym podkreślano szkodliwą
działalność ks. Andrzejewskiego i zakres działań, które ci funkcjonariusze
wykonywali. Między innymi liczne obserwacje i podsłuchy. Prowadził to wydział
III oraz IV KW MO w Gorzowie Wlkp. Pod wieloma dokumentami podpisany jest
mjr Alfred Siwek, kierownik sekcji wydziału III.63
Pomieszczenia kaplicy Najświętszego Serca PJ i parafii Niepokalanego Serca
NMP okazały się być zbyt małe na rozmach duszpasterski ks. Witolda
Andrzejewskiego. Gorzów Wlkp. był w latach osiemdziesiątych liczącym się
ośrodkiem komunistycznego oporu. „Było to obok Bielska-Białej, jedno z niewielu
mniejszych miast wojewódzkich, w którym udało się zbudować prężnie działające
podziemie. Struktury „Solidarności” działały w filii Zakładów Mechanicznych
„Ursus”,

Zakładach

Przemysłu

Jedwabniczego

„Silwana”,

Zakładach

Włókienniczych „Stilon” i wielu innych. Był także Ruch Młodzieży Niezależnej,
Ruch „wolność i pokój”. W samym gorzowskim podziemiu wychodziło też kilka
pism: wydawane przez RMN „Sokół”, „Szaniec”. „Solidarność” miała swój biuletyn
„Feniks”. W dniach 12 i 13.06.1979 roku ks. Witold zorganizował u siebie
w mieszkaniu spotkanie z czołowymi działaczami RMN Aleksandrem Hallem
i Wiesławem Parchimowiczem, na którym obecni byli członkowie DA.
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Spotkanie miało charakter rozpoznawczy co do możliwości zorganizowania
w Gorzowie struktur. Członkowie byli wówczas głównie studentami UAM
w Poznaniu.64
Jesienią 1985 roku pojawiły się „Aspekty” pod tytułem „Biuletyn
Duszpasterstwa Akademickiego”.”65 Pismo zaczęło wychodzić z inicjatywy
ks. Andrzejewskiego, a w składzie redakcji byli między innymi: Marzanna Trułka,
Roman Rutkowski, Jerzy Korolewicz, i Kazimierz Marcinkiewicz. W 1987 roku
w skład kolegium dołączyła także Grażyna Pytlak. Drukowano go w nakładzie
300 egzemplarzy i kierowany był do młodej inteligencji związanej z Kościołem
katolickim. Teksty dotyczyły nauczania społecznego, Kościoła, obrony życia.
Polityka była w nim na drugim planie.
2.2 WIKARIUSZ KATEDRY GORZOWSKIEJ
Biskup

Wilhelm

Pluta

dekretem

z

dnia

11.06.1979

mianował

ks. Andrzejewskiego wikariuszem Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Gorzowie Wlkp. Głównym argumentem dla przenosin było to, że było tam więcej
pomieszczeń, w których ks. Witold mógł prowadzić działalność duszpasterską.
A także fakt, że parafia katedralna była jakby centrum wszystkich kościołów,
gdzie przychodzili wierni z całego miasta Gorzowa Wlkp. Jako duszpasterz
akademicki, którego sława rozchodziła się po całej Polsce, coraz częściej
był zapraszany z rekolekcjami w różne części Polski. Z materiałów operacyjnych
Służby Bezpieczeństwa66 możemy dowiedzieć się, że bardzo często był zapraszany
do Poznania, gdzie wówczas funkcjonowało stowarzyszenie studentów „Pro Patria”,
chętnie jeździł także do Gdańska, Warszawy, Łodzi, Radomia i innych mniejszych
miejscowości.
Zdaniem Biskupa Pawła Sochy, ujawnił w ten sposób talent bardzo dobrego
rekolekcjonisty, zaangażowanego w wiarę i gorliwego kapłana.
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„W swoich wystąpieniach rzadko bywałem spontaniczny. Wszystko miałem
przygotowane, moje wypowiedzi były przemyślane. Mówiłem prawdę. Wierzę,
że tak właśnie trzeba było robić. Nie można było zaszkodzić Kościołowi mówiąc
prawdę. Szkodzi kłamstwo, krętactwo a nie prawda”67 16.06.1979 roku w ramach
„latającego uniwersytetu” zorganizował na plebanii spotkanie SKS-u, w którym
wzięło udział 30 osób z Gdańska, Szczecina, Poznania, Bydgoszczy i Wrocławia.68
„Ks. Witold stawał przed młodymi nie tylko jako świadek wiary, ale też świadek
prawdy o pięknej bohaterskiej historii Polski.69 Pod koniec lat siedemdziesiątych
w Gorzowie Wlkp. rozwijał się ruch oporu wśród młodzieży i w środowisku ludzi
pracy. Oczywistym jest, że duchowym przewodnikiem dla wszystkich młodych
i robotników był duszpasterz akademicki przy katedrze – ks. Witold Andrzejewski.
„W roku 1980 ks. A. Szkudlarek, wikariusz parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp.,
w czasie Mszy św., podał w modlitwie powszechnej intencję za Ojca
ks. Andrzejewskiego. Incydent zaniepokoił struktury polityczne, które powiadomiły
o nim władze centralne.”70 Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce z dniem
13.12.1981 r. i aresztowaniu członków i członkiń „Solidarności”, bardzo ważną
sprawą było niesienie pomocy duchowej dla rodzin i samych aresztowanych.
Oczy prześladowanych były zwrócone na duszpasterza akademickiego, który
podejmował starania, by nieść pomoc internowanym i ich rodzinom.
Ks. Witold tak wspominał czas stanu wojennego: „Noc ogłoszenia stanu
wojennego wiąże się z przedziwną historią. Na gorzowskiej uczelni, jak na wielu
innych w kraju, trwał wtedy strajk okupacyjny. Całe noce spędzałem ze studentami,
a od rana pracowałem duszpastersko. W dzień poprzedzający początek stanu
wojennego, przyjechało kilku studentów z Zielonej Góry, porozmawiać i uzyskać
kilka porad. Urządziliśmy małe spotkanie. Po jego zakończeniu rozwiozłem paru
ludzi i wróciłem na plebanię. Nagle zadzwonił do mnie kolega, który miał tej nocy
dyżur na plebanii i powiedział, że ktoś przyszedł się ze mną zobaczyć.
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Zbiegłem więc po schodach na dół. Była to pewna kobieta, która przyszła
powiedzieć, że chwilę wcześniej aresztowano jej męża, działacza Solidarności.
W nocy niewiele mogłem zrobić w tej sprawie, więc po chwili wróciłem na górę.
Za chwilę znowu zadzwonił kolega, mówiąc, że znów ktoś czeka na mnie na dole.
Była to siostra Grażyny Pytlak, która była wychowanką Duszpasterstwa
Akademickiego. Przyszła powiedzieć, że Grażyna została aresztowana. Po powrocie
do mieszkania chwyciłem telefon – milczał. Pomyślałem, że odcięli nam plebanię.
Poprosiłem kolegę, żeby poszedł ze mną do miasta, zobaczyć co się dzieje.
We

dwójkę

zawsze

raźniej.

Najpierw

udaliśmy

się

na

AWF..

Chwilę porozmawialiśmy ze studentami. Potem poszliśmy do Solidarności.
Było jeszcze przed północą, ale biuro było już otoczone przez ZOMO.
Wiedzieliśmy, że dzieje się coś niedobrego. Chcieliśmy ostrzec jak największą
liczbę osób. Adresy przypominaliśmy sobie „z głowy” i biegaliśmy po mieście.
Niektórych udało..nam się ostrzec, innych niestety nie. Po jakimś czasie wróciliśmy
na plebanię. Jeszcze tej samej nocy, w kilka osób wspólnie usiedliśmy i napisaliśmy
protest przeciwko działaniu władz. Miał on zostać odczytany z ambon następnego
dnia. Bez problemu uzyskaliśmy na to zgodę proboszcza katedry, który był
jednocześnie

wikariuszem

generalnym71.

Już

chcieliśmy

rozwozić

pismo

do poszczególnych proboszczów, ale ktoś włączył telewizor. Tam gen. Jaruzelski
informował o wprowadzeniu stanu wojennego. Nasz komunikat stał się
bezprzedmiotowy, więc napisaliśmy nowy – jako sprzeciw wobec stanu wojennego.
Gorzów był jedynym miastem w Polsce, w którym w pierwszą niedzielę stanu
wojennego ze wszystkich ambon rozległ się podobny głos”72.
Zaangażowanie

się

w formację

duchową

członków

Solidarności,

a potem troska o prześladowanych sprawiły, że ks. Witoldem Andrzejewskim coraz
mocniej interesowały się służby specjalne, przeznaczone do likwidacji tzw. wrogów
Polski Ludowej. Ks. Witold znalazł się też na liście 50 księży skazanych
na zlikwidowanie w stosownym czasie i okolicznościach, utrudniających wykrycie
sprawców, m.in. samochód ks. Andrzejewskiego przygotowany był do wypadku
przez rozkręcenie tylnych kół.
71
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Jak ocenia Z. Branach, była to typowa metoda funkcjonariuszy SB. Przez lata
samochód ks. Witolda był śledzony, a telefon podsłuchiwany. Tylko męczeńska
śmierć bł. Jerzego Popiełuszki i ujawnienie jej sprawców spowodowała wybiórczą
realizację tego zbrodniczego planu. Nic dziwnego, że umieszczony w pokoju
ks. prał. Witolda obraz bł. Jerzego Popiełuszki otaczany był szczególną czcią.
Nie było łatwo żyć ze świadomością wydanego na siebie wyroku śmierci, chociaż
nie siedzi się w więzieniu i nie został oficjalnie wydany taki wyrok. W takim stanie
żyło w Polsce Ludowej wielu duchownych, ale jeszcze więcej działaczy opozycji
solidarnościowej. Co sprawiało, że ci ludzie działali z taką odwagą i wiarą
w zwycięstwo prawdy i miłości bożej? Źródłem mocy ducha dla tych wszystkich
ludzi była wiara w życie wieczne, wiara w zwycięstwo dobra nad złem,
sprawiedliwości nad krzywdą, pokoju nad wojną. Dlatego tak chętnie przychodzili
do biskupów i kapłanów po umocnienie wiarą i odwagą. „Rano w niedzielę,
gdy ogłoszono stan wojenny wygłosił ważne kazanie. Potem w nocy przyszli
dwukrotnie go aresztować, ale nie zaaresztowali.”73 „Tak jak kardynał Stefan
Wyszyński w skali narodowej stawiał opór władzy komunistycznej, tak samo
ks. Witold w latach 70., gdy dopiero budziła się opozycja, spełniał taką rolę
w Gorzowie. Jego nie trzeba było prosić, żeby chodził na procesy polityczne.
I to w sytuacji, gdy innych trzeba było namawiać do tej roli. Dla niego to było
oczywiste. Nie szedł, aby patrzeć władzy na ręce. Jego obowiązkiem było być tam,
gdzie ludzi sądzą.”74 Systematycznie odprawiano msze święte „za Ojczyznę”.
Przychodziły na nie ogromne rzesze ludzi, tak, że katedra gorzowska nie była
w stanie wszystkich pomieścić; śpiewano: „Ojczyznę wolną racz przywrócić Panie”.
Zachowały się dokumenty paszportowe biura MSW, komendy wojewódzkiej
w Gorzowie Wlkp. Z teczki paszportowej ks. Witolda wynika, że starał się o wyjazd
do Francji w okresie od 15.06.1985 roku do 15.07.1985 roku w celach
turystycznych. Zaprosiła go Teresa Werno. Ponadto odnotowane jest też, że w 1980
roku odmówiono ks. Witoldowi wyjazdu do Włoch 75.
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Ks. Witold był żywą ostoją dla poszukujących mocy w prowadzeniu
wszelkiej działalności formacyjnej. Mówił: „Komunizm w dotychczasowym
wydaniu niszczy ludzi i opiera się na fikcji. Wykształcił model człowieka
fikcyjnego”76

Wiele

grup

duszpasterskich

chciało

mieć

ks.

Witolda

Andrzejewskiego za swojego opiekuna duchowego. Starał się o to szczególnie Klub
Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wlkp. Odpowiadając na prośbę zarządu KIK-u,
biskup dekretem z 19.12.1984 r. mianował ks. Witolda opiekunem Klubu
Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wlkp. Po zakończeniu stanu wojennego,
głos ks. Andrzejewskiego nie milkł: „Cały czas trzeba było wlewać w ludzi ducha
odwagi i nadziei. Niezwykle ważne było, aby ludzie nie ostygli, nie stracili nadziei.
To właśnie stopniowe tracenie ducha było najgorsze”77.
2.3 PROBOSZCZ PARAFII MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ NA
ZAWARCIU
Katedra gorzowska była zawsze parafią, która pracuje szczególnie
dynamicznie z racji na jej reprezentatywność w diecezji. Bardzo częste wyjazdy
ks. Andrzejewskiego z grupami młodzieży na różne obozy, pielgrzymki,
a szczególnie liczne serie rekolekcji w okresie Wielkiego Postu i Adwentu, zdaniem
Bp Pawła Sochy utrudniały pracę współpracownikom - wikarym, gdyż ciągle
musieli

go

zastępować

w

pracy

duszpasterskiej

w

parafii,

szczególnie

w konfesjonale. Dlatego dekretem z dnia 25.07.1986 r. został przeniesiony do nowej
parafii w Gorzowie Wlkp., pw. Matki Bożej Różańcowej na tzw. Zawarciu.
Ze względu na nową obszerną plebanię można było tam organizować swobodnie
pracę z młodzieżą. Dokumenty archiwalne mówią, iż Urząd do Spraw Wyznań
negatywnie zaaprobował Witolda Andrzejewskiego jako proboszcza pisząc, iż „nie
ma należytych kwalifikacji obywatelskich”78. Ppor Józef Gadomski w notatce
z przeprowadzonej rozmowy z „Szefem” zaproponował departamentowi MSW,
aby ten wstawił się w celu wyrażenia zgody na mianowanie go proboszczem.79
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W liście odmownym z 02.10.1986 r., na trzech stronach zostały argumenty
strony państwowej, która nie przystawała na mianowanie nowego Proboszcza80.
Warto przytoczyć zasadniczy zarzut władz: „Od początku swojej działalności
duszpasterskiej nie taił wrogiego stosunku do ustroju socjalistycznego i Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej”81. Jednak bp J. Michalik nie ugiął się przed drugą
negatywną

odpowiedzią

władz.

Pozostawił

ks.

Witolda

na

stanowisku

administratora parafii z pełnymi prawami proboszcza. Prezydium otrzymało
informację, iż ksiądz Witold piastuje funkcję wikarego - administratora,
a stanowisko proboszcza nadal stanowi vacat. W wyniku rozmów, 11 listopada 1988
roku, Wydz. WUSW wydało pozytywną opinię i zgodę. Z innej perspektywy
relacjonuje kwestie przeniesienia bp Paweł Socha, choć z wielu źródeł wydaje się
ona mniej autentyczna: „Głównie chodziło o to, że współpracownicy, wikariusze
byli bardzo niezadowoleni, bo on w pewnym momencie cały Adwent i Wielki Post
jeździł z rekolekcjami, w tym czasie w katedrze było dużo spowiedzi, dużo pracy
duszpasterskiej i oni musieli go zastępować.
Kilkukrotnie przychodzili do bp. Pluty żeby coś z tym zrobić, bo nie będą
zastępować wikarego, który powinien być w parafii. Gdyby pojechał z jedną serią
rekolekcji to pół biedy, a jak go nie ma ciągle, to tworzy się sytuacja
skomplikowana. Wówczas wybudowano nową plebanię, która miała wiele salek
więc były to dobre warunki na jego..działalność i uznaliśmy, że lepiej będzie jak
pójdzie tam na Strażacką. To jest blisko Gorzowa, więc będzie miał na miejscu
swoich studentów, a jak wyjedzie, to będzie musiał poszukać zastępstwa i w ten
sposób sprawa z wikarymi będzie załatwiona.”82 O tej kwestii mówi też dokument
z rozmowy z ks. Andrzejewskim z ppłk Józefem Gadomskim, z dnia 22 listopada
1988 roku. W raporcie z rozmowy, prowadzący rozmowę, sugeruje wyższym
przełożonym zgodę na probostwo dla „Szefa”. Być może sam zainteresowany
celowo złagodził swój ton, by zgodę taką otrzymać, co zauważają w Wydz. IV KW
MO. SB zauważyła, że nie ma sensu blokować tej decyzji, ponieważ swobodnie
może głosić, w każdym miejscu o „wyższej frekwencji”.
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W raporcie z rozmowy z 13 lutego 1989 roku czytamy: „Z zadowoleniem przyjął
moją sugestię wystąpienia Kurii do urzędu do Spraw Wyznań w sprawie
mianowania go proboszczem”83. „Jak postąpić w przypadku, gdy po nominacji
zaostrzy się jego działalność publiczna. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.
Ale to rozumne ryzyko.”84
Wraz z powstaniem Solidarności, stanem wojennym i przemianami
społecznymi, dziejącymi się w społeczeństwie polskim po powstaniu Niezależnego
Związku Robotników „Solidarność”, coraz stanowczo świat pracy zwracał się
do duszpasterzy o pomoc duchową. Polegało to na wsparciu Kościoła dla idei
Solidarności. Dlatego ks. W. Andrzejewski dekretem z 07.12.1987 r. został
mianowany Diecezjalnym Referentem ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Pozostał
nim do końca swoich dni. Jako duszpasterz Ludzi Pracy pomagał organizować
Ogólnopolskich Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, oraz rekolekcji
dla Duszpasterzy Ludzi Pracy. Był blisko m.in. z kard. Henrykiem Gulbinowiczem
oraz abp. Tadeuszem Gocłowskim. Prowadził wtedy m.in. Apele Maryjne przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Po raz ostatni ks. Witold
uczestniczył w rekolekcjach Duszpasterzy Ludzi Pracy w lutym 2014r.
2.4 OSTATNIE LATA POSŁUGI
Zdaniem księdza Witolda „Polska jest wolna, co do tego nie ma żadnych
wątpliwości. Inną sprawą jest, że jest kulawa. Żeby w naszym kraju mogło być
lepiej, każdy z nas musi postawić sobie bardzo konkretne pytanie: co ja mogę
zrobić?”85 W dokumencie IPN czytamy słowa: „ Mając do wyboru życie narodu
w niewoli i pełne kościoły, a życie wolne i pełną demokrację, zawsze wybiorę
to drugie, nawet jeśli w demokracji i dobrobycie narodu kościoły będą puste.”86
Dekretem z 02.08.1989r. ks. Witold został mianowany proboszczem parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

w Gorzowie

Wlkp.

