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Ksiądz Józef Kutermak – pasterz wolnych ludzi 

 

Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne 

przemieniać świat na lepsze. To nadzieja milionów Polaków. Nadzieja tym silniejsza, im 

bardziej jest zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei - z Bogiem… To braterska troska o 

wszystkich, którzy są szykanowani i dyskryminowani za nasze wspólne przekonania. To 

obowiązek likwidowania zła i mechanizmów jego działania. To ukazywanie młodzieży wielu 

przemilczanych spraw historycznych naszej Ojczyzny. Solidarność to wreszcie stała troska o 

dom ojczysty, to zachowanie wolności wewnętrznej nawet w warunkach zewnętrznego 

zniewolenia1.  

Taką definicję solidarności podawał w 1983 roku ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik za 

wiarę okresu komunistycznego zniewolenia Polaków. Jeden z wielu, choć to jego słowa i 

postawa dla tysięcy była punktem odniesienia, kierunkowskazem, fundamentem, na którym z 

mozołem budowali swoją osobistą, wewnętrzną i dojrzałą wolność, z czasem także pragnąc 

przestrzeni wolności pomiędzy sobą – wolnymi ludźmi, którym przyszło żyć w upodleniu. 

Był też jednym z tych, który za swoje lekcje wolności zapłacił nie tylko upokorzeniem i 

cierpieniem, ale i życiem. Przez to stał się dziś symbolem i twarzą wielu innych duchownych, 

którzy czynili to samo, co on w swoich małych ojczyznach, zawsze narażając się na szykany 

komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. 

Jednym z nich, żyjących i pracujących na terenie Bydgoszczy, był ks. Józef Kutermak. 

Dziś pozostaje on nieznany szerszym kręgom mieszkańców regionu, choć był jednym z 

pierwszych „kapelanów” Solidarności. Stąd wartym jest wydobycie jego osoby z gęstniejącej 

mgły niepamięci o początkach tego wielkiego narodowego ruchu lat osiemdziesiątych XX 

wieku i choćby w ten sposób podziękowanie za jego pracę i zaangażowanie w zaczynianie 

środowisk wolnościowych w naszym regionie. Jest to swoista powinność nas, korzystających 

z daru życia w niepodległej i suwerennej Polsce wobec tych, którzy tę wolność nam 

wywalczyli i wycierpieli. 

 

                       
1 J. Popiełuszko, Homilia z dn. 28 sierpnia 1983 r. 



pochodzenie i pierwsze lata kapłaństwa 

Józef Kutermak urodził się dnia 15 lutego 1936 roku w Sosnowicach, wsi leżącej w 

powiecie wadowickim2. W jednym z własnoręcznie pisanych życiorysów, przechowywanych 

w jego teczce personalnej w archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy, napisał: Ojciec mój 

był rolnikiem. Lata dziecięce spędziłem w Sosnowicach. Tu też zacząłem uczęszczać do szkoły. 

[…] Po ukończeniu siedmiu klas szkoły podstawowej, pragnąc się dalej kształcić, by w 

przyszłości zostać dobrym i świętym kapłanem, zapisałem się do Małego Seminarium3 Księży 

Misjonarzy w Krakowie4.  

Nie sposób dziś odtworzyć, czy pierwotnym wyborem było pragnienie życia 

zakonnego lub kapłańskiego, czy raczej chęć dalszej edukacji. Faktem jest, że został przyjęty 

do tego zgromadzenia zakonnego w dniu 27 września 1951 roku, zatem będąc w drugiej 

klasie wspomnianego liceum. Pierwsze śluby czasowe złożył 8 grudnia 1953 roku, wieczyste 

zaś 16 lutego 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 roku5. 

Wartościowymi dla prezentacji sylwetki tego kapłana są dwie zachowane opinie z lat 

młodzieńczych. W pierwszej, wystawionej w 1949 roku, przed wstąpieniem do „małego 

seminarium”, proboszcz jego rodzinnej parafii napisał: niniejszym zaświadczam, że Kutermak 

Józef, syn Piotra i Franciszki, urodzony i zamieszkały w Sosnowicach jest dobrym chłopcem, 

pochodzącym z dobrego i religijnego domu, o czym świadczy między innymi fakt, że matka 

jego przystępuje w każdy pierwszy piątek miesiąca do spowiedzi i komunii św. Sam on jest 

posłusznym i karnym chłopcem, łatwo dającym się pokierować, dla drugich uczynny. W nauce 

bardzo pilny i przykładający się do niej sumiennie6. W drugiej opinii, powstałej 

prawdopodobnie przed przyjęciem diakonatu, jej autor zauważył, że jest on zapalny do pracy 

i do nauki, ale niewytrwały aż do końca. Jako kaplicznik i paupertas zawsze zagoniony. 