Pierwszą rzeczą,

którą rozpoczął nowy proboszcz, to zakończenie budowy rozpoczętego przez
poprzednika domu katechetycznego.
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Tam swoje miejsce znajdowała nie tylko młodzież i dzieci szkolne, ale przede
wszystkim młodzież akademicka i świat pracy. Przybywało obowiązków księdzu
Andrzejewskiemu

w

związku

z

nominacjami

na

rozmaite

stanowiska,

a także kościelne wyróżnienia. Za ogromne zasługi dla Kościoła w Polsce,
a szczególnie w diecezji gorzowskiej, na prośbę bpa J. Michalika, papież
Jan Paweł II mianował Jego swoim kapelanem dekretem z 22.06.1989 r..
Zaś dekretem z 15.08.1995 r. ks. prał. Witold Andrzejewski został...mianowany
kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Gorzowie Wlkp. Dekretem
z 29.06.2004 r. został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej.
Dekretem z 09.04.2009 r. został mianowany Dziekanem Gorzowskiej Kapituły
Katedralnej.
Pismem z 24.11.1994 r. mianowany został opiekunem Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręgu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. W roku 1997 był
odpowiedzialny za Służby Porządkowe i organizację pielgrzymki Ojca Świętego
Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. Dekretem z 15 października 1998r. ks. bp Adam
Dyczkowski potwierdził dotychczasową nominację na Diecezjalnego Referenta
Ludzi Świata Pracy, oraz zalecił troskę duszpasterską nad „Papieską Służbą
Porządkową”. Dekretem z 16.05.2000 r. został mianowany członkiem Diecezjalnej
komisji ds. Katolickich Szkół. Kolejnym dekretem z 14.03.2003 r. otrzymał
nominację na Diecezjalnego Referenta Duszpasterstwa Policji i Kapelana Policji
przy Komendzie Województwa Lubuskiego. Dalej dekretem z 22 lutego 2006r.
ks. bp Adam Dyczkowski polecił ks. W. Andrzejewskiemu duchową opiekę nad
środowiskiem gorzowskich bibliotekarzy. Pełnił funkcję kapelana Rodziny
Katyńskiej, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Wspólnoty
Polskiej, uczestnicząc aktywnie w życiu tych grup. Wśród mieszkańców Gorzowa
został zapamiętany z południowych słuchowisk „Anioł Pański”, prowadzonych
codziennie o godz. 12:00 na falach „Radia Gorzów”.
W 2007 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wlkp.
Został też odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Został odznaczony także przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.
42

Następnie w 2009 r., został uhonorowany przywilejem Honorowego Obywatela
Województwa Lubuskiego. Otrzymał także Srebrny, a następnie Złoty Order
za zasługi dla Policji. W grudniu 2014r., jako jednemu z niewielu z województwa
lubuskiego, nadano tytuł „Świadka Historii” przyznawany przez Instytut Pamięci
Narodowej.
Pismem z 22.07.2013 r. poinformował Biskupa Diecezjalnego, że zbliża się
czas emerytury i chciałby przygotować dla siebie lokum w domu katechetycznym,
przy plebanii na Mieszka I. Napisał jasno: „Czuję się bowiem bardzo związany
z tym miastem, w którym spędziłem całe życie kapłańskie”.
Od roku 1995 chorował na czerwienicę. Do tego dochodziły stale inne
schorzenia, m.in. cukrzyca, nadciśnienie płuc, zespół Parkinsona. Choroby
wymagały niekiedy hospitalizacji i systematycznego leczenia. Stan zdrowia
znacznie pogorszył się 4 sierpnia 2014r., kiedy to Ksiądz Prałat zasłabł w godzinach
porannych w swoim mieszkaniu. Najpierw przebywał na Oddziale Kardiologii
w Szpitalu Wojewódzkim Gorzowie Wlkp., później dzięki opiece swych
podopiecznych

z

Duszpasterstwa

Akademickiego

został

przewieziony

do Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku,
gdzie pozostawał pod troskliwą opieką prof. Bolesława Rutkowskiego i wielu
innych specjalistów.
Leczenie wydawało się skuteczne. Jednak do pełni sił Ksiądz Prałat
nie powrócił już wcale. Po powrocie z Gdańska, od października do listopada 2014.
przebywał na Oddziale Rehabilitacji

Szpitala Powiatowego

w Drezdenku,

gdzie powoli wracał do sił. Następnie powrócił do domu, gdzie starał się
podejmować swoje obowiązki; m.in. codziennie odprawiał Msze św. koncelebrując,
wziął udział w kościele katedralnym w uroczystości ogłoszenia bł. ks. Jerzego
Popiełuszki patronem Solidarności oraz w uroczystościach Święta Niepodległości
11 listopada. W domu był nadal aktywny, przychodzili uczniowie. Od początku
grudnia rozpoczęły się kolejne komplikacje zdrowotne, które spowodowały
9 grudnia 2014r. hospitalizację na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.
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Po niedługim czasie ks. Andrzejewski został przewieziony ponownie, tym razem
w stanie prawie krytycznym, do Akademickiego Centrum w Gdańsku. Przez cały
czas był otoczony opieką lekarską. Tam po kilku tygodniach leczenia, jego stan
został

ustabilizowany.

Jednak

organizm

pozbawiony

był

odporności

bakteriologicznej. W pierwszej dekadzie stycznia 2015 r. ksiądz Witold został
przewieziony do Szpitala w Drezdenku celem prowadzenia rehabilitacji,
której poddał się bardzo chętnie, licząc, że będzie mógł jeszcze powrócić do sił
i pracy. Po tygodniu rehabilitacji organizm bardzo się osłabił i 23 stycznia 2015r.,
w stanie niemalże krytycznym, został przewieziony na Oddział Wewnętrzny
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Od tego czasu stan zdrowia Księdza
Prałata pogarszał się. Przez cały czas lekarze i pielęgniarki – niejednokrotnie jego
duchowi synowie i córki – robili wszystko, by ratować życie kapłana przecież mógł
jeszcze owocnie służyć Kościołowi. jednak największy skutek odnosiły modlitwy
parafian, oraz wychowanków, ale także modlili się współpracownicy w kapłaństwie,
którzy szanowali jego oryginalność, dobroć, zwłaszcza troskę o zaspokojenie
potrzeb duchowych czy materialnych młodych, znajdujących się w potrzebie.
Nie dorobił się żadnego domu, nie zabezpieczał starości.
W ostatniej rozmowie stwierdził, że nigdy nie przywiązywał wagi do dobra
materialnego. Fascynował go Bóg w swej miłości i ludzkość trzymana w szponach
kłamstwa, żądzy władzy i pieniędzy, któremu chciał za wszelką cenę nieść moc
wyzwalającą, jaką jest Chrystus Pan. Przez całe posługiwanie duszpasterskie jako
prezbiter w ciągu blisko 43 lata kapłaństwa, mocą Boga podnosił słabych z nędzy
grzechu i przewrotności by ukazywać wartość bycia dzieckiem Boga.
Ks. prałat Witold Andrzejewski odszedł do domu Ojca w Szpitalu
w Gorzowie Wlkp. 30.01.2015 r. o godz. 18.05. Jeden z przyjaciół „Szefa” tak
napisał na wiadomość o Jego śmierci: „Było coś krzepiącego w spotkaniu
z kapłanem,

który

miał

przeczucie,

że

pożytecznie

przeżył

życie.

Parokrotnie powtarzał mi, że na spotkaniu z młodymi w Lednicy, niespodziewanie
wywołany przez o. Jana Górę, złożył świadectwo: „macie przed sobą szczęśliwego
księdza”. Powtórzył mi: „Tak, jestem szczęśliwym księdzem”. Innym razem
powiedział: „Zdrowie nie jest najważniejsze”.
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Znam bardzo dużo zdrowych ludzi, którzy wcale nie są szczęśliwi i znam ludzi
chorych, którzy są szczęśliwi bo żyją w zgodzie z Panem Bogiem i własnym
sumieniem”87 „Lekarz „Szefa” dr Wiesław Supiński (do roku 2014 ordynator
kardiologii w szpitalu Gorzowie Wlkp.), powiedział mi, gdy Szef już był bardzo
chory: „od 30 lat nie płakałem z powodu pacjenta i jego odchodzenia” i płakał,
gdy widział, że Szef kończy życie.”88
W kwietniu 2016r., członkowie dawnego Duszpasterstwa Akademickiego
założyli Stowarzyszenie nazywając je imieniem ks. Witolda Andrzejewskiego.
Celem

tego

stowarzyszenia

będzie

popularyzowanie

osoby

i

dokonań

ks. Andrzejewskiego oraz pamięci o nim. Grupa absolwentów DA działa obecnie
aktywnie odbywając dni skupienia, modląc się przy grobie, zamawiając intencje
mszalne za „Szefa” czy organizując prezentacje w szkołach średnich. „Patron
Stowarzyszenia, które między innymi reprezentuje, był dla wielu z nas wzorem
ideowym, oraz przyjacielem w tej bardzo ludzkiej postaci”89 Stowarzyszenie
spotyka się cyklicznie w dniach rocznic urodzin i śmierci „Szefa”. Pierwszym
ważnym wydarzeniem był koncert zorganizowany 29 stycznia 2016 roku
przez Filharmonię Gorzowską, prowadzony przez Janusza Dreczkę, upamiętniający
pierwszą rocznicę śmierci ks. Andrzejewskiego. Prezesem Stowarzyszenia został
Pan Krzysztof Piotrowiak i liczy ono w momencie rejestracji 30 członków
i sympatyków, głównie absolwentów czyli aktywnych uczestników DA w latach
80`tych.
Rozdział III
KS. ANDRZEJEWSKI W ŚWIETLE ZASOBU DOKUMENTÓW
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ I WSPOMNIEŃ ŚWIADKÓW
Dzięki cyfryzacji dokumentów znajdujących się w posiadaniu Instytutu
Pamięci Narodowej kwerenda, pod kątem osoby ks. Witolda Andrzejewskiego i jego
działalności, dała możliwość zapoznania się z wieloma materiałami.
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Udało się znaleźć informacje w tych oddziałach i delegaturach IPN-u w Polsce,
gdzie zarejestrowano wydarzenia z jego udziałem. Można było znaleźć wiele
interesujących wątków i potwierdzić autentyczność wielu wypowiedzi świadków co
do konkretnych zdarzeń. Z dokumentów jasno wynika, że działalność duszpasterska
ks. Andrzejewskiego znajdowała się pod ścisłym nadzorem funkcjonariuszy SB.
Dzięki służbowym notatkom i innym dokumentom, działalność była ściśle
monitorowana i można wyciągnąć wiele interesujących wniosków. Między innymi
znana jest treść niektórych kazań. Zarejestrowana została rozmowa funkcjonariusza
z zainteresowanym, a także znane jest szczegółowo, czego dotyczyły spotkania
Duszpasterstwa Akademickiego i kto w nich uczestniczył. Pojawiają się ciekawe
wątki, dotąd nie znane oficjalnie. Z drugiej strony interesujące wydaje się, w jaki
sposób ograniczano swobodę wypowiedzi księżom tzw. „wojującym”, to znaczy
jakie było zaplecze pracy operacyjnej SB oraz sposobu walki wydziału IV
z duchowieństwem. W tym rozdziale umieszczam także zapisy rozmów
z

najbliższymi

współpracownikami

ks.

Andrzejewskiego

w

jego

pracy

duszpasterskiej.
3.1 ZARYS TREŚCI DOKUMENTÓW INSTYTUTU PAMIĘCI
NARODOWEJ DOT. KS. WITOLDA ANDRZEJEWSKIEGO
Kwerenda

ujawniła

kilka

dokumentów

dotyczących

bezpośrednio

ks. Witolda Andrzejewskiego. Poniżej zamieszczam sygnatury akt, na które
powołuję się w niniejszej pracy. Kwerenda nastąpiła w oddziałach i delegaturach
IPN-u, na terenie których władza PRL prowadziła działalność zbioru informacji
przez Służbę Bezpieczeństwa i na których z kolei działał ks. Witold Andrzejewski.
Materiały ujawniają wiele ciekawych wątków, które w dalszej kolejności
rozwinę w podpunkcie. W tym jednak miejscu chciałbym szkicowo nakreślić,
co zawierają znalezione przeze mnie materiały. Najwięcej spraw i wątków
w sprawach znalazłem w szczecińskim oddziale IPN. Były tutaj także zapisy
rozmów i fragmenty treści kazań. W poznańskim oddziale znajdowały się głównie
informacje o studenckim Stowarzyszeniu „ProPatria” w którym ks. Andrzejewski
głosił nauki i rekolekcje oraz udzielał cennych rad. Radomska delegatura IPN
to przede wszystkim materiały dotyczące przemarszu pielgrzymki Warszawskiej.
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W tym miejscu zaznaczyć należy, że

materiały są często szczątkowe

i wybrakowane. Często wątki spraw się urywają, jednakże ilość różnych materiałów
sprawia, że wątki w nich zawarte krzyżują się i wzajemnie często uzupełniają,
potwierdzając się wzajemnie. Jest grupa sprawozdań i meldunków, które ewidentnie
zawierają nie sprawdzone informacje, nie mające pokrycia w rzeczywistości.
IPN Bu 531/21 – W aktach pojawia się nazwisko ks. Witolda
Andrzejewskiego w obcej sprawie karnej, ale materiały nie
dotyczą go bezpośrednio.
IPN Bu 01642/1 – Sygnatura ta zawiera materiały biura
udostępniania warszawskiej delegatury IPN. Są to notatki
Departamentu IV MSW w Warszawie, z zapisem rozmów
profilaktyczno-operacyjnych z ks. Andrzejewskim przez st.
inspektora Wydz. II Dep. IV MSW z dnia 7 czerwca, 10 i 25
listopada 1988 r. oraz 13 lutego 1989 r.

Z treści notatek

wynika, że natychmiast po przyjęciu święceń włączył się w
pracę Duszpasterstwa Akademickiego, którego w niedługim
czasie stał się opiekunem. Od początku lat 80-tych był
kapelanem „Solidarności”. Brał udział i następnie sam
organizował pielgrzymki na Jasną Górę. Utrzymywał kontakty
z miejscową opozycją, oraz innymi „wojującymi” kapłanami
(Jankowski, Czuma, Jancarz, Małkowski). Jego kazania i
wystąpienia miały wydźwięk polityczny. W lutym 1984 roku
Wydział śledczy WUSW w Gorzowie prowadził postępowanie
w sprawie karnej przeciwko ks. Andrzejewskiemu, gdyż „jego
postawa jest wybitnie wroga socjalizmowi i obecnym
stosunkom społeczno-politycznym w PRL.”. Po śmierci
Popiełuszki uaktywnił się jeszcze bardziej, w związku z czym
prowadzone były z nim rozmowy ostrzegawcze przez
gorzowskich funkcjonariuszy Wydziału IV
wówczas

do

oficjalnej

rozmowy

jego

SB. Doszło
bezpośredniego

przełożonego, ks. proboszcza, w Urzędzie Miasta, gdzie
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Dyrektor Wydziału ds. Wyznań „złożył protest do wrogich
wystąpień o treściach politycznych ks. Andrzejewskiego” i
zażądał zaprzestania takiej działalności, która inspiruje do
działania innych. Po przeniesieniu na inną placówkę (Parafia
M.B. Różańcowej w GW) wystąpienia miały w dalszym ciągu
charakter antykomunistyczny. Kazania często głosił w innych
kościołach o większej frekwencji.
IPN Bu 371/379 – ks. Witold Andrzejewski jest wymieniony
w sprawie, ale nie dotyczy to bezpośrednio jego postaci.
IPN Gd 003/166 (185/IV) T.11 – Sprawa Obiektowa [SO] o
kryptonimie „Klan” założona i prowadzona przez Wydz. III A
KWMO/WUSW w Gdańsku w okresie od 14.11.1980 do
10.11.1983

r.

Sprawa

dotyczy

działalności

NSZZ

„Solidarność” Regionu Gdańskiego. Ks. Witold Andrzejewski
występuje w materiałach jako osoba biorąca udział w I
Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Gorzowskiego.
IPN Gd 0046/520 (1128/7), t. 7 – Akta administracyjne
zawierają materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydział
Śledczy WUSW w Gdańsku za okres 1988 – 1990. W aktach
znajduje

się

analiza

i

stenogram

wystąpień

ks.

H.

Jankowskiego i W. Andrzejewskiego wygłoszonych podczas
mszy świętej odprawionej w dniu 12 lutego 1989 roku
w kościele św. Brygidy w Gdańsku. Wydział

IV WUSW

w Gdańsku przekazał do oceny prawnej stenogram wystąpień
ks. Andrzejewskiego twierdząc, że treść kazania ogólnie
nawoływała do nieposłuszeństwa wobec prawa ustanowionego
przez „komunistyczne władze PRL”.
IPN Sz 0159/7 – akta administracyjne zawierając meldunki
operacyjne wytworzone przez Wydział III SB KWMO
w Gorzowie Wlkp. za okres 20.11.1974 – 22.01.1983.
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W materiałach ks. Witold Andrzejewski występuje jako
wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie
Wielkopolskim, który pozostaje w zainteresowaniu Służby
Bezpieczeństwa

w

związku

ze

swoją

działalnością

w Duszpasterstwie Akademickim. Z treści meldunków wynika,
że uczestniczył w tworzeniu terenowej, nieformalnej grupy pod
nazwą „Ruch Młodych”. Organizował rozliczną pomoc
i rozwinął

współpracę

młodzieży

z

Duszpasterstwa

Akademickiego ze środowiskami opozycyjnymi działającymi
w Polsce m. in. (Komitet Obrony Społecznej, Komitet Obrony
Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela czy
Konfederacja Polski Niepodległej). Organizator kolportażu
wydawnictw bezdebitowych.
IPN Sz 17/8, t.1-2 (II K. 133/82, NR. 1 Ds. 969/82/S/DOR.) –
Akta Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim
w sprawie karnej o przestępstwo z art. 282 K.K. dot.
Dobrzyniewskiego Bernarda, Romańskiego Jarosława, Thiela
Wojciecha, Ptaszek Ireny i Klincewicz Anny za udział
w demonstracji ulicznej w dniach 31.08.1982r. w okolicach
katedry. Ks. Andrzejewski w aktach występuje jako świadek
w sprawie głównej.
IPN Sz 17/9, t.1 (II K. 139/82/A. NR 1. Ds. 1071/82R.) - Akta
prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie
karnej o przestępstwo z art. 282 K.K. dot. Dobrzyniewskiego
Bernarda, Romańskiego Jarosława, Thiela Wojciecha, Ptaszek
Ireny i Klincewicz Anny za udział w demonstracji ulicznej w
dniach 31.08.1982r. w okolicach katedry. Ks. Andrzejewski w
aktach występuje jako świadek w sprawie.
IPN Gd 340/1 (54427/II), t.1 – Sprawa Operacyjna
Rozpracowywania [SOR] kryptonim „Arka” (Gd 56436)
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prowadzona przez Wydz. III/V/II Dep. III MSW w okresie od
27.06.1979 r. do 07.11.1988 r. w sprawie utworzenia
nielegalnej organizacji „Ruch Młodej Polski”. Ks. Witold
Andrzejewski występuje w aktach sprawy jako zaangażowany
duszpasterz akademicki i aktywny działacz w kwestii
utworzenia i działalności „RMP”.
IPN Gd 340/1 (54427/II), t.2 – Sprawa Operacyjna
Rozpracowywania [SOR] kryptonim „Arka” (Gd 56436)
prowadzona przez Wydz. III/V/II Dep. III MSW w okresie od
27.06.1979 r. do 07.11.1988 r. w sprawie utworzenia
nielegalnej organizacji „Ruch Młodej Polski”. Ks. Witold
Andrzejewski występuje w aktach sprawy jako wikariusz
parafii

katedralnej

w

Gorzowie

Wlkp.

oraz

opiekun

Duszpasterstwa Aakademickiego.
IPN Ra 08/124 (125/IV) – akta sprawy obiektowej
o kryptonimie „Pątnicy 77” o numerze rejestracyjnym Ra-2722
prowadzona w okresie od 16.07.1977r. do 20.03.1978 r. przez
Wydział

IV

KWMO

w

Radomiu.

Sprawa

dotyczyła

zabezpieczenia operacyjnego pieszej pielgrzymki z Warszawy
do Częstochowy, która w dniach 7-8 sierpnia 1977 r. poruszała
się przez teren woj. radomskiego. Ks. Andrzejewski w aktach
występuje jako duszpasterz akademicki z regionu Gorzowa
Wlkp., odpowiedzialny za grupę młodzieży uczestniczącej
w pielgrzymce.
IPN Ra 03 / Dra-5535-414/11 – załączniki do sprawy
o kryptonimie „Pątnicy 77” o numerze rejestracyjnym Ra-2722
prowadzona w okresie od 27.07.1977r. do 30.03.1978 r. przez
Wydział IV KWMO w Radomiu. Wydział „C”. Sprawa
dotyczyła „wrogich treści” na pieszej pielgrzymce z Warszawy
do Częstochowy, która poruszała się przez teren woj.
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radomskiego. Ks. Andrzejewski w aktach występuje jako
duszpasterz

akademicki

odpowiedzialny

za

z

regionu

Gorzowa

Wlkp.,

grupę

młodzieży

uczestniczącej

(400/2)

–

Operacyjnego

w pielgrzymce.
IPN

Po

0186/302

Sprawa

Sprawdzania [SOS] „Fiszbin” nr Po-30435 prowadzona przez
wydz. III KWMO/WUSW w Poznaniu w okresie od
02.02.1977 do 27.12.1977 r. Ks. W. Andrzejewski występuje
jak kierownik grupy pielgrzymkowej do Częstochowy, a także
jako

wygłaszający

nauki

rekolekcyjne

dla

młodzieży

w Poznaniu.
IPN Po 06/208/20 (284/20) – akta administracyjne, zawierają
szyfrogramy do MSW w Warszawie prowadzone przez
Wydział IV KWMO w Poznaniu w okresie od 02.02.1977 do
27.12.1977 r. Ks. W. Andrzejewski występuje jako kierownik
grupy pielgrzymkowej do Częstochowy, a także jako
prowadzący

konferencje

rekolekcyjne

dla

młodzieży

w Poznaniu.
IPN Ld 15/64 (945/III) T. 10-11, 13-14 – akta kontrolne
śledztwa prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Łodzi
w okresie od 1970 – 1971 roku. Sprawa dotyczy działalności
organizacji „Ruch”. Ks. Andrzejewski występuje w sprawie
jako uczestnik obozu duszpasterskiego.
AIPN Sz 02/136, Sprawa operacyjnego sprawdzenia, krypt.
„Wyrwa”, w której w ramach zabezpieczenia operacyjnego
studentów i uczelni gorzowskiej figuruje ks. Andrzejewski.
EAGO 018817 - akta paszportowe dot. ks. Witolda
Andrzejewskiego, s. Witolda, ur. 05.04.1940r.
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3.2 ANALIZA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH SB W STOSUNKU DO KS.
WITOLDA ANDRZEJEWSKIEGO
„Teczkę ewidencyjną na księdza” założono ks. Witoldowi Andrzejewskiemu
04.09.1975 roku, pod numerem 34295. Zainteresowanie czynne: WUSW
Gorzów Wlkp., wydz. IV 15.11.1978 rok. „Zdaniem Tadeusza Klimanowskiego
był on najważniejszą osobą rozpracowywaną i „zabezpieczaną operacyjnie” zaraz
po biskupach.”90. Dokumenty IPN wskazują że pierwsze wzmianki o nim sięgają lat
sześćdziesiątych i czasów uczestnictwa w obozach o. Huberta Czumy. Wskazują
na to nieliczne zachowane raporty pracy funkcjonariuszy, które wymieniają Go jako
aktywnego członka, który wrogo odnosi się do władzy i „wprowadza zamęt”
młodzieży, z którą na tym obozie przebywa. Największe zainteresowanie Wydziału
IV KW MO w Gorzowie osobą ks. prałata to lata 1973 - 1989. Nie zachowały się
istotne dokumenty, jednak zdekompletowane notatki służbowe SB, stenogramy
i inne ciekawe materiały, rzucają wiele światła na to, jak był widziany przez
ówczesne władze.
Władze były zaniepokojone zagrożeniem ze strony Duszpasterstwa
Akademickiego i osób z nim związanych, a zwłaszcza duchownymi, którzy coraz
śmielej zaczynali mówić o sprawach społeczno – politycznych.91 To też w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych nasiliły się już nie tyle groźby, co rozmowy,
przesłuchania. 22 listopada 1988 roku, ks. Witold Andrzejewski był przesłuchiwany
przez ppłk Józefa Gadomskiego. W IPN zachowała się notatka z tej rozmowy
sporządzona 25 listopada tego samego roku.92 W pierwszej części rozmowy,
ks. powiedział, że „co do swojej działalności to niewiele się zmienił, a codzienność
przynosi nowe kompromitacje komunizmu.” Towarzysz zachęcał go do tonowania
swoich kazań, do zachowania umiaru i zarzucał mu to, że pała nienawiścią
do ustroju. Zarzucono mu, że coraz chętniej jeździ po Polsce z wykładami
i rekolekcjami i w Łodzi podczas rekolekcji go oklaskiwano, i to, że ponad godzinę
rozmawiał w Częstochowie z Lechem Wałęsą. Ppor. Gadomski zaznaczył,
że wystąpienia ks. Andrzejewskiego są napastliwe i o politycznym wydźwięku.
90

M. Marcinkiewicz, Duszpasterstwo Akademickie ..., s. 67.
IPN Sz 008/641, t.2, k. 285, raport pracy operacyjnej.
92
IPN BU 01642/1, raport pracy operacyjnej.
91
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W uwagach i wnioskach zostało zaznaczone, iż nie rokuje nadziei na zmianę
w działalności

publicznej.

Jego

wystąpienia

będą

nadal

miały

charakter

pozareligijny. Tow. Gadomski napisał również, iż czyni to z próżności duchowej,
lubi być „pierwszym między równymi.” I doznaje satysfakcji z oklasków,
które często otrzymuje za swoje kazania.
SB w stosunku do uczestników Duszpasterstwa Akademickiego stosowała
taktykę nękania przeciwnika.93 Bardzo często funkcjonariusze wcielali się
w członków Duszpasterstwa by pozyskiwać cenne informacje co do planowanych
działań, oraz aby sporządzić spis wszystkich stałych uczestników DA. Andrzejewski
był na liście wrogów socjalizmu. Jak sam mówi, był „cennym obywatelem PRLu”94. Często dostrzegał śledzący go samochód z funkcjonariuszami, odbierał
również

telefony

z

pogróżkami.

„Nękano

przychodzących

na

spotkania

do Duszpasterstwa: fotografowano i rozpoczynano ich operację rozpracowywania,
często połączone z ich szykanami na uczelni, w miejscu pracy, zwolnieniami,
rewizjami, zatrzymaniami. Otrzymywali oni telefony w późnych godzinach
nocnych, zastraszano.”95 Co do samego ks. Witolda Andrzejewskiego, to na
podstawie dokumentów IPN, zwłaszcza notatki z rozmowy96 widać pewną
bezradność wydziałów III i IV, ponieważ ich podstawowe środki nękania zawodziły.
Nie wiodły się próby interweniowania u wyższych przełożonych z fałszywymi
informacjami.
Jak wynika z analizy dalszych materiałów w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych wydz. IV do spraw wyznań przyjął inną „taktykę” - nie było już
zastraszania bezpośredniego, lecz próby rozmów. SB chciała w ten sposób wymusić
na ks. Andrzejewskim

ugodę, by łagodził swoje wypowiedzi. I tak kolejna

rozmowa miała miejsce w jego mieszkaniu w parafii MB Różańcowej 13 lutego
1989 roku. Według oceny Wydz. II, departamentu IV, ks. Andrzejewski złagodził
swoje publiczne wystąpienia.

93

Ł. Kamiński, Władza wobec opozycji 1976 – 1989, Pamięć i Sprawiedliwość, 2003, nr 2 (4), S. 14-15;
S.A. Bogaczewicz, K. Jarkiewicz, Duszpasterstwo Akademickie w Polsce...., s. 45-46.
94
Wywiad, W. Andrzejewski, dnia 11.10.2014.
95
M. Marcinkiewicz, Duszpasterstwo Akademickie ..., s. 69.
96
IPN Bu 01642/1, raport pracy operacyjnej.
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Chodziło o, jak sam mówi,: „Byłem zadowolony w czasach Solidarności,
bo nie musiałem się zajmować sprawami politycznymi w kazaniach. Robiła
to za mnie „S”. Dziś znowu taki czas nastaje i należy się z tego cieszyć. Złagodniało
moje „pyszczenie” z ambony, a chciałbym w przyszłości zająć się tylko tematami
religijnymi.”97 Gadomski we wnioskach pisze dalej: „Jest nieufny do dalszych
przemian w partii. Ma głębokie przekonanie, że ma rację. Należy hamować
działalność pozareligijną. Powolne, ale systematyczne wiązanie go z resortem.
Tolerowanie fikcji, że nie jest proboszczem, a taką funkcję pełni. Powinien być
poddany dalszej dyskretnej kontroli operacyjnej.”98 Na koniec stwierdził,
iż w dużym tempie demokratyzacji cenzura pozwala na „ciekawsze” wypowiedzi
w gazetach. W tym kontekście wypowiedzi polityczne Witold Andrzejewski nie
będą atrakcyjniejsze. Odnosi się wrażenie jakby stanowisko władzy łagodniało,
jakby coraz mniej jego działalność przeszkadzała władzy. W notatkach z rozmów
nie ma podkreślonych szczególnie wrogich treści. Proszono Go o tonowanie
politycznych

akcentów

aż

do

całkowitego

zaniku,

oraz

wpłynięcia

na „rozpolitykowanych kolegów” - ks. Henryk Jankowski. Na co odpowiedział:
„Za dużo na raz Pan ode mnie żąda.” Dokument stwierdza, że: „zachował się godnie
w jego sposobie myślenia, gdyż wykluczył złagodzenie wystąpień”. Jednak dalej
napisane jest że: „ustaliliśmy, że dla niepoznaki, wolno mu będzie krytykować
nierozsądne, jego zdaniem, poczynania władzy w dziedzinie gospodarczej”.
„Narzekał na opiekę bezpieki, podejrzewa, ze jego telefon jest na podsłuchu.”
„Inwigilacja powinna być bardzo ostrożna, gdyż zaszkodzi to w zdobywaniu jego
zaufania.” Wszelkie analizy, stenogramy, zapisy rozmów zawierają propagandę
sukcesu, jakoby poddał się sugestiom prowadzącemu rozmowy.
W dniu 12.02.1989 roku z analizy wystąpień w kościele św. Brygidy
w Gdańsku ks. Andrzejewski powiedział: „Wszystkie prawa, które są sprzeczne
z nauką Chrystusa, nas nie obowiązują. Obojętnie, jakie władza polska wyda prawo,
jeśli nie będzie zgodne z etyką chrześcijańską, nas w sumieniu to prawo
nie obowiązuje”.99

97

IPN Bu 01642/2, raport pracy operacyjnej.
Tamże.
99
IPN Gd 0046/520 t. 7.
98
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Dalej

czytamy

wnioski:

„analizując

niniejsze

wystąpienia

nie

zawierają

i nie wyczerpują znamion czynów zabronionych”. Zawsze następuje zwrot,
należy zwrócić uwagę, że taka działalność jest wysoce szkodliwa. Był podejrzany
o powiązania z nielegalnym związkiem „ruch” - nie stwierdzono wrogiej
działalności.
3.2.1 SPRAWY OPERACYJNEGO ROZPRACOWYWANIA „Orator”
„Pątnicy 77” i „Żak”
Sprawa „Pątnicy 77” prowadzona była przez radomską KWMO, wydział IV,
sekcję I100 Dotyczyła zabezpieczenia operacyjnego pieszej pielgrzymki z Warszawy
do Częstochowy, która w dniach 7-8 sierpnia 1977 r. poruszała się przez teren
woj. radomskiego. Ks. Andrzejewski w aktach występuje jako duszpasterz
akademicki z regionu Gorzowa Wlkp., odpowiedzialny za grupę młodzieży
uczestniczącej w pielgrzymce. Dokumenty zawierają załączniki do sprawy
o kryptonimie „Pątnicy 77” o numerze rejestracyjnym Ra-2722, prowadzonej
w okresie od 27.07.1977r. do 30.03.1978 r. przez Wydział IV KWMO w Radomiu.
Wydział „C”. Sprawa dotyczyła „wrogich treści”, które mogły zagrażać
„porządkowi” na pieszej pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy, która poruszała
się przez teren woj. radomskiego. Wynika z nich101, iż pielgrzymka zabezpieczona
była przez funkcjonariuszy, którzy wcielili się w role pielgrzymów, by „od środka”
zdobywać informacje o uczestnikach i dalszych planach, trasach pielgrzymki.
Notowano również „wrogie treści antypaństwowe”.102
Sprawa obiektowa rozpracowywania o kryptonimie „Żak” prowadzona przez
Wydział IV KW MO w Gorzowie prowadzona w latach 1972-1989. Służba
Bezpieczeństwa Wydział IV interesowała się gorzowskim Duszpasterstwem
Akademickim od samego początku, czyli od powstania w 1972 roku.103 Założono
wówczas sprawę obiektową o kryptonimie „Żak”, której celem było „operacyjne
zabezpieczenie Duszpasterstwa Akademickiego”, prowadzonego przez ks. Witolda
Andrzejewskiego.
100

IPN Ra 03 / Dra-5535-414/11, raport pracy operacyjnej.
Tamże.
102
IPN Ra 08/124 (125/IV).
103
por. Aneks dokumentów, str. 74.
101
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O duszpasterstwie i ks. Andrzejewskim pozostały wzmianki w sprawach
prowadzonych przeciwko innym osobom, głównie aktywnym uczestnikom
duszpasterstwa, nazywanymi przez SB „figurantami”, na których zakładano
„Sprawy Operacyjne Sprawdzenia (SOS), bądź (SOR)

- rozpracowywania.

„Grażynę Pytlak rozpracowywano w ramach SOR – krypt. „projektantka”, Marię
Teżycką SOR – krypt „Loża”, Andrzeja Wierzbickiego SOR - krypt. „bazar”.104
Ostatecznie nie dopatrzono się inspiratorskiej roli ks. Andrzejewskiego105.
W ramach tej sprawy zabezpieczano również gorzowski akademik i uczelnię AWF.
Sprawa obiektowa rozpracowywania o kryptonimie „Orator”, nr rejestracyjny
2639, prowadzona przez Wydz. IV KW MO W Gorzowie Wlkp. w latach 1978 –
1989. Dotyczyła osoby ks. Witolda Andrzejewskiego. Nr rejestracyjny 60-2639,
założona została 15 listopada 1978 roku. Sprawa ta została w dużej mierze
zniszczona w roku 1989. Zachowały się jednak meldunki operacyjne Wydział III
KW MO w Gorzowie Wlkp., z lata 1974- 1983, które wydają się być wystarczające
do zrekonstruowania obrazu ks. Andrzejewskiego w oczach SB. Sporządzone
zostały w przeważającej większości przez mjr. Alfreda Siwka. Sprawa zawiera
4 tomy, 1027 stron. Nazwisko ks. Andrzejewskiego widnieje w planie pracy
operacyjnej Wydz. V, departamentu IV

MSW na lata 1978 – 1979.

Problem z niewygodnym ks. Witoldem próbowali rozwiązać dyrektorzy wydziału
wyznań Florian Ratajczak i jego następca Władysław Sobków. Wielokrotnie
zwracali

uwagę

ks.

biskupowi

Wilhelmowi

Plucie,

ks.

Władysławowi

Sygnatowiczowi i ks. Marszalikowi na szkodliwą działalność. Zaznaczali,
że jest ona niepożądana i kategorycznie nakazywali wpłynąć na jego postępowanie.
Z dokumentów wynika ponadto, że w roku 1989 władze próbowały wpłynąć
na przestrzeń jego funkcjonowania, polecając go jako proboszcza parafii Matki
Bożej Różańcowej na tzw. „zawarciu”. Rozmowy starszego inspektora wydz. IV
WUSW mjr Józefa Gadomskiego, które prowadził osobiście w latach 1988 – 1989
z ks. Andrzejewskim w jego mieszkaniu, głównie opierały się o znajomość 4 tomów
sprawy „orator”. Z tych rozmów wynika, że pierwszym problemem jest nakłonienie
WA do złagodzenia wystąpień politycznych.
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AIPN Sz, 02/136, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Wyrwa”.
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„Niektóre fragmenty jego kazań godzą w zasady ustroju i nasze sojusze
międzynarodowe. Udzielają wsparcia moralnego osobom prowadzącym wrogą
działalność polityczną.”106 W aktach są informacje, iż większość informacji uważają
za prawdziwą. W przeważającej większości chodzi o to, by nie były napastliwe
i wulgarne. Nie mam dowodów na to, że był nazywany wrogiem ustroju
czy prowadził wrogą działalność. W wielu miejscach natomiast konflikt na linii
Państwo – Kościół, jeśli chodzi o Andrzejewskiego, polega na konieczności według
SB złagodzenia wystąpień, przekierowanie zainteresowań na sprawy religijne.
3.3

HOMILIA

KS.

WITOLDA

ANDRZEJEWSKIEGO

ZABEZPIECZANA OPERACYJNIE PRZEZ SB
Wygłoszona w ramach prowadzonych rekolekcji w kościele św. Brygidy
w Gdańsku, dnia 1989.02.12.107
„Od początku trwających tu w św. Brygidzie rekolekcji, stawiam pytanie kim
naprawdę jestem? Bo jest to pytanie podstawowe. Od tego kim jestem zależy to,
jak mam czynić. Ile czegoś dokonałem, ile jeszcze dokonam. Przed paru laty
napisano o nas taki wiersz: „najczystszy narodu…[nieczytelne] władze oddajesz
ludziom o oczach zamglonych błotem. [nieczytelne] Najlepsi jego synowie
pozostają nieznani. [nieczytelne] By zachować prawdę zachowują odruch milczenia.
Czy rzeczywiście takimi jesteśmy. Co się z nami stało. Tyle lat walki z naszym
narodem ideologii wrogiej człowiekowi musiało spowodować tragedię narodu
i tragedie wielu ludzi. Ale dzięki Bogu i łasce i dzięki działaniom nielicznych,
coś się zaczęło zmieniać. I dlatego słowa nadziei stają się coraz bardziej realne.
Nadzieja zaczyna owocować w Ojczyźnie, w modlitwie za Ojczyznę. Modlitwa,
którą mówimy; Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom i najbliższej Matce, Ojczyźnie naszej. Byśmy jej i ludziom twoich
poleceń nie zapominawszy mogli służyć uczciwie. Zaczynamy odkrywać tą walkę
podjęcia służby Ojczyźnie.
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IPN Bu 01642/1, raport pracy operacyjnej.
Stenogram wrogich wystąpień w ramach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, sygnatura IPN Gd
0046/520 t.7 – st. Sygn. 1128/7.
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Ojciec święty mówi tak: „myślę, że to jest znak dla wszystkich moich rodaków
w ojczyźnie i poza nią, którzy chcą się kierować miłością. Żeby w tej miłości
odnajdywać braci, do których miłość do ojczyzny musi być także adresowana.”
Miłość do ojczyzny nie polega na jakichś układach geopolitycznych, miłość
nie polega na strachu przed wielkim bratem ze wschodu.
W XIX ksiądz Martinus, wielki prorok, dzisiaj kandydat na ołtarze tak mówił
do księży wyjeżdżających na misje poza Polskę: Dajcie świadectwo, że istnieje
na ziemi szlachetny naród Polski, który choć silniejsze narody obezwładniły
go politycznie, duchem Chrystusowym, duchem miłości silniejszy jest od każdej
przemocy. Nas zawsze diabeł będzie próbował oszukać, tak jak Chrystusa wielce
głupi diabeł próbował oszukać w tej dzisiejszej Ewangelii. A tym bardziej,
że nieustannie będzie próba okłamania nas. Dopóki całkowicie nie wyzwolimy się
od zła. Dopóki codzienność każdego Polaka na tej umęczonej ziemi, nie stanie się
prawem do miłości, sprawiedliwości, wolności i pokoju. Diabeł będzie próbował
zwalczać prawdę Bożą. Dlatego jeszcze raz pozwolę sobie zacytować prymasa
Wyszyńskiego, innego wielkiego proroka ziemi Polskiej; los komunistów
rozstrzygnie się w Polsce, jak polska się uchrześcijanizuje. Stanie się wielką siłą
moralną. Komunizm sam z siebie upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie
w Rosji, lecz w Polsce przed jej katolicyzmem. Polska pokaże całemu światu,
jak się brać do komunizmu i cały świat będzie jej wdzięczny za to. Najdrożsi, myślę,
że te słowa są dla nas wskazówką zdecydowanie konkretną. Dlaczego zamordowano
księdza Jerzego, bo głosił dobro, bo głosił dobrze, bo całkowicie odrzucał
nienawiść, bo odrzucał gwałt i przemoc. I przekonał ludzi do tego, że tak trzeba żyć.
Nie ma dla nas innej drogi. Trzeba ratować ojczyznę naszą. Nie możemy zajmować
się krytyką komunizmu, bo co tu krytykować. Nie ma miejsca na krytykę.
Żyć w tym systemie się nie da. Jedyny argument jaki komunizmowi został to tylko
siła, tylko przemoc, nienawiść. Na usługach komunizmu polscy żołnierze zabijali
Polaków, tego nie da się akceptować. Strzały nie padały do wrogów zewnętrznych
ale do nas. W gruncie rzeczy nie da się dyskutować o komunizmie z ludzką twarzą.
Dlatego my powinniśmy zajmować się zupełnie czymś innym. Codziennością życia
człowieka współczesnego.
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Miłością pojmowaną nie jako sentymentalne uczucie, lecz miłością pojmowaną jako
świadectwo prawdy, wolnością i sprawiedliwością, które muszą stać się jej
owocami. To droga człowieka wierzącego. Właśnie to. Jest to droga przez ciernie,
przez więzienia, jest to droga z krzyżem, ale Chrystus do nas mówi: „Jeśli ktoś chce
iść za mną, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje” i jeszcze „jeśli mnie
prześladowali to i was prześladować będą”. Chrześcijanin to człowiek zjednoczony
z Bogiem.
Nie ma dwóch ciał Chrystusa. Jest jedno, to człowiek organicznie
zjednoczony z Chrystusem w Eucharystii. I my stanowimy jedno ciało w Chrystusie.
Jeśli jestem zjednoczony z Chrystusem jako chrześcijanin, to wobec tego razem
z Chrystusem mam służyć ludziom, służyć w różny sposób. To oznacza, że mam
stworzyć ludziom takie warunki życia, w których jak najpełniej mogą stawać się
ludźmi. Stworzyć struktury społeczne, sprawiedliwe i mądre, aby człowiek mógł
stać się człowiekiem. To nie jest kwestia tylko naszej dobrej woli, to jest nasz
obowiązek. Nikt wśród nas nie musi być chrześcijaninem. Bóg daje człowiekowi
wolność. Jeśli decyduję się być chrześcijaninem, to wybieram program
Chrystusowy. Wolności i sprawiedliwości, prawdy i miłości. Wtedy wszystkie
problemy można rozwiązać zgodnie z nauką Chrystusa. Pamiętajmy moi drodzy,
że chce nam się to wszystko zabrać, wyrwać z naszych wnętrz. Nas obowiązuje
przede wszystkim etyka i moralność Chrystusowa, nie dajmy tego z nas usunąć.
Wszystkie prawa, które są sprzeczne z nauką Chrystusa nas nie obowiązują.
Obojętnie jakie władza państwowa wyda prawo nie możemy pozwalać odciągać nas
od wskazań Ewangelii. Każde prawo sprzeczne z nauką Bożą, działa wbrew
człowiekowi, działa na szkodę człowieka. Nie znajdziemy ani jednego prawa
sprzecznego z nauką Bożą które służyłoby dobru człowieka. Ani jednego takiego
prawa nie ma. Choć byśmy mieli za to cierpieć, choć byśmy mieli za to iść
do więzienia, być pozabijani. Musimy wreszcie zawierzyć Chrystusowi. Ktokolwiek
z was bracia i siostry był na grobie księdza Jerzego? Ten ponury system wydający
wyrok na polskiego kapłana. Dzisiaj już nikt nie powinien mieć wątpliwości
do kogo należy zwycięstwo. Nie zapomnę tego widoku z pogrzebu księdza Jerzego,
gdy wielosettysięczny tłum ze szlochem na ustach śpiewał nad trumną „Boże coś
Polskę”.
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Nagle obok trumny pojawiła się starcza ręka, mała dłoń, zniszczona ciężką pracą
i ręka w tym geście108, geście zwycięstwa. Była to ręka skamieniałej z bólu jego
matki. Ja tej ręki do końca życia nie zapomnę. Wydawało mi się wtedy, że prawda
o wolności jest tak strasznie daleko do zrealizowania. Kto w tych chwilach
przewidywał, że „Solidarność” znów stanie się związkiem istniejącym oficjalnie.
Ja nie mówię legalnie, lecz oficjalnie, bo przecież legalność związków oparta jest
na prawie Bożym. Jeżeli my chcemy, aby „Solidarność” stała się solidarnością
narodową i jako związek zawodowy i jako ruch społeczny, musi być oparta
na prawie Bożym. Co jest istotne w solidarności? Walka o dobro. Dobro każdego
człowieka.
Ci wszyscy zakłamani udających innych niż są w rzeczywistości.
Nie możemy ich tak po prostu odrzucić, bo na tym też polega solidarność, że się
za nich modlimy, o ich nawrócenie. Nie miejmy w sobie nienawiści czy odrazy.
Odrzućmy wszelkie przejawy zła w naszym życiu. Pokusy możemy mieć mocne,
bo krzywdy nasze są olbrzymie.