Nierówny, ciekawski, stąd gadatliwy, w gadatliwości nierozważny. Raz bardzo dobry, innym 

razem kłótliwy. Częsty uśmieszek na twarzy. Pobudliwa natura. Chętny do współpracy, 

modlitwy, dobrego. Rozgląda się w kościele7. 

O pierwszych latach jego życia kapłańskiego dziś wiadomo bardzo niewiele. Od 

sierpnia 1960 roku skierowany do domu zakonnego w Bydgoszczy, z misją katechizowania 

                       
2 Por. J. Kutermak, Teczka personalna, w: Archiwum Zgromadzenia Księzy Misjonarzy w Krakowie [dalej: 

AZKM], 5. 

3 Była to, prowadzona przez Zgromadzenie, Prywatna Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego. Tamże, 6. 

4 Tamże, 4.  

5 Tamże, 3. 

6 Tamże, 15. 

7 Tamże, 19. 



dzieci i młodzieży. Pomiędzy sierpniem 1965 a połową 1967 roku był wikariuszem w 

Skwierzynie. Kolejne dwa lata spędził we Wrocławiu. Od wakacji 1969 roku mieszkał i 

pracował w Pabianicach8. W 1971 roku przebywał w parafii Matki Bożej Różańcowej w 

Łodzi, gdzie założył istniejące do dziś Duszpasterstwo Akademickie „Przystań”9.  

 

administrator parafii w Iłowej Żagańskiej 

W 1972 roku został skierowany do Iłowej w powiecie żagańskim, gdzie pełnił funkcję 

administratora i urząd proboszcza tamtejszej parafii przez kolejne osiem lat. Świadectwem 

jego zaangażowania duszpasterskiego i zmysłu organizatorskiego są, przechowywane w 

archiwum Zgromadzenia, listy mieszkańców poszczególnych wsi należących do parafii Iłowa, 

pisane w 1980 roku, w proteście przeciwko jego przeniesieniu na inną placówkę.  

Są to trzy pisma, które dokumentują duże zaangażowanie tego kapłana zarówno w 

prace remontowo-budowlane, jak i duszpasterskie10. Mieszkańcy Iłowej pisali między innymi: 

Będąc przez 8 lat na naszej Parafii, służył ludziom i Bogu z całego serca. Wlewał w nasze 

dusze prawdziwą ewangeliczną wiarę. Pociągnął do Chrystusa tyle serc młodych, a i nasze 

starsze [osoby] rozpromieniał miłością Chrystusową. Jego misja na naszej parafii nie została 

zakończona, dlatego prosimy dla ludzi, którzy w dzisiejszym zagubionym świecie, odnaleźli 

cel życia przez tego Człowieka. Lata te poprzez pracę i wysiłek uduchowiały nas i prowadziły 

do jednego celu, jaki obecnie wyznacza nam Ojciec św. Jan Paweł II. […] Z roku na rok jest 

rozdawanych coraz więcej komunii. Wiele par małżeńskich, żyjących na kontrakt cywilny 

związało swe życie sakramentem św. […] Nie wiemy, jak byłoby dalej po odejściu ks. Józefa 

Kutermaka, ale wiemy jedno, bo widzimy i słyszymy jak szaleje i pije „świat ateistyczny” 

naszego miasta, że nareszcie skończyło się to, z czym musieli bez przerwy walczyć, a walka 

dobrego ze złem stale istnieje11. 

Mieszkańcy oddalonej od Iłowej o 6 kilometrów wsi Borowe, w swoim piśmie, 

wyrażali zaś wdzięczność swemu proboszczowi między innymi za to, iż przystosował jeden z 

domów mieszkalnych na punkt katechetyczny i kaplicę, w której każdej niedzieli odprawiana 

była Msza św. Budynek ten stanie się prawdziwą i wymarzoną przez nas kapliczką. Młodzież, 

która dzięki kapliczce zaczęła gromadniej uczęszczać na Mszę św., jest szczególnie wdzięczna 

                       
8 Por. tamże, 2. 62. 

9 Por. http://www.da-przystan.c0.pl/?page_id=15, dostęp dn. 31.05.2014 r. 

10 W tej parafii ks. Kutermak założył pierwszy w diecezji gorzowskiej oazowy krąg rodzinny w ramach Ruchu 

Światło-Życie. Por. http://www.adonai.oaza.pl/index.php/2012-01-23-11-57-10/2012-01-25-09-47-26/e-szkola-

im-eli-chodackiej/102-historia-ruchu-swiatlo-zycie/151-historia-ruchu-w-diecezji, dostęp dn. 31.05.2014 r. 