Krzywdy nasze są olbrzymie! Jako naród

zostaliśmy straszliwie pokrzywdzeni. Nie twierdzę, że jesteśmy bez winy,
bo jesteśmy pełni winy. Niech każdy z nas spojrzy uczciwie w swoje sumienie,
mając świadomość, że patrzy na nas Bóg. Ale jednocześnie musimy też pamiętać,
że nas sprzedano politycznie, zrobił to zachód. My rozumiejący naukę Boga
jesteśmy wezwani do tworzenia tej ojczyzny. Gdyby większość to rozumiała
zginęłoby ZOMO, zginęliby inni bijący na ulicach milicjanci, zginęliby fałszywi
świadkowie, różni płatni donosiciele, głupi urzędnicy różnej maści, sprzedajne,
idące na usługi poleceń z góry kolegia. Każdy człowiek został stworzony na obraz
dziecka bożego, ludzie nie rodzą się źli, nieuczciwi, fałszywi. Są wypaczeni, bo nie
zachowują bożej nauki. Ta boża nauka nie pozwoliłaby postępować w sposób
hańbiący. (…) Jeżeli serce Twoje będzie czyste, jeżeli serce twoje nieustannie
napełniane miłością Chrystusa będzie reagowało na jego wezwanie do prawdy
i wolności, sprawiedliwości i miłości. Polska stanie się krzyżem dobroci. Amen”109
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Kaznodzieja prezentuje dłonią znak „V” znak zwycięstwa lub wolności – z łac. Victoria - zwycięstwo.
„Stenogram wrogich wystąpień” w ramach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa,
sygnatura IPN Gd 0046/520 t.7 – st. Sygn. 1128/7.
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3.4 WSPOMNIENIA ŚWIADKÓW
3.4.1 Bp Paweł Socha110 - Świadek kapłańskiej drogi ks. Andrzejewskiego
Był świadkiem patriotyzmu i symbolem duszpasterstwa akademickiego,
które było otwarte na młodych. Studenci mieli prawo wstępu do jego mieszkania,
zatrzymania się tam, czytania książek. Na początku było to niemile widziane przez
przełożonych, ponieważ wydawało się, że będzie to niebezpieczne, ale przy stylu
bycia i jego doświadczeniu pracy z młodzieżą, było to bardzo dojrzale prowadzone.
Ponieważ

nie

był

proboszczem,

trudności

nie

było,

oczywiście,

że go oskarżano o najrozmaitsze rzeczy. Próbowali oskarżać o niemoralne sytuacje,
każdego aktywnego oskarżali, ale to wszystko były oskarżenia fikcyjne i Kuria
dobrze o tym wiedziała, że jest to wyssane z palca. Jeśli kogoś prześladowano
czy indagowano, było jasne, że bardzo dobrze pracuje.
Należał do listy osób skazanych na stracenie, ponieważ w opinii władzy,
był jej wrogiem, lista ta była ona przygotowana przed śmiercią bł. Jerzego
Popiełuszki. Część z tych wyroków faktycznie wykonano, były planowane,
ale po śmierci ks. Jerzego zatrzymano tę formę działania, na rzecz zastraszania
duchownych w innej formie.
Było dużo sprzeciwów władzy co do jego działalności, ponieważ przepisy
były takie, że tej formy prowadzenia działalności akademickiej, nie wolno było
prowadzić. Na przykład organizowania rajdów górskich czy rowerowych, to było
dla księży zakazane i groziła za to duża kara. Jednak organizowano z tego względu,
że sami stróże prawa przymykali na to oczy, ponieważ wielu z nich było
wierzących. Nawet kiedy przyłapali, to próbowali zastraszyć, ale później darowali to
wszystko. Nie pamiętam by ksiądz Witold był karany finansowo czy w podobnej
formie, raczej próbowano go zastraszyć, uciekając się do fikcyjnych sensacji.
Najsilniejszy wpływ na ks. Andrzejewskiego miał ks. Brzozowski
w Warszawie i ojciec Hubert Czuma, który był jego kierownikiem duchowym.
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Bp Paweł Socha. Urodzony w 1935 w Wojsławicach. W 1951 wstąpił do Zgromadzenia
Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, 8 grudnia 1956 złożył śluby wieczyste. W latach
1952–1958 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w
Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 22 maja 1958 administrator apostolski Eugeniusz
Baziak, arcybiskup metropolita lwowski Święcenia biskupie otrzymał 26 grudnia 1973
w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim.
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To byli tacy nietypowi księża, tacy idący na spotkania z ludźmi o innych
przekonaniach i robili to w sposób dialogu i poszukiwania, więc on miał z takimi
kapłanami kontakt i potem od nich przejął styl takiego duszpasterstwa dialogowego.
W Seminarium o ile miał talent krasomówczy, o tyle z pisaniem miał duże
problemy. Był u mnie na seminarium111. Kiedy prosiłem, żeby napisał pracę
i pomagałem, żeby to zrobił, to do skutku nie doszło, bo on świetnie się czuł gdy
chodzi o prezentowanie. A jako aktor miał do przedstawienia problemów duży
talent, a żeby przelać to na piśmie, było to dla niego bardzo trudne, miał do tego
niechęć. Jego opracowania były to głównie wywiady, w tej formie czuł się w miarę
dobrze. Czy dobrze się zapowiadał? W Seminarium był trochę nietypowy. Na jego
doświadczenia w duszpasterstwie akademickim i taką oryginalność profesorowie
przymykali oczy, a równocześnie miał duży autorytet u kleryków, ze względu na to,
że był szczery bardzo. To co myślał, to mówił i nie krył się z tym, nie udawał
po prostu w stosunku do profesorów i kolegów.
Studenci podziwiali historię jego rodziny, nie krył się z patriotyzmem.
To czego nie mogli znaleźć na studiach, znajdywali u niego. On relacjonował im
prawdę o Katyniu i w ogóle prawdę historyczną. Dawał im różne materiały,
książki drugiego obiegu, które nie były ogólnodostępne. Wówczas taki duszpasterz
był pożądany i odpowiadał potrzebom czasu lat osiemdziesiątych. Do niego się
garnęli, a poza tym po ukończeniu studiów dalej utrzymywał z nimi relacje
po ostatnie lata życia. Więc z biegiem czasu ta grupa ludzi duszpasterstwa
ks. Witolda się powiększała. Cały czas pracował w Gorzowie, od święceń
do śmierci.
Jako proboszcz kontynuował te wszystkie znajomości, zawarte w czasach
swojej działalności duszpasterskiej. Umiał stworzyć dobry klimat pracy ze swoimi
wikariuszami. Dawał im zadania do wykazania się i realizował swoje zadanie
proboszczowskie bardzo dobrze. Ponieważ był znany i miał duży autorytet, stąd
otrzymywał

najrozmaitsze

zadania

i

odpowiedzialności

do

wypełnienia,

był wciągany do różnych komisji, proszono go, by był kapelanem wielu instytucji.
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Zajęcia będące odpowiednikiem dzisiejszego seminarium naukowego, dotyczące pisania
pracy magisterskiej. Wówczas księża kończący Seminarium Duchowne pisząc wewnętrzne
prace końcowe, nie nadające żadnych naukowych tytułów, gdyż na to władza nie pozwalała.
Sytuacja zmieniła się dopiero w 1990 roku. gdy Seminarzyści mogli studiować dzięki
Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu, a zajęcia odbywały się w Gościkowie – Paradyżu.
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Był posłuszny i realizował to, co zostało mu zlecone. W żartach powiedział
co myślał, i trzeba było to uznać, natomiast jeśli chodzi o realizacje to nie był jakimś
kontestatorem, nie sprzeciwiał się. Miał bardzo dobry zmysł Kościoła,
czyli poczucie odpowiedzialności za Kościół. Według mnie był bardzo oddany
Kościołowi.
Rozmowa zarejestrowana w rezydencji biskupiej w Zielonej Górze,
dnia 04.06.2015 roku.
3.4.2 ks. Mariusz Łuszczek112 – ostatni współpracownik
Myślę, że fenomen ks. Andrzejewskiego polega na tym, że On po prostu
kochał ludzi – był bardzo otwarty i w zasadzie nie zostawiał sobie prywatnej
przestrzeni. Jego dom, mieszkanie, były dla wszystkich. Do tego był inteligentny,
a w dodatku miał szeroką wiedzę na wiele tematów i nie bał się dyskusji – można
nawet powiedzieć, że lubił prowokować dyskusje. Kilkakrotnie mówił mi,
że ksiądz, który spotyka się z młodzieżą, w trakcie takiego spotkania, powinien
spróbować zejść na tematy religijne, bądź ważne dla młodzieży – aby nie był to
zmarnowany czas. Zawsze szanował poglądy innych, nawet jak się z nimi nie
zgadzał. Wzbudzał szacunek – m.in. przez to, co mówił i przez styl życia.
Miał też niezwykłą zdolność, myślę, że związaną z talentem aktorskim;
każdy czuł się przez Niego zauważony i doceniony – to były drobne gesty: uśmiech,
podanie dłoni, poklepanie po ramieniu, na przykład gdy szedł w kościele
do konfesjonału. Dla wielu było ważne, że na koniec spotkania czynił znak krzyża
na czole ludzi, którzy do Niego przychodzili. Niezmiernie ważne było to,
że mówił zawsze prawdę – nawet jak nieraz była niewygodna i „bolała”, to jednak
nie szedł na kompromis w takich sytuacjach – i było widać, że zawsze chodzi
o człowieka. Był bardzo empatyczny – On naprawdę martwił się i przeżywał,
jak ktoś miał jakieś kłopoty, problemy. Gdy chorowali Jego znajomi, bądź ich dzieci
i najbliżsi, zawsze się tym martwił, dzwonił do nich, aby pocieszyć
i co najważniejsze – prosił swoich parafian o modlitwę w ich intencji – to bardzo
mocno budowało wspólnotę.
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Mariusz Łuszczek, ksiądz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Urodził się 11 lipca 1981 roku w
Zielonej Górze. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 roku z rąk bp Adama Dyczkowskiego. Od 2001 roku
do 2015 posługiwał w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. Jest
jednym z ostatnich wikariuszy, którzy posługiwali do śmierci księdza prałata Witolda Andrzejewskiego.
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Pamiętam, że jak już był bardzo chory i trafił do szpitala w Gdańsku, zaraz
po przyjeździe, przyszli do sali w której leżał, Jego wychowanek „docent” z żoną,
a ich córka była chora w tym czasie na białaczkę i miała mieć przeszczep szpiku.
Pierwsze co zrobił, to ofiarował im wodę z Lourdes, którą dostał jeszcze
w Gorzowie dla siebie, aby dali swojej córce Ali. Oni, jak to usłyszeli, to po prostu
rozpłakali się. Sam, będąc na skraju choroby, myślał o innych. Takie sytuacje
powodowały, że nie mógł być obojętny dla innych.
Trzeba też pamiętać, że wciąż były żywe różne sytuacje z czasów
tzw. „komuny” – twórca pielgrzymki, duszpasterz Solidarności pomagający
uwięzionym i ich rodzinom, odważny, to niosło i powodowało, że wiele osób
przychodziło, aby np. porozmawiać, gdy nie mogli znaleźć rozwiązania. Do końca
przychodzili policjanci, których był duszpasterzem. On miał dla nich zawsze czas.
Raz w tygodniu, w czwartek, jechał na dyżur do KWP w Gorzowie. Miał tam swój
gabinet, ale w nim nie siedział – po prostu chodził po Komisariacie i rozmawiał, pił
kawę, normalność.
DA w Gorzowie dziś nie funkcjonuje. Ksiądz prałat, muszę powiedzieć,
bardzo bolał nad tym, że nawet „po kolędzie” nikt nie idzie do studentów. Ludzie,
którzy tworzyli DA tamtych czasów w jakiś tam sposób są wspólnotą ludzi mającą
kontakt ze sobą. Dla nich to jest też powód do chluby, że są „od Szefa”, z DA.
Spotkanie rocznicowe – „40 lat DA” było w roku 2012: Msza w Katedrze
i spotkanie w Santoku. Teraz powstała próba powołania Stowarzyszenia
Absolwentów DA. Spotykają się w różnych grupach. Ale trzeba pamiętać jedno – to
dziś jest dość zróżnicowane środowisko (m.in. politycznie) – ale wszyscy,
bez wyjątku, mieli i myślę, że mają, wielki szacunek do Szefa – można posłuchać
przemówienia przedstawiciela DA i Marka Jurka na pogrzebie ks. Prałata. Do końca
uczestniczył w uroczystościach rodzinnych swoich uczniów: pogrzeby, śluby
i chrzty dzieci Jego uczniów. Wielu wychowanków Szefa przychodziło do kościoła
na „Mieszka I”, w każdą niedzielę na Mszę św. o 10:30, a później zawsze była kawa
w Jego mieszkaniu. Ci, którzy mieszkają poza Gorzowem, jak przyjeżdżali
do Gorzowa, to odwiedzali – było ich sporo. Ważna rzecz: w rozmowach z uczniami
Szefa widać, że mają ukształtowany kręgosłup moralno-religijno-patriotyczny.
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Co do dawnych czasów sytuacje były przeróżne; głuche telefony, rozkręcony
samochód, szykany rozpowiadane pośród uczniów I LO, próby dręczenia mamy
Szefa poprzez telefony, pielgrzymka Warszawska i Jego grupa walcząca
z prowokatorami Esbeckimi na pielgrzymce, wizyty w Warszawie i apele na
Powązkach przed wyruszeniem Pielgrzymki Warszawskiej, śpiewanie piosenek
Powstania

Warszawskiego

na

dworcach.

Jeden

z

ostatnich

programów,

który oglądaliśmy przed nasileniem się choroby ks. Prałata, to transmisja koncertu
w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1.08.2014r. – Szef wtedy
powiedział mniej więcej tak: wiesz, my to śpiewaliśmy na dworcach, wtedy można
było zostać za to aresztowanym i pięć lat przesiedzieć.
Jak zapamiętałem szefa? Był bardzo troskliwy, ojcowski, ciepły, dbający,
aby wikariusze czuli się dobrze – ale też był wymagający – Szefowi zależało
na Kościele, kapłaństwie, również kapłaństwie innych. On dbał, aby parafia żyła,
aby coś się działo; zwłaszcza, aby byli ludzie młodzi, ale też dbał i o starszych –
prawie do samego końca raz w miesiącu miał konferencję do Rodziny Różańcowej
i Akcji Katolickiej. Raz w miesiącu (4 niedziela) były Msze za Ojczyznę z pocztami
sztandarowymi, harcerzami. Miał niezwykle dobry kontakt ze szkołami na terenie
Parafii ZSS 14, SP 15, oraz II LO – z dyrekcją, nauczycielami i uczniami.
Byłem tam 4 lata, w tym 3,5 roku z ks. Prałatem. Może to dziwne - mnie z Nim
połączyła jakaś więź, że w pewnym momencie zaczęliśmy się rozumieć bez słów,
nieraz zostało spojrzenie i już wiedzieliśmy o co chodzi, to było pomocne,
np. jak się z kimś rozmawiało. Ja czułem (nadal czuję) jakieś Jego ojcostwo – tego
nie da się opisać. Lekarz „Szefa” dr Wiesław Supiński (do r. 2014 ordynator
kardiologii w szpitalu Gorzowie) powiedział mi, gdy Szef już był bardzo chory:
„od 30 lat nie płakałem z powodu pacjenta i jego odchodzenia” i płakał, gdy
widział, że Szef kończy życie. To dużo pokazuje.
Każdy parafianin Szefa czuł się zauważony – nawet Ci, którzy do kościoła
nie chodzili i stali pod przysłowiową „budką z piwem”. On kochał swoich Parafian
– nigdy nie usłyszałem z Jego ust złego zdania na temat swojej parafii, a była to
trudna parafia.
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Nie przyjął też lepszej parafii; pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie
Wlkp. po odejściu stamtąd franciszkanów, bo po prostu zżył się z parafianami
z „Mieszka”. Wielu przychodziło po pomoc – zawsze starał się jakoś pomóc,
byli ludzie, którym co miesiąc pomagał jakąś kwotą pieniężną na przykład samotna
matka, której syn był narkomanem, a później zmarł – do końca jej pomagał.
Ale potrafił też zwrócić uwagę, naprostować, niekiedy „opieprzyć” – i ludzie to
przyjmowali, bo wiedzieli, że wtedy ma rację.
Dużo czasu spędzał w konfesjonale. Zawsze dbał, aby była spowiedź. Mówił,
że to my mamy czekać na ludzi. W zasadzie dzisiejszy wystrój kościoła
„na Mieszka” to jego zasługa, niezwykle dbał o szaty liturgiczne, ornaty miały być
uszyte

i

„omodlone”

przez

karmelitanki;

dbał

o

czystość

obrusów,

o sprzęt liturgiczny, ważne detale, które wiele pokazują. Ważne było dla niego życie
sakramentalne parafian – gdy widział, że ktoś już długo nie przystępuje
do komunii, to delikatnie podpytywał, rozmawiał, ale bez nacisków, było widać,
że z nastawieniem, aby pomóc. Miał niezwykłą zdolność przyciągania ludzi z całego
miasta. Potrafił też bardzo doceniać pracowników parafii, byli mu bardzo oddani;
kucharki, księgowy, zwłaszcza kościelny. W kościele „na Mieszka” zawsze długo
trwało przekazywanie znaku pokoju. Dbał, by to było autentyczne – by „coś”
znaczyło. Sam schodził do wiernych, aby ten znak im przekazać.
Kładł niezwykle duży nacisk w parafii na ewangelizację, katechizację,
na przykład życia, znalezienie czasu dla innych, szczególnie dla młodzieży,
modlitwa, wychowanie, zasady – „kręgosłup życia”. Zastanawiał się nad
współczesnymi sposobami ewangelizacji – tu dobrym rozmówcą z „Szefem” był
jego przyjaciel ks. bp Edward Dajczak.
Wstawał dość wcześnie, najczęściej w tygodniu odprawiał Mszę św. o 6:30.
Dalszy ciąg dnia zależał od planu, spotkań, itp. W czwartki o 9:00 jechał na dyżur
do KWP. Brał większość pogrzebów, bo my byliśmy w szkole. Trzy razy
w tygodniu: we wtorek, czwartek i sobotę miał dyżur w kancelarii parafialnej –
bardzo o to dbał, zwłaszcza od kilku lat, gdy już nie chodził „po kolędzie” – mówił,
że jest to okazja, aby spotkać się z parafianami.
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Niekiedy też wyjeżdżał – każdego roku co najmniej 3 razy na Jasną Górę;
rekolekcje, Pielgrzymka Ludzi Pracy, Pielgrzymka Policjantów; bywały też
rekolekcje, które prowadził w ostatnich latach już sporadycznie – ale trzeba
pamiętać, że był poważanym rekolekcjonistą w Polsce. Z obiadem zawsze czekał
na wikariuszy, aby był to czas wspólnego spotkania ze względu na plan lekcji było
to najczęściej o 15:30. Wieczorem niekiedy miał spotkania z grupami; było dużo
indywidualnych spowiedzi, gości. Spać chodził dość późno – „za lepszego zdrowia”
koło północy, w ostatnich miesiącach ok. 22:00. Modlił się też sporo: codziennie:
brewiarz (monastyczny – dłuższy od „naszego”, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, w Wielkim Poście: każdego dnia Droga Krzyżowa w kościele po Mszy św.
porannej (chodził po kościele, do każdej stacji). Zawsze, nawet gdy gorzej się czuł,
był gotowy by usiąść do konfesjonału. Dużo czytał. Celebrował posiłki – to był czas
również do rozmowy, spotkania, bycia razem.
Ostatnie wystąpienia Szefa to: katedra – ogłoszenie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki patronem Solidarności – wygłosił wtedy krótkie świadectwo
o pogrzebie ks. Jerzego. Kazanie w kościele „na Mieszka I” w intencji mieszkańców
Gorzowa

–

siedział

już

wtedy

w

fotelu

i

koncelebrował

–

mówił

o odpowiedzialności. Kiedy głosił kazania w ostatnim czasie opierał się bardzo
mocno na Ewangelii, ale potrafił to odnieść również do sytuacji obecnej.
Podpierał się różnymi aktualnymi wydarzeniami, artykułami, itp.
Ostatni czas był bardzo bogaty, to było jakieś budowanie przyjaźni, poczucia
ojcostwa. Do samego końca Szefowi zależało, aby być aktywnym, aby wyzdrowieć
i jeszcze móc coś zdziałać. W tej całej chorobie zachował jakąś normalność.
Tego nie da się opisać, nie potrafię. Z całą pewnością chciał mieć kontrolę nad
wszystkim, ale też jednocześnie przyjmował pewne swoje

ograniczenia.