11 AZKM, 49-52. 



za powyższy czyn. Potwierdzali też jego duszpasterskie zaangażowanie. Proboszcz jest 

ponadto człowiekiem bardzo spajającym i garniącym do siebie wiernych12.  

Również mieszkańcy wsi Czerna, w osobnym liście, dziękowali za otwarcie punktu 

katechetycznego w ich miejscowości, który de facto również pełnił funkcję kaplicy filialnej. 

Przypominali, że kapłan ten przeżywał wiele przykrości z tego powodu od strony władz 

administracyjnych13. Oni również prosili o cofnięcie decyzji o jego przeniesieniu. 

Uruchomienie wspomnianej kaplicy w 1974 roku było przyczyną szczególniejszego 

zainteresowania władz świeckich pracą ks. Kutermaka oraz trudnym doświadczeniem dla 

niego samego. W liście do swego przełożonego zakonnego z dnia 12 grudnia 1974 roku, 

zwierzał się między innymi ze swojego przeżywania upokorzeń, jakie spotkały go z tego 

powodu. Pisał: Ja osobiście czuję się mocno zmęczony i przybity psychicznie. Jedną z 

przyczyn to sprawa owej szopy w Czernej. Sądownie anulowano akt materialny, w procesie 

zaś karnym skazano mnie na 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę, za rzekome 

wyłudzenie od gospodarza oraz remont. Tak więc wszystkie wysiłki tymczasowo poszły na 

marne14. Z zachowanych dokumentów wynika, że był on w tej sprawie skazany najpierw 

przez Sąd Powiatowy w Żaganiu za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy [aktu własności] 

złożonego w Państwowym Biurze Notarialnym15. Wyrok ten następnie został utrzymany w 

mocy przez Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze. Okolicznością dodatkowo obciążającą ks. 

Kutermaka był fakt, iż – w opinii władz - w celu nakłaniania parafian do nielegalnego 

budownictwa [kolejnej kaplicy we wsi Borowe] wykorzystywał swoje stanowisko kościelne 

oraz ambonę, z której wzywał do szybkiego przygotowania odpowiednich pomieszczeń na 

punkty katechetyczne16. 

Z decyzji Wydziału do Spraw Wyznań zielonogórskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

podjętej we wrześniu 1975 roku w tej właśnie sprawie wynika, iż w trakcie 

przeprowadzonego postępowania ustalono, że ks. Józef Kutermak – administrator parafii 

rzymskokatolickiej w Iłowej dopuścił się szeregu naruszeń obowiązujących przepisów 

prawnych oraz szkodliwej dla państwa działalności17. Domagano się zatem, oprócz kar 

zasądzonych przez sąd, także jego usunięcia z zajmowanego stanowiska kościelnego.  

                       
12 Tamże, 47-48. 

13 Tamże, 54. 

14 Tamże, 43. 

15 Tamże, 23. 

16 Tamże. 

17 Tamże. 



Ks. Kutermak pozostał proboszczem parafii w Iłowej przez kolejnych 5 lat. Z 

pewnością służba bezpieczeństwa nadal „interesowała się” jego działalnością, choć brak dziś 

stosownej dokumentacji. Jedynie krótka wzmianka w jego kolejnym liście do swego 

przełożonego dokumentuje, że był on pod stałą obserwacją bezpieki. Z okazji świąt 

wielkanocnych 1979 roku pisał: byłem wzywany do Urzędu Wojewódzkiego – Wydział 

Wyznań, bo już dawno tam nie byłem. Myślę, że atmosfera raczej inna niż kiedyś. Trudno 

przekazać na piśmie18. 

Wizytator Zgromadzenia, w piśmie skierowanym do ks. Kutermaka w czerwcu 1980 

roku, dziękował mu za dotychczasową pracę w parafii w Iłowej i komunikował uzgodnioną z 

nim wcześniej decyzję o jego przeniesieniu na inną placówkę19. Został on skierowany do 

prowadzonej przez Księży Misjonarzy bydgoskiej Bazyliki św. Wincentego a Paulo20. Tutaj 

spędził kolejnych 16 lat swego życia, posługując w tym mieście do swojej śmierci.  

 

kapelan więzienia w Potulicach 

W Bydgoszczy miał podjąć pracę w kancelarii parafialnej. Szybko jednak związał się 

ze środowiskiem solidarnościowym, stając się ich kapelanem.  

Jak zauważa Hanka Sowińska, autorka jednego z nielicznych artykułów 

wspomnieniowych o tym kapłanie w prasie regionalnej, bydgoska bazylika w czasach 

pierwszej „Solidarności”, a przede wszystkim po wprowadzeniu stanu wojennego zyskała 

miano wyjątkowo opozycyjnej świątyni w mieście. Wielka w tym zasługa ks. Kutermaka21. 

Autorka ta cytuje również następujące świadectwo ówczesnego proboszcza Bazyliki, także w 

owym czasie zaangażowanego w działalność opozycyjną, ks. Antoniego Strychacza: Kiedy w 

1980 r. zrodziły się ruchy wolnościowe, ks. Józef Kutermak zaangażował się w to całym 

sercem. Nie wiem wszystkiego, bo wiele z tego, co robił to była „konspiracja”. Na pewno był 

z tymi, którzy walczyli i cierpieli. Zwłaszcza z tymi, którzy w stanie wojennym potrzebowali 

pomocy. (…) Był dla władz niewygodnym kapelanem, bo za bardzo kochał więźniów. (…) 

Żądano więc jego zwolnienia. Ale on pozostał solidarny z tymi, którzy walczyli o wolność22. 

                       
18 Tamże, 46. 

19 Tamże, 30. 

20 Por. tamże, 24. 

21 H. Sowińska, Kochał uwięzionych, dla władz był niewygodny, Gazeta Pomorska z dn. 31.08.2006, dodatek: 

Album Bydgoski, s. 1. 

22 Tamże. 



Ogłoszenie stanu wojennego i eskalacja represji wobec działaczy demokratycznej 

opozycji zintensyfikowała działania ks. Kutermaka, który niemal od samego początku 

pomagał internowanym, więźniom politycznym i ich rodzinom. Nie wiadomym dziś jest 

jednak, w jaki sposób kapłan ten nawiązał kontakt z osadzonymi w Potulicach, jednego w 

dwóch (obok Fordonu) miejsc odosobnienia dla internowanych na terenie ówczesnego 

województwa bydgoskiego23. Początkowo władze nie pozwalały ani na kontakty z 

najbliższymi, ani z księżmi. Straszono sądami wojennymi; rodziny przetrzymywano 

godzinami przed widzeniami, bez żadnej zresztą pewności, że do widzenia dojdzie. Nie 

dopuszczano do odprawienia Mszy św. okłamywano internowanych, że księża nie chcą do 

nich przyjeżdżać. Z kłamstwami walczył kapelan więzienia, dzielny ks. Józef Kutermak z 

Bydgoszczy24.  

Być może zezwolenie na posługę duszpasterską księdza pośród osób internowanych i 

więźniów politycznych w Potulicach było swoistym kompromisem, lub raczej ustępstwem ze 

strony władz więziennych. Pełniejsze wspomnienie pierwszych dni internowania podaje prof. 

Wojciech Polak w swojej książce pod tytułem „Czas ludzi niepokornych”.  

Internowani w Potulicach od początku rozpoczęli zbiorową walkę o swoje prawa i 

manifestowanie niezłomnej postawy. Od 14 XII 1981 r. internowani zainicjowali wieczorne 

zbiorowe śpiewanie hymnu narodowego (wraz z rzadko wykonywaną i nieco zmienioną 

zwrotką, zaczynającą się od słów Moskal w Polsce nie osiędzie). Dnia 17 XII 1981 r. 

internowanymi wstrząsnęła wiadomość o masakrze w kopalni „Wujek”. Przez otwarte okno 

celi wygłosił przemówienie Antoni Stawikowski. Czynił tak później jeszcze przy innych 

okazjach. Chwilę po Stawikowskim Andrzej Kałamaja (pracownik grudziądzkiego „Stomilu”) 

wzniósł okrzyk śmierć faszystom i zaintonował „Rotę”. Dnia 18 XII 1981 r., dwa dni po 

tragedii w Kopalni „Wujek” zaczęto także wspólnie odmawiać modlitwy. Aby lepiej je było 

słychać pomiędzy celami otwierano okna. Przewodniczący toruńskiego Zarządu Regionu - 

Antoni Stawikowski w sposób naturalny był od początku przywódcą internowanych. On też 

przez okno wydawał komendy: „Do modlitwy!”, „Do hymnu!” SB planowała początkowo 

przeniesienie Stawikowskiego do innego obozu internowanych. Z planu tego zrezygnowano. 