Wokół Szefa w trakcie choroby (chodzi o czas od sierpnia 2014 do stycznia 2015r.)
zawsze byli ludzie – może przede wszystkim ci z najbliższego otoczenia (jego
wychowankowie). Ale on widział ich troskę, powiedział mi kiedyś: „co ja bym bez
was

zrobił”

–

był

bardzo

wdzięczny,

pomimo

tego,

że

denerwowały

go ograniczenia.

67

Na pewno, na nowo pokazał mi, że warto kochać Ojczyznę „bo tu jestem
u siebie”, że warto być otwartym i że trzeba być odpowiedzialnym za Kościół,
za innych i za siebie. No i wzbudził we mnie kult św. Benedykta, bł. ks. Jerzego
i wielki szacunek do karmelitanek.
3.4.3 O. Hubert Czuma113 – Przyjaciel
Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy się poznaliśmy, to było w młodym
wieku księdza Andrzejewskiego, pamiętam, że wtedy już zabierał poważny głos.
Stanął wtedy przede mną człowiek z całym swoim życiorysem, bo o tym
rozmawialiśmy, mówił mi o swoim Ojcu, zawsze miał taką pamięć o nim,
on do tego nawracał. Robiłem w tym czasie obozy dla młodzieży akademickiej
i on się dołączył. Jeździliśmy w góry, Bieszczady, sporo było tych wyjazdów.
Nawet już jako ksiądz przyłączał się do moich grup i wspólnie jeździliśmy.
Zapamiętałem go jako żartownisia, był żywy i bardzo go wszyscy lubili. Zaglądał do
naszych grup pod koniec liceum. Pamiętam, że przedstawił swoje zamiary,
że będzie szedł w kierunku aktorstwa. Miał takie aktorskie zacięcie, był żartobliwy,
ale jednocześnie serio człowiek. Kiedy został księdzem mieliśmy sobie bardzo wiele
do powiedzenia. Myśmy bardzo dobrze się rozumieli, nasza przyjaźń zaczęła się
rozkręcać. Dużo chodziliśmy, najczęściej po górach chodziliśmy. On wszystko
chłonął, rozważania, msze święte i bardzo się cieszył, że w takim towarzystwie jest.
Uczył się na rzeczywistości polskiej, nie sowieckiej. Bardzo chętnie go słuchałem,
mówił poważnie. Wcześniej chciał dostać się na scenę, marzył o tym, chciał zdobyć
kwalifikacje i być człowiekiem teatru. Ja się temu nigdy nie sprzeciwiałem,
bo on nie od razu chciał zostać księdzem, trudno było mu zostawić mamę.
Jak już był studentem, człowiekiem artystą, wtedy zaczął rozważać powołanie.
Jego matka bardzo go szanowała i kochała. Witek był posłuszny bardzo swojej
mamie, przy tym bardzo indywidualny i samodzielny. To człowiek bardzo bogaty
wewnętrznie. Zawsze był bardzo serdecznym człowiekiem dla innych ludzi.
Takim go zapamiętałem.
113

O. Hubert Czuma, w 1948 w Kaliszu wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Święcenia
kapłańskie otrzymał 30 października 1955 w Lublinie. W 1973 został duszpasterzem akademickim w
Szczecinie, gdzie przebywał przez pięć lat. Wyjechał do Rzymu, gdzie uczestniczył w rocznym studium
duchowości. W latach 1977–1979 był współorganizatorem szczecińskiego ROPCiO i SKS. W 1978 w
trakcie posługi w Szczecinie był organizatorem działalności opozycyjnej. Na żądanie władz został
przeniesiony do Radomia, gdzie pracował do 1984. Obecnie przebywa na emeryturze w Szczecinie.
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3.4.4 - Janusz Dreczka114 – Uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego
Gdy po święceniach kapłańskich, ksiądz Andrzejewski został posłany
do księdza Płóciennika (parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
przy ul. Mieszka I-go w Gorzowie), byłem w ósmej klasie szkoły podstawowej
i moje pierwsze spotkanie z księdzem Witoldem, to lekcja katechezy w salce
przy ul. Chodkiewicza (kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie).
Nadal w uszach mam to, co wydobywało się zza zamkniętych i pomimo
zamkniętych drzwi piwnicznej salki, gdzie uczył. Czekaliśmy na wejście.
Intrygujący był przede wszystkim głos i sposób mówienia. Gdy weszliśmy do salki,
ławki ustawione były zwyczajnie, jak w szkole w tamtych czasach: w rzędach, jedna
za drugą, ale kiedy przyszliśmy na następną lekcję, ławki już ustawione były
inaczej, po obwodzie. Siedzieliśmy na lekcji religii zwróceni do siebie twarzami,
w taki sposób, żeby ze sobą rozmawiać. To była praktyczna kultura dialogu.
Z opowiadań starszych kolegów wiem, że w sposób szczególny w tym
samym czasie, zajął się ksiądz Witold młodzieżą studiującą (głównie poza
Gorzowem), pracującą i uczącą się w starszych klasach gorzowskich szkół średnich.
Tak powstawał Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w skrócie ODA
w Gorzowie. Rozpoczęły się prace remontowe i przerabianie piwnicy przy
Chodkiewicza na salę spotkań duszpasterskich. W międzyczasie przeprowadził się
już wtedy Szef - tak nazwaliśmy księdza Witolda Andrzejewskiego, do pokoju na
pierwszym piętrze, do plebanii przy Chodkiewicza. Mieszkał obok emerytowanego
rezydenta, księdza infułata dr. Karola Milika, wielkiej postaci wśród duchowieństwa
Polski lat trzydziestych, okresu drugiej wojny światowej i wczesnych czasów po
wojnie. Wsławił się głównie wydrukowaną w Poznaniu przez Towarzystwo Czytelni
Ludowych, którym kierował, w milionowym nakładzie i upowszechnianą przed
II wojną światową kartką z granicami Polski na Odrze i Nysie oraz polskimi
nazwami miast.
114

Janusz Dreczka, urodzony w 1958 roku w Gorzowie. Były wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Absolwent I
Liceum Ogólnokształcącego i AWF. W latach osiemdziesiątych aktywny uczestnik Duszpasterstwa
Akademickiego w Gorzowie Wlkp. Towarzyszył ks. Andrzejewskiemu w czasie ostatnich lat posługi
księdza prałata.
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Gdy nakład się wyczerpał i zakazano dodruku, zaopatrzono jeden z samochodów
w tablicę reklamową na dachu i jeżdżono po ulicach Poznania, Wrocławia i innych
miast i miasteczek przypominając o zachodniej granicy Polski. Stał się dodatkową
lekcją historii ten sąsiad księdza Witka. Z wielu wyjątkowości Szefa, szczególną
było otwarcie się Witolda Andrzejewskiego na młodych ludzi. To było
zadziwiające. Od piątego roku życia byłem ministrantem w kaplicy przy
ul. Chodkiewicza. Czyli jak się pojawił, dla mnie zawsze ksiądz Witold, byłem
ministrantem z bardzo dojrzałym stażem. Bardzo często służyłem do mszy św.
wieczornej, którą najczęściej odprawiał. Nauczył mnie czytania Pisma Świętego.
Takiego czytania innym, ale też wsłuchiwania się w Pismo Święte. Lekcjonarze
były formatu A4, w maszynopisie, kopiowane na powielaczach spirytusowych –
mało czytelne, ale czytaliśmy. Ksiądz Witold był przecież aktorem i to w teatrze
prowadzonym przez jedno z najwybitniejszych małżeństw polskiego teatru - Irenę
i Tadeusza Byrskich. Zagrał wybitne role i przeszedł praktykę aktorską,
współpracował ze Zbigniewem Herbertem i właściwie za przyczyną małżeństwa
Byrskich z elitą polskiej kultury tamtych czasów. Ta praktyka aktorska bardzo się
przydała w pracy duszpasterskiej, w szczególności z młodzieżą.
Zaczęliśmy

organizować

spotkania

w

piwnicy

plebanii

przy

ul. Chodkiewicza 20. Dwa razy w tygodniu, w dni powszednie o godz. 19.: wtorek
i czwartek i zawsze w niedzielę o godz. 11. W dni powszednie najpierw była msza
święta, a po niej spotkanie. Spotkania były otwarte i każdy mógł przyjść, liczba
uczestników rosła lawinowo. Z tygodnia na tydzień przybywało ludzi. Po pewnym
czasie był to doskonale zorganizowany Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego.
W jednym z moich wspomnień o tamtych czasach napisałem, że wychowanie
naszego pokolenia w Gorzowie opierało się na trzech filarach: rodzinie,
ks. Andrzejewskim i na szkole – w takiej kolejności. Rodzina dawała wychowanie
wspólnoty społecznej i na to nakładał się geniusz o niezwykłych umiejętnościach
budowania wspólnoty religijnej. Szkoła była poligonem wychowawczym,
na którym dochodziło do weryfikacji zgodności poglądów wychowawczych.
No i na szczęście szkolne programy wychowawcze tzw. „wychowania
socjalistycznego” przegrywały z kretesem.
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Ksiądz Witold w zasadzie nikogo nie prosił o uczestnictwo, to ludzie się gromadzili
wokół niego, ponieważ miał wiele ważnego do powiedzenia co do prawdy i przy
tym niezwykły był ten klimat, który tworzył. Tę prawdę można było natychmiast
weryfikować, choćby poprzez to, że byliśmy prawdziwi. On żył wśród ludzi,
razem z nami, a przy tym prowadził nas, to był jego geniusz. Nie znam innego
alternatywnego środowiska o takim charakterze. Dopiero później pojawił się ksiądz
Ryszard Dobrołowicz przy parafii katedralnej i wspomagany przez księdza Marka
Damskiego, razem tworzyli kolejną grupę duszpasterską. Było to zupełnie coś
innego. Jednak dobrze, że to powstawało. Pojawiła się naturalna potrzeba
na swobodne rozmowy o Polsce, o historii, religii itp. Tam toczyły się burzliwe
spory historyczne i zacięte dyskusje. To nie były tylko wykłady, lecz dyskusje,
coś czego nigdzie indziej nie było. Rozmawialiśmy często do późnych godzin
nocnych.

Oprócz

tego

opracowywaliśmy

montaże

słowno–muzyczne.

Recytowaliśmy Herberta, Miłosza, Tuwima, Asnyka, czytaliśmy fragmenty
Sienkiewicza. Zresztą mieliśmy swoją bibliotekę, w której była najważniejsza
literatura nasza polska, ale i obca. Osobiście czytałem więcej książek z biblioteki
od Szefa, niż publicznych bibliotek, czy szkolnej. Była gitara, a nawet kilka
instrumentów i bez specjalnych przygotowań wszystko grało jak z nut.
Zapraszani byli aktorzy, pisarze, ludzie nauki z całej Polski, z największych
ośrodków akademickich i uniwersyteckich. Przyjeżdżał do nas z Anglii
ks.

Włodzimierz Okoński.

Chodziliśmy

na pielgrzymki,

organizowaliśmy

dni skupienia, rekolekcje, spotykaliśmy się w domach, w plenerze przy ogniskach.
Wyjeżdżaliśmy na warszawską pielgrzymkę pieszą kilka dni przed wyruszeniem
pielgrzymki. W czasie tych kilku dni pobytu w Warszawie, wspominaliśmy
Powstanie Warszawskie na Powązkach, odwiedzali nas powstańcy w piwnicach
kościoła pw. św. Jana Kantego na Żoliborzu, odwiedzaliśmy z urodzinowymi
życzeniami księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w jego rezydencji
przy ul. Miodowej, odwiedzaliśmy Szymanów z Matką Boską Jazłowiecką
i Niepokalanów z kultem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i przykładem
życia św. Maksymiliana Maria Kolbe.
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Niezwykłe było też to, że ksiądz Andrzejewski bardzo przeżywał to wszystko
co robił, angażował się cały. Miał w sobie wiele autentyczności. W to przeżywanie
wprowadzał również nas, myśmy od niego tego się uczyli. Gdy coś organizował to
całym sobą. Miał wiele do powiedzenia w różnych dziedzinach i w różnych
środowiskach. Znał doskonale literaturę, w jego kazaniach zwykle bywały jakieś
odniesienia do tekstów literackich, historii, ale i życia konkretnych ludzi,
o których mówił. To było niespotykane i ciekawe.
Byłem w czwartej klasie liceum, to on uczył religii uczniów naszej szkoły115.
Był koniec września, czyli początek roku szkolnego. Dziewczyny w szkolnej
toalecie znalazły mnóstwo kartek papieru o różnym formacie, zapisanych jakimiś
paszkwilami. Pozbierały je. Były to rozrzucone przez ubeków ulotki o księdzu
Andrzejewskim, że jest niebezpieczny. Poszedłem do dyrektora szkoły Zygmunta
Maciejewskiego i powiedziałem, aby coś z tym zrobił, bo to jest dla nas
najważniejszy wychowawca. Ktoś kto nie znał go bliżej, mógł w to kłamstwo
esbeków uwierzyć. „Nie denerwuj się - odpowiedział dyrektor, zrobię z tym
porządek”. Taką jedną ulotkę dałem księdzu Witoldowi. Czy byli ludzie wobec
księdza Andrzejewskiego obojętni? Pewnie byli, ale też i nam wtedy stawali się
obojętni. To oni dokonywali wyboru, a nie my. Praktycznie wszystko co robiliśmy
w szkole, konsultowaliśmy z księdzem. Wystawialiśmy sztuki teatralne, to pomocne
było nam doświadczenie teatralne aktora Andrzejewskiego, potrzebowaliśmy
zweryfikować wiedzę historyczną: Andrzejewski, wybrać literaturę: Andrzejewski,
zastanowić

się

nad

sobą:

Andrzejewski,

posłuchać

muzyki,

poczytać,

przedyskutować-to była szkoła szkół w jednej osobie!
Studiowałem w gorzowskim AWF-ie, więc ten okres studencki przebiegał
równolegle z działalnością w duszpasterstwie akademickim. Dzięki kontaktom
księdza Andrzejewskiego organizowaliśmy spotkania w uczelni. Jeszcze nie istniało
oficjalnie Niezależne Zrzeszenie Studentów, a my zapraszaliśmy opozycjonistów:
Jana Józefa Lipskiego, Bohdana Cywińskiego i innych.

115

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Puszkina.
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Wystąpił z koncertem Maciej Zembaty, ja prowadziłem kabaret studencki,
w organizacji którego pomagał mi naturalnie ksiądz Andrzejewski i pożyczona
od niego maszyna do pisania, a także wskazany spośród gorzowskiego zespołu
aktor. Wtedy też stawiałem pierwsze kroki poetyckie i literackie, a naturalnie
konsultantem i recenzentem był nie kto inny, jak ksiądz Witold, a swoje pierwsze
tomiki pisałem na maszynie do pisania od Szefa. Środowisko akademickie,
szczególnie u nas na AWF-ie było nasycone dość liczną grupą tajnych
współpracowników SB.
Mówiono obiegowo, że gorzowska uczelnia była kuźnią ubeków. Była to
niesprawiedliwa

ocena.