Przyczyn owej rezygnacji nie znamy. Być może obawiano się buntu internowanych w 

momencie wywiezienia ich przywódcy. […]  

                       
23 Por. B. Kruszona, Ścieżki i drogi starogardzkiej „Solidarności”, Pelplin 2010, s. 81. 

24 Tamże, s. 82. 



Internowani od pierwszych dni domagali się też kontaktu z duchownymi i regularnego 

odprawiania dla nich mszy świętej. Antoni Stawikowski już 14 XII 1981 r. udał się do 

komendanta więzienia z żądaniem kontaktu z biskupem chełmińskim Marianem Przykuckim. 

Dnia 20 XII 1981 r. Andrzej Tyc odbył w sprawie mszy świętej rozmowę z tzw. wychowawcą 

więziennym por. Zarębą. Dowiedział się, że Komenda Wojewódzka MO nie wyraziła zgody na 

przyjazd kapelana do internowanych. Oburzenie wśród internowanych w Potulicach 

wywołała wypowiedź rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana z 22 XII 1982 r., który 

oświadczył, ze internowani mieszkają w ośrodkach wypoczynkowych i nie są traktowani jak 

więźniowie lub aresztowani. Tego samego dnia udało się internowanym doprowadzić do 

spotkania z oficerem dyżurnym (niewiadomego nazwiska porucznikiem), który zastępował 

naczelnika więzienia. Zgłoszono na nim szereg postulatów: umożliwienia swobodnych 

kontaktów pomiędzy internowanymi, prowadzenia zajęć świetlicowych, widzeń z rodzinami, 

umożliwienia prowadzenia korespondencji z domem, kontaktu z kapelanem, odprawiania dla 

wszystkich mszy świętej w niedzielę. Oficer stwierdził wprawdzie, że słyszał oświadczenie 

Jerzego Urbana, ale nie ma żadnych instrukcji. Jednakże tego samego dnia zezwolono na 

odprawienie mszy świętej w wigilię Bożego Narodzenia i na zajęcia w świetlicy więziennej. 

[…] 

Dnia 23 XII 1981 r. kpt. Wysocki złożył Antoniemu Stawikowskiemu ofertę – otwarcie 

cel w zamian za zaprzestanie codziennych śpiewów i modlitw przy otwartych oknach. 

Stawikowski zgodził się pod warunkiem umożliwienia internowanym odbywania wspólnych 

wieczornych spotkań (połączonych z modlitwą) na korytarzu. Propozycja ta nie spodobała się 

jednak kpt. Józefowi Wysockiemu. W Wigilię miejscowy ksiądz z Potulic odprawił dla 

internowanych mszę świętą. Podniosła ona bardzo zgromadzonych na duchu. W intencjach 

mszalnych modlono, się m. in. za górników z kopalni „Wujek”, za rodziny i za strażników. 

Później internowani łamali się opłatkiem, nie zapomnieli też o strażnikach, co zrobiło na nich 

ogromne wrażenie. Antoni Stawikowski wszedł na stół, złożył wszystkim życzenia i wygłosił 

przemówienie. Śpiewano też kolędy – pełną piersią, tak aby słyszało je całe więzienie. W nocy 

w celach słuchano transmisji radiowej z Pasterki. Mszy św. w niedzielę 27 XII 1981 r. jednak 

odprawić nie pozwolono. Internowani urządzili więc 2 I 1982 r. akcję protestacyjną 

polegającą na dziesięciominutowym waleniu miskami w metalowe drzwi. Pod koniec akcji 

naczelnik poszedł do celi Stawikowskiego i oświadczył, że zgadza się na mszę świętą, którą 

jeszcze tego samego dnia (w sobotę) odprawił ksiądz z Potulic.  