Z

pewnością

jakaś

grupa

zarówno

studentów,

jak i pracowników dydaktycznych miała do czynienia z tą przestępczą formacją
struktury naszego państwa jednak, tak myślę, nie odbiegało to od norm
praktykowanych w innych środowiskach akademickich. Wiem, że studenci
chodzący na spotkania do Duszpasterstwa

Akademickiego byli szczególnie

inwigilowani, a współpracownicy służb pojawiali się w duszpasterstwie. Pisali też
anonimy do naszych rodziców. Moja mama dostała kilka takich listów od tzw.
życzliwych kolegów, którzy troszczyli się o to, żeby mi się nie przytrafiło jakieś
nieszczęście. Szczególne nasilenie tych listów miało miejsce przed wyjazdem
na warszawską pielgrzymkę pieszą i na spotkanie z Ojcem Świętym podczas
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Co do niektórych kolegów, domyślaliśmy się,
że byli „od nich”, co do niektórych byliśmy pewni, a niektórzy ujawnili się już
w latach osiemdziesiątych jako etatowi pracownicy bezpieki. Wtedy też woziłem
ze Szczecina od Ojca Huberta Czumy i z Warszawy od Jana Józefa Lipskiego
podziemne wydawnictwa: biuletyny KOR-u, literaturę, publikacje wykładów,
broszur.
Dotknęły nas także restrykcje tych czasów, jednak ksiądz Andrzejewski
kompletnie się nie bał, o czym mówił wprost. Szef mówił jasno i nazywał rzeczy po
imieniu. Często określał to w taki sposób: „takie jest zbiegowisko okoliczności”.
Nasze środowisko AWF- oskie, było też jednym z pierwszych w Polsce,
które podjęło się utworzenia NZS-u.
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Spotkanie organizacyjne odbyło się jesienią 1980 w bibliotece akademickiej
u księdza. Jak się później okazało, był tam zainstalowany podsłuch i zanim
cokolwiek zaczęliśmy działać, już służby wszystko widziały. Nasze gorzowskie
środowisko studenckie zorganizowało strajk okupacyjny, którego duchowym
opiekunem był ksiądz Andrzejewski. Odprawiał mszę św., spowiadał, prowadził
wykłady, pocieszał, podnosił na duchu. Strajk został przerwany wprowadzeniem
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. W latach dziewięćdziesiątych było już coś
zupełnie innego. Wtedy, kiedy trzeba było tworzyć, kiedy pojawili się fałszywi
prorocy pośród tych prawdziwych, kiedy wyszły na jaw prawdziwe intencje
zachowania się niektórych ludzi, ksiądz Witold pomagał nam rozstrzygnąć czego
słuchać, z kim i co słyszeć. Kierunkował nas na prawdę. Nie tylko na to, co jest
prawdziwe, ale także kto jest prawdziwy czyli jak odróżnić prawdę od fałszu.
Tak wyglądało ciągłe Jego nas prowadzenie w latach dziewięćdziesiątych.
No i w ostatnich latach jego życia, co pragnę wyrazić szczególnie mocno,
nie napotkałem w naszej diecezji takiego księdza, który z taką autentycznością
i gorliwością modliłby się o beatyfikację sługi Bożego bp. Pluty, włączając w to całą
wspólnotę parafialną i uczestników mszy św. i nabożeństw. Do ostatnich chwil
swojej posługi parafialnej, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca odprawiał mszę
świętą za ojczyznę. Ksiądz Witold mówił nam abyśmy z nadzwyczajną starannością
dbali o to, jaki charakter ma to co robimy i czemu ma to służyć. Pamięć o nim
przetrwa.

Jestem

o

tym

przekonany,

ale

moją

powinnością

jest,

aby charyzmatyczność tej postaci zaznaczać w naszej publicznej przestrzeni
Gorzowa i regionu w każdy możliwy sposób tak, aby wydobyć z dziedzictwa,
które pozostawił przede wszystkim w naszej pamięci. Bez wątpienia był
misjonarzem szczęścia, jak nazwano księdza Andrzejewskiego w Filharmonii
Gorzowskiej w pierwszą rocznicę jego śmierci. Był ułanem Matki Bożej-ostatnim
z taką fantazją, jak o nim napisał jeden z nas, Bogusław Kiernicki. Był taki, bo był
z nią związany niezwykłymi więzami. Z opowieści samego księdza Witolda wiem,
jak koiła jego zmęczenie swoim wzrokiem na Jasnej Górze, jak uspakajała
cierpliwością wysłuchania w Rokitnie, czy wreszcie syciła dobrocią u Filipinów
na Świętej Górze w Gostyniu. To były miejsca szczególne dla niego.
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Z inicjatywy grupy świadków życia księdza Andrzejewskiego, uchwałą radnych
gorzowskich, nazwano jedną z alei w Gorzowie, między ulicami Piłsudskiego
a Wyszyńskiego, Al. ks. Witolda Andrzejewskiego. Szeroka dwupasmowa droga,
która prowadzi pod górę do Ruchu Młodzieży Niezależnej, ale i w dół
do ul. Kazimierza Wielkiego. Umiejscowiona jest w połowie drogi między parafią
przy Mieszka I, a parafią przy ulicy Chodkiewicza, czyli dwoma ważnymi
miejscami związanymi z księdzem Witoldem Andrzejewskim, gdzie był początek
i koniec jego kapłańskiej posługi. No i ostatni wątek związany z księdzem Witoldem
Andrzejewskim. Jeszcze przed wstąpieniem do seminarium wzrastał w ideałach
tradycji rodzinnych Ireny i Tadeusza Byrskich, którzy prowadzili wówczas
Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Mieli oni niezwykle prawdziwe i naturalne
spojrzenie na życie, na sztukę, na pracę, na Boga i na człowieka. Rodzina miała
wartość nadaną przez Boga. W jednej z wypowiedzi Tadeusza Byrskiego
zarejestrowanych na nośniku magnetofonowym słyszałem, jak definiował zdradę
małżeńską: dla tych ludzi, zdrada małżeńska była tożsama ze zdradą Państwa,
zdradą narodową. Właśnie tacy ludzie mieli wpływ na kształtowanie człowieka,
który stał się kandydatem na kleryka. W teatrze nikt się nie spodziewał, że wstąpi do
seminarium, bo on sam się tego nie spodziewał. Po latach, Irena Byrska w rozmowie
ze mną, opisując teatr, który tworzyli w Gorzowie, z dumą mówiła, że był to teatr,
który wychował kapłana. Tym kapłanem był nasz Witold Andrzejewski.
Dnia 30.08.2016 roku stuła „Solidarności”

- symbol, uroczyście miał być

przekazana podczas mszy świętej księdzu kanonikowi Andrzejowi Szkudlarkowi,
nowemu kapelanowi Solidarności.
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ZAKOŃCZENIE
Niniejsza praca magisterska to wkład autora w usystematyzowanie informacji
o ks. Prałacie Witoldzie Andrzejewskim, a także przybliżenie fenomenu
popularności tego kapłana i gorliwej pracy duszpasterskiej. Jakie wnioski autor
wyciągnął ze swojej pracy?
Przede wszystkim fenomen zbudowany był na osobistych, głębokich
przekonaniach moralnych i religijnych. Postawa gorliwości to efekt po pierwsze
własnego doświadczenia wyniesionego z domu rodzinnego i młodości, a po drugie
głębokie przekonanie o słusznym moralnie postępowaniu. Jednak postawa
ta wynikała także z głębokiej wiary religijnej. Postawa odwagi ks. Andrzejewskiego
wobec zagrożeń ze strony SB, to także głębokie przekonania religijne, patriotyczne
i ideowe.
Nowym odkryciem niniejszej pracy są konkretne fakty, ujawnione dzięki
wspomnieniom świadków, a także dokumentom archiwalnym. Motywacje
wypływające z gorliwej postawy i plany działa operacyjnych SB wobec ks. Witolda.
Dzięki zbiorom IPN autor przytacza homilię i inne wypowiedzi. Rozmowy
ze świadkami, wywiady i inne niepublikowane dotąd materiały pozwoliły ujawnić
wiele informacji dotąd nieznanych. Natomiast dokumenty Instytutu Pamięci
Narodowej potwierdzały opinię świadków, co jeszcze bardziej uwiarygodniło
odkryte informacje dotyczące życia i heroicznej działalności ks. Witolda
Andrzejewskiego.
Jakie są możliwe kierunki badawcze? Przede wszystkim należy poszerzyć
kontekst relacji Państwo – Kościół, a także zbadać dokładniej plany pracy
operacyjnej Służby Bezpieczeństwa wobec ks. Witolda Andrzejewskiego.
W pracy zamieszczone jest wszystko, co udało się ustalić jako wiarygodne
i istotne. Autor uważa, że cel pracy w został osiągnięty w sposób dobry, ponieważ
wiele powszechnie znanych faktów udało się potwierdzić z dokumentów
archiwalnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt odkrycia wielu nieznanych dotąd
faktów. Ale nade wszystko cel pracy wynika z dokonania szczegółowej
systematyzacji wiedzy na temat ks. Witolda Andrzejewskiego.
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KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI
05.04.1940 – Urodzenie/ zgodnie z prośbą ks. Witolda Andrzejewskiego,
za datę urodzin przyjmuje się 03.04.1940 i taka datę umieszczono na płycie
nagrobnej/
1944 – Opuszczenie domu rodzinnego na Białorusi
1944 – Przeprowadzka do Wrocławia
1945 – Przeprowadzka do Łodzi
1958 – Matura
1958 – Rozpoczęcie znajomości z o. Hubertem Czumą
1960 – Egzamin dyplomowy, aktorski
1960 – 1966 - Praca w Gorzowskim Teatrze Państwowym
1965 – Pierwsze oznaki powołania do kapłaństwa
1966 – Wstąpienie do Wyższego Seminarium Duchownego
19.12.1971 – Święcenia Diakonatu
18.06.1972 – Święcenia kapłańskie
19.06.1972 – Pierwszy dekret na pierwszą parafię
30.08.1973 – Dekret mianujący Duszpasterzem Akademickim
1983 – Pierwsza piesza pielgrzymka z Gorzowa na Jasną Górę
1985 – Pierwsze wydanie „Aspektów” – biuletynu Duszpasterstwa Akademickiego
11.06.1979 – Wikariusz Katedry Gorzowskiej
13.12.1984 – Pierwsze aresztowania członków DA
19.12.1984 – Duszpasterz Klubu Inteligencji Katolickiej
25.07.1986 – Proboszcz parafii MB Różańcowej
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02.08.1989 – Proboszcz parafii NP NMP w Gorzowie
1991 – Śmierć mamy, Jadwigi
24.11.1994 – Duszpasterz Armii Krajowej, okręgu Lubuskiego
1995 – Początki zdiagnozowanej choroby
2007 – Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa
09.04.2009 – Dziekan Kapituły Gorzowskiej
30.01.2015 - Śmierć
ANEKS DOKUMENTÓW
I

–

DOKUMENTY

OSOBISTE

KS.

PRAŁATA

WITOLDA

ANDRZEJEWSKIEGO
TESTAMENT
Treść fragmentu testamentu ks. prałata Witolda Andrzejewskiego, który został
odczytany przez biskupa Pawła Sochę podczas Mszy Świętej pogrzebowej dnia
04.02.2015r. Pozostała treść do momentu oddania niniejszej pracy jest niejawna
i znajduje się w dokumentach personalnych w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.116
“Powołany do kapłaństwa w roku milenijnym 1966 r., nie spodziewałem się,
że Bóg obdarzy mnie tyloma darami i dlatego nie przestaję Mu dziękować
za wszystko, a szczególnie za dar Eucharystii. Stałem się bardzo szczęśliwym
człowiekiem i nawet w najtrudniejszych chwilach życia nie straciłem poczucia
szczęścia, na które nie zasłużyłem.
Dziękuję też za opiekę Matce Najświętszej i moim świętym Patronom: św.
Józefowi, św. Teresie od Dzieciątka Jezus i św. Benedyktowi. Dzięki Matce
Najświętszej zostałem Konfratrem Jasnogórskim, a dzięki św.

116

Kuria Diecezjalna ZG odtajnia akta personalne zmarłych księży dopiero po 50 latach od zgonu. Jest to
rutynowa procedura, zapewniająca możliwość wszczęcia procesu beatyfikacyjnego, gdy zajdzie taka
ewentualność.
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Benedyktowi oblatem Tynieckim, św. Teresa zaś zaprowadziła mnie do wielu
karmeli, dając mi potężne wsparcie modlitewne. Bez tych łask nie dałbym rady
w mojej drodze. Dziękuję Panu Bogu za moją Diecezję, do której mnie powołał
i biskupów moich, a szczególnie za sługę Bożego bpa Wilhelma Plutę.
Pełen wdzięczności Bogu jestem za moją rodzinę, która dała mi fundament życia
i nauczyła wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Dziękuję też za ludzi, którzy stanęli na mojej drodze, abym i od nich uczył się
Ewangelii Radości, a szczególnie moim uczniom i wychowankom, z którymi Pan
połączył mnie więzami przyjaźni. Przepraszam natomiast Pana Boga za to,
że nie zawsze do końca służyłem; wstyd mi za moje grzechy i słabości i proszę
gorąco Boga i ludzi o wybaczenie i modlitwę. Z rzeczy, które posiadam, wszystko
zapisuję Kościołowi naszej Diecezji do dowolnej dyspozycji, z wyjątkiem obrazów
i zdjęć rodzinnych…”
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Nr 1 – Metryka urodzenia
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Nr 2 – Świadectwo chrztu
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Nr 3 - Bilet miesięczny z czasów studiów w Warszawie
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Nr 4 – Świadectwo uprawnienia do wykonywania zawodu aktora
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Nr 5 – obrazek prymicyjny
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Nr 6 – Legitymacja kapłańska i legitymacja dziennikarska „Radia Gorzów”
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Nr 7 - Dekret biskupa ustanawiający ks. Witolda Andrzejewskiego Dziekanem
Kapituły Gorzowskiej.
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Nr 8 – Dekret ustanawiający ks. Witolda Andrzejewskiego Kanonikiem
Gremialnym Kapituły Gorzowskiej.
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Nr 9 – Fragment rękopisu kazania
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II - DOKUMENTY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
NR 1 – Pierwsza decyzja i negatywna odpowiedź w sprawie zgody na mianowanie
ks. Andrzejewskiego proboszczem w parafii Matki Bożej Różańcowej.
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91

Nr 2 – Akta paszportowe
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Nr 3 – Z akt parafii NPNMP w Gorzowie – Archiwum Diecezjalne

93

nr 4 - Z akt parafii NPNMP w Gorzowie – Archiwum Diecezjalne
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Nr 5 - Z akt parafii NPNMP w Gorzowie – Archiwum Diecezjalne
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Nr 6 – Notatka z rozmowy przeprowadzonej przez ppłk Józefa Gadomskiego,
Wydz. IV KW Mo W Gorzowie Wlkp. 25 listopada 1988 rok.
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Nr 7 – Notatka z rozmowy przeprowadzonej przez ppłk Józefa Gadomskiego,
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WYWIADY I ARTYKUŁY PRASOWE

Fragment przemówienia biskupa Tadeusza Lityńskiego, podczas
uroczystości pogrzebowych:

Siał, ciągle siał. Salka katechetyczna, kościół, kaplica, pole, las.
Czy to audytorium zacne, czy skromne. On zawsze miał słowo, słowo wiary.
Słowo miłości i nadziei. Takim go ciągle pamiętamy, pamiętamy jako siewce
nadziei. Pamiętają to dobrze uczniowie w tamtego czasu, którzy przed wyborem
drogi życiowej, przeżywając problemy właśnie potrzebowali takiego słowa.
Potrzebowali takiego słowa ci, którzy byli zniewoleni, ci którym brakowało nadziei.
Staje ciągle w naszej pamięci ksiądz prałat Witold Andrzejewski. I za te słowa
nadziei, które rzucał na glebę naszych serc, rodziny Kościoła diecezjalnego chcemy
wyrazić nasze podziękowanie Panu Bogu i jemu samemu, za wierną służbę dla tej
Diecezji i Kościoła. Za to wszystko składam serdeczne podziękowanie.
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Wywiad ks. Witold Andrzejewski - TV Trwam
Do Gorzowa przyjechałem do pracy w teatrze i tak się stało, że jestem tutaj
już kilkadziesiąt lat, choć planowałem przyjechać na jeden sezon. Myśmy z rodziną
chodzili do teatru, zacząłem dojrzewać, a ten teatr robił się coraz ciekawszy. To był
teatr Dejmka, teatr który wliczony był w kontekst rewolucji z 1956 roku, więc
uczestniczyłem w tym bardzo świadomie jako młody chłopak. Lubiłem teatr,
w szkole używany byłem do recytacji, szczególnie przez matematyka z Warszawy.
Ponieważ matematyka mnie nie interesowała i byłem z niej kiepski, więc lubiłem
mówić wiersze, bo mi się to opłacało.
Będąc w szkole teatralnej i filmowej przerwałem studia, na moim roku było
wiele ciekawych osób, między innymi Jan Nowicki. Dostałem prawo współpracy
z ministerstwa kultury. Miałem około 40 premier. Grałem Gustawa w Dziadach,
Don Alvarez w sztuce Lubomirskiego, czyli niesławna w miłości kompania, grałem
Don Alvareza właśnie.117 Czułem duży sens bycia aktorem, to nie była kwestia
popularności czy taniego powodzenia, czy braw. Próżność każdy człowiek ma
w sobie, w większym lub mniejszym stopniu zakodowaną, natomiast to była duża
pasja. Odejście z teatru było w ogóle dla mnie bardzo trudne. Miałem szczęście być
w dobrym teatrze Ireny i Tadeusza Byrskich. Jeden z ciekawszych w kraju
w tamtych czasach. Teatr bardzo żywy, w którym się dużo myślało i dużo robiło.
Kierownikiem literackim był wówczas Zbigniew Herbert. Teatr ten został
zlikwidowany przez władze polityczne, bo był za dobry. Wszyscy wiemy co pod
tym pojęciem się kryje. Irenę Byrską oskarżono wówczas o „martwe dusze”
w teatrze i odbył się proces, ale niczego nie udowodniono. Chodziło o to by
zniszczyć człowieka.
Wtedy gdy chciałem odejść z Gorzowa, już wtedy wiedzieliśmy, że dłużej
tego nie uciągniemy z powodów politycznych. Miałem ochotę iść do Grotowskiego,
do teatru Laboratorium, już byłem po rozmowach z Grotowskim. Nie chciałem
zaangażować się tam na stałe, lecz podszkolić swój warsztat, robili tam ciekawe
rzeczy.
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Por. Aneks dokumentów. Dokumentacja fotograficzna.
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Wtedy, w tym momencie życia zrozumiałem, że Pan Bóg chce, abym został
księdzem. Ładne pół roku walczyłem z Panem Bogiem, próbowałem mu
wytłumaczyć, że się pomylił. Miał wtedy wielką uciechę z tych moich marnych
tłumaczeń. Liczyłem jeszcze na początku seminarium, że mnie wyleją, bo nie
chciałem być księdzem. Miałem inny zamiar prowadzenia życia. Mama nie bardzo
chciała, żebym był księdzem, więc to nie było powołanie mamy. Mama chciała mieć
sporo wnuków, a ja byłem jedynakiem. Miała wielki talent do kontaktów z ludźmi.
Byłem świadomy kim mój Tata był. Zawsze tęskniłem za Ojcem, wyobrażałem go
sobie jako bohatera. Słyszałem wiele opowieści przyjaciół, krewnych o Ojcu, one
były przeważnie typu kmicicowego, więc na dusze chłopaka to działało bardzo
mocno. Każdy duszpasterz akademicki z tamtych czasów miał przezwisko, ksiądz
biskup Adam Dyczkowski miał przezwisko: „harnaś”, mnie nazywali „szefem”.
Jeździliśmy na wiele obozów, one były w tych czasach nielegalne, więc mógłbym
ponieść odpowiedzialność karną.
Kiedyś klerycy zapytali mnie jakich chwytów używam w pracy z młodzieżą,
na to ja odpowiedziałem, że podwójnego nelsona, to taki chwyt zapaśniczy. Wkłada
się ręce między plecy a głowę i się przygniata przeciwnika do dołu. Ja po prostu
miałem dla nich czas, byłem ich własnością. Nigdy im nie kłamałem, oni wiedzieli,
że się mogę mylić, ale równocześnie wiedzieli, że nie będę łgał. To samo powiem co
myślę. W zasadzie od samego początku mojego kapłaństwa uważałem, że mam
obowiązek ruszać sprawy niepodległościowe, przy formowaniu ludzi na ambonie,
katechezie czy w Duszpasterstwie Akademickim. „Patriotyzm jest cnotą religijną”,
tak to rozumiałem i Ojczyzna jest darem, który człowiek otrzymał od Pana Boga,
więc mam obowiązek tym darem się zajmować. To nie jest jakiś przywilej, tylko
mam obowiązek ją kochać. Przez wiele lat na pielgrzymkę warszawską SB nasyłała
bandziorów, żeby ją rozbijali. Raz na ziemi posadziliśmy dwustu pięćdziesięciu
bandziorów i oni siedzieli, bo się bali. My się nie baliśmy, chociaż oni myśleli, że
my będziemy robili to samo co oni nam, czyli będziemy ich bili. A my obcięliśmy
im tylko włosy.
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Śmierć

księdza

Jerzego

zradykalizowała

bardzo

wielu

księży,

którzy przedtem nie mieli odwagi odezwać się publicznie, tak po tej śmierci poczuli
nowego ducha. Dla mnie to była sprawa oczywista, że ja muszę się tym zajmować,
że nie wolno mi tego uniknąć, tego elementu formacji. Zawsze obok formacji
religijnej była równolegle formacja historyczno-patriotyczna. To jest konsekwencja
całego mojego życia kapłańskiego. Byłem na liście do likwidacji. Raz miałem
rozkręcony samochód, przygotowany do wypadku. Widocznie Pan Bóg tego nie
chciał. Zaprosili nie do urzędu major Prusiński i Poniedziałek i mówią, że przyznany
został mi paszport, choć wcześniej decyzja była odmowa.118 Wiedziałem,
że jest „świnia” w tym paszporcie, ale nie wiedziałem jaka.
Chciałem pomodlić się też na grobie gen. Andersa, który był dowódcą
mojego Ojca i bywał u nas w domu. Próbowali wyrzucić mnie z kraju, gdy byłem
w Rzymie, nie miałem prawa przekroczyć granicy z powrotem. To była koncepcja
MSW, żeby mnie wystraszyć. Jechałem na kanonizację św. Maksymiliana Kolbego,
dziennik telewizyjny podał, że niejaki Witold Andrzejewski pod pozorem pomocy
internowanym przerzuca materiały dla opozycyjnego podziemia. Co zresztą było
prawdą. Chodziło o to, że gdyby mnie nie wpuścili, propaganda poszła by taka, że
tyle mówił o patriotyzmie, a teraz wybrał łatwe życie poza Ojczyzną. Wróciłem
i nawet mnie nie chcieli przesłuchiwać na ten temat. Przywiozłem dzięki siostrom
zakonnym sporo literatury. Mieliśmy kontakt prawie ze wszystkimi wydawnictwami
w kraju, więc wymienialiśmy się tylko kurierami, kursowali równiutko po całym
kraju.
Pierwsze zebranie solidarności odbyło się na plebanii w katedrze. Wspomina
się to miło, ale to były bardzo nienormalne czasy. Kiedy odzyskaliśmy
niepodległość, to ja jeszcze przez dwa lata nie mogłem pozbyć się nawyku
obserwowania w lusterku, czy ktoś za mną nie jedzie, bo było to nagminne.
Śmiałem się, że kiedyś spowoduję wypadek, bo częściej patrzę we wsteczne
lusterko, niż w przednią szybę. Stały podsłuch na telefonie, bez przerwy za mną
chodzili, ale dzięki wizycie kolędowej znałem wszystkie tajne przejścia przez
bramy, więc łatwo ich gubiłem.
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Por. aneks dokumentów. Akta paszportowe.
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Ktoś tam nerwowo biegł, wyraźnie mnie szukał, a ja wychodziłem inną stroną
i problem był z głowy. To się śmiesznie opowiada, ale było to nienormalne. Kiedy
zaczęli brać ludzi do więzienia, to było to już przerażające. Na pielgrzymce
Warszawskiej dostałem informację, że chcą mnie zlikwidować wśród tego tłumu na
Jasnej Górze. Informacja ta trafiła też do Ojców Paulinów, okryli mnie dywanem
i wywieźli z klasztoru, bo w tym tłumie wsadzić nóż w plecy to żaden problem,
bo kiedy parę razy storpedowałem akcję bezpieki na pielgrzymce to dostawali szału.
Storpedowałem akcję fotografowania pielgrzymki akademickiej. Rozsyłałem patrole
i zabierałem filmy tym, którzy nie mieli pozwolenia przez instytucje kościelne,
a tą instytucją byłem ja i wydawałem takie pozwolenia.
Trochę żenują mnie te odznaczenia z Orderem Odrodzenia Polski „Polonia
Restituta”, który mi przyznał prezydent Lech Kaczyński, mam świadomość że wielu
ludzi pracowało w sytuacjach groźniejszych, ja miałem za sobą zawsze jakąś
ochronę w postaci Kościoła.

Zabito kilku, wielu posadzono do więzienia,

ale nie patrzę na siebie jako na człowieka, który robił coś bohaterskiego. Polska jest
jedna, rządy mogą być kiepskie, ale Polska jest jedna, Ojczyzna, którą Pan Bóg nam
dał. Nie lubię słuchać tego, że w tym kraju nie da się żyć, źle reaguję wewnętrznie.
To jest nasza Ojczyzna.
Czuję się szczęśliwy, mimo różnych klęsk, mimo chorób, mimo różnych
bólów i tak dalej, to czuję się szczęśliwy. To nie moja zasługa, to zasługa Pana
Boga. Staram się nieudolnie być wierny Panu Jezusowi, to nie mogę być
nieszczęśliwy, to jest zwykła konsekwencja.
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Andrzejewskim. Autor: Cezary Galek, Radio Zachód. Data emisji 08.02.2015.
Sam jako student świecki byłem w duszpasterstwie akademickim w Łodzi
u ojca Huberta Czumy, dlatego byłem przygotowany przez działania w tym
duszpasterstwie. Stworzyliśmy im tam przestrzeń wolności gdzie można było pytać,
rozmawiać, szukać. Nie było pytań zabronionych i tu mówiło się to, co nigdzie
indziej mówić nie było wolno.
Zastosowałem sprytny manewr, wszystko robiłem oficjalnie, oprócz
kolportażu bibuł, ale mimo dużej sieci nigdy nie wpadliśmy. Budowaliśmy
chrześcijaństwo we wszystkich wymiarach życia ludzkiego. Telefon był na stałym
podsłuchu, więc umawialiśmy się z wykładowcami, którzy do nas przyjeżdżali,
że w razie gdyby nie udało się przyjechać, bo bezpieka zatrzymała, to przysyłali
taśmy z nagraniem. Był to blef powodujący, że takiego wykładowcy
nie zatrzymywano. Próby rozmowy ze mną były, ale oni wiedzieli, że to nic nie da,
nawet jak składałem prośbę o paszport, to od razu była odpowiedź odmowna, nawet
nie było próby rozmowy ze mną. Były próby zniesławienia mnie. Próbowano zrobić
ze mnie największego homoseksualistę na ziemiach zachodnich po wyzwoleniu,
ale okazuje się, że tych studentów to nie załamało i nadal chodzili do mnie. Później
była próba robienia ze mnie handlarza jakimiś towarami, różne takie. Ktoś przybiegł
do mnie, mówiąc żebym nigdzie nie zostawił samochodu na ulicy, bo jest koncepcja
rozkręcenia samochodu, żebym wypadł z szosy. Były próby straszenia mojej Mamy,
że coś mi się niedobrego stanie, to najgorsza rzecz jaką można matce powiedzieć.
Przysyłano tak zwane „życzliwe kobiety”, zadzwoniłem na milicję i powiedziałem,
że zrobię aferę na pół Europy. Bardzo wielu absolwentów Duszpasterstwa
Akademickiego znalazło się w Solidarności po osiemdziesiątym roku. Wielu
duszpasterzy weszło też w tę rzeczywistość solidarności, bo to jakby poszło się
za swoimi wychowankami. Nie mieliśmy prawa wejść do akademika na kolędę
i dopiero w pierwszym roku Solidarności wszedłem. Było to wzruszające,
siedzieliśmy pół nocy. „Czerwoni” pracownicy akademika mieli dyżury,
by mnie nie wpuścić. Nie było problemu z wejściem. Przyszli pracownicy Ursusa na
wszelki wypadek, gdyby miały być jakieś rozróby by mnie chronić.
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To były czasy po pacyfikacji, tylu siedziało w więzieniach, tylu było pobitych,
a jednak przyszli. […]
Nikt mnie nie jest w stanie przekonać, że ci ludzie w urzędach
komunistycznych w latach siedemdziesiątych to byli ideowcy. To byli ludzie, którzy
trzymali się władzy, którzy mieli bardzo wygodne życie. Spotkałem na rynku
pewnego oficera SB, który obstawiał pielgrzymkę itp. I zaczął mi się zwierzać
mówiąc, że myśmy księdza szanowali, bo ksiądz nie był do kupienia. Żal mi tych
ludzi, bo oni pili, mieli wysokie zarobki. Sporo skończyło samobójstwami, to byli
ludzie zniszczeni. Jeden z nich, który katował młodzież, ostatnio polał się benzyną
i się spalił. Wielu z dawnych ubeków teraz przychodzili do mnie indywidualnie
i mnie przepraszali, nic nie chcąc. Przepraszali za inwigilację, nagrywanie kazań.
Mówili: ja muszę to księdzu powiedzieć, bo mnie sumienie gryzie”. Nie są to ludzie,
którym można pozazdrościć życia, mimo dobrych emerytur. Człowiek jest
niepowtarzalną wartością, i nie wolno siebie sprzedawać, a tak było.

114

Ułan Matki Bożej - Bogusław Kiernicki

04.02.2015 – Przewodnik

Katolicki
W przedostatnim dniu stycznia zmarł ks. prałat Witold Andrzejewski,
legendarny

"Szef",

duszpasterz

młodzieży

i

Solidarności.

Uczestnik

antykomunistycznej opozycji. W latach siedemdziesiątych związany z Ruchem
Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Zanim został
kapłanem ukończył szkołę aktorską w Warszawie i pracował w teatrze w Gorzowie
Wlkp. Wybrał jednak inne powołanie. Ponad czterdzieści lat swojego życia oddał
się

Kościołowi,

któremu

służył

z

niezwykłą

miłością

i

poświęceniem.

Był niezwykłym człowiekiem i niezwykłym kapłanem. Miało się wrażenie,
że pod sutanną miał szablę i buty z ostrogami. Prawdziwy ułan Matki Bożej.
Pewnie jeden z ostatnich. Na pewno ostatni z taką fantazją. Miał to we krwi. Syn
oficera kawalerii zamordowanego w Katyniu, kresowiak z Kowna. Żmudzin.
Widoczne to było zwłaszcza w czasie pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Przez
lata był odpowiedzialny za służby porządkowe w grupach akademickich. W latach
siedemdziesiątych

oznaczało to w praktyce fizyczną konfrontację z grupami

nasyłanych przez ubecję zbirów. W jednym z takich nocnych patroli stracił zęby, ale
nic sobie z tego nie robił. Wspominał, że "nawet jak nas było tylko pięćdziesięciu
a ich dwustu, to i tak sobie radziliśmy. Nie biliśmy ich, tylko goliliśmy głowy."
Nieprzypadkowo jego duchowym mistrzem był sam Zbigniew Herbert, którego
osobiście poznał jeszcze w gorzowskim teatrze. Był on dla niego kimś niezwykle
ważnym. Trudno powiedzieć, jaką rolę odegrał w wyborze powołania, w każdym
razie później w Duszpasterstwie Akademickim wszyscy wiedzieli czym jest
"Przesłanie Pana Cogito." Jego zaangażowanie w działalność antykomunistyczną
i niepodległościową wynikało z jego wiary i z formacji. "W zasadzie od samego
początku swojego kapłaństwa uważałem, że mam obowiązek poruszać sprawy
narodowe. Czy na ambonie, czy na katechezie czy na spotkaniach w duszpasterstwie
akademickim. Choćby dlatego, że, jak pięknie pisał o. Jacek Bocheński, patriotyzm
jest cnotą religijną a Ojczyzna jest darem, który człowiek otrzymał od Pana Boga."
Choć starał się tego ostentacyjnie nie okazywać, to III Rzeczpospolita nie była
spełnieniem jego marzeń.
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Bolało go to tym bardziej, że działo się to często za sprawą ludzi, których darzył
kiedyś przyjaźnią i zaufaniem. Trudno mu się było z tym pogodzić. I w tym też był
podobny do Herberta. Takim go zapamiętamy: w gabinecie, z kawą i z papierosem,
wśród książek, w fotelu przy ścianie, na której wisi kawaleryjska szabla, portret ojca
w mundurze i Matka Boska Ostrobramska.

KONIEC
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