Odtąd msza św. była odprawiana w zasadzie w każdą niedzielę. Odprawiał ją 

wspaniały kapelan więzienny z Bydgoszcz ks. Józef Kutermak. Przyjeżdżał on zresztą także w 



dni powszednie, prowadził działalność duszpasterską, przemycał internowanym 

korespondencję i pomagał im w wielu sprawach. Raz, gdy władze więzienne nie wpuściły 

księdza, internowani odpowiadali „łomotem”. Podobnie zareagowali, gdy nie włączono 

radiowęzła w czasie transmisji mszy świętej. W tym drugi przypadku „łomotanie” przyniosło 

efekt, chociaż funkcjonariusze z pałami gotowi już byli do interwencji.  

Dnia 23 I 1982 r. internowanych odwiedził i mszę św. odprawił biskup Jan Czerniak, 

sufragan gnieźnieński. Internowani prosili go o powiadomienie Międzynarodowego 

Czerwonego Krzyża o ich sytuacji i spowodowanie lustracji ośrodków odosobnienia przez tą 

instytucję. Zwrócili się też do biskupa o interwencję w sprawie polepszenia doli więźniów 

politycznych. Natomiast dnia 20 lutego 1982 r. internowanych w Potulicach odwiedził biskup 

chełmiński Marian Przykucki. Najpierw odprawił mszę św. podczas której wygłosił 

podtrzymujące na duchu kazanie. We mszy wzięli udział wszyscy internowani w liczbie 97. 

Podczas mszy śpiewał chór złożony z internowanych rolników. Następnie biskup spotkał się z 

internowanymi. Niestety towarzyszył mu cały czas naczelnik więzienia płk Józef Szyszło i inni 

funkcjonariusze25.  

W kwietniu 1982 roku arcybiskup gnieźnieński Józef Glemp, działając zgodnie z 

przepisami prawa kanonicznego, jako ordynariusz miejsca, zwrócił się do władz 

Zgromadzenia z prośbą, by ks. Józef Kutermak podjął się stałej opieki duszpasterskiej nad 

osadzonymi w Potulicach więźniami politycznymi. Wyjaśniał: mamy pod Bydgoszczą duże 

więzienie w Potulicach, gdzie ostatnio umieszczono także internowanych. Duszpasterzuje w 

tym więzieniu miejscowy proboszcz. Ma trudne warunki. […] Obsługuje parafię i w niedzielę 

nie może odprawiać Mszy św. dla więźniów. Kilkakrotnie wspomagał nas ks. Józef Kutermak, 

dojeżdżając z Bydgoszczy. By dostać się do więzienia, musiał zawrzeć kontrakt z władzami 

więziennymi. Zyskał sobie zaufanie tak więźniów, jak i służby milicyjnej. Ma dobre podejście. 

Ta praca „leży mu”. Proszę przeto Księdza Wizytatora, by usankcjonował taki stan rzeczy i 

zezwolił Księdzu Józefowi na dalsze kapelanowanie w więzieniu w niedzielę do czasu jakiegoś 

trwalszego rozwiązania tej sprawy26. Wizytator zakonny, po rozmowie z zainteresowanym, 

udzielił takiego zezwolenia27. 

Jan Raczycki, dziś prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL 

„Przymierze” w Bydgoszczy, tak wspomina tamte wizyty ks. Kutermaka: Poznałem Go w 

                       
25 W. Polak, Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i inne 

ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 - 4 VI 1989), Toruń 2003, s. 61-62. 

26 AZKM, 55. 

27 Por. tamże, 25. 



Potulicach, gdy po wyroku sądu siedziałem w Potulicach. Wcześniej przyjeżdżał tam jako 

kapelan internowanych, potem skazanych. Przywoził grypsy, nieocenzurowaną 

korespondencję, przemycił nawet aparat fotograficzny. W jednej z cel przeprowadzał 

spowiedź, choć w rzeczywistości była to partnerska rozmowa28. I dodaje krótką 

charakterystykę jego posługi z tamtego czasu: Wspominam ks. Kutermaka bardzo serdecznie. 

Był bardzo ciepłym człowiekiem, a jednocześnie twardym i zdecydowanym. Podtrzymywał nas 

na duchu, przekonywał, że nie możemy się załamywać, „bo kto wtedy obali komunę”. Nie był 

zwolennikiem opuszczania kraju, choć rozumiał tych, którzy podejmowali takie dramatyczne 

decyzje. Był również bardzo odważny29. 

Wyjątkowym przykładem takiej podziemnej korespondencji, wyniesionej z więzienia 

przez ks. Kutermaka jest ozdobny list napisany przez „więźniów z Potulic, skazanych za 

działalność społeczno związkową”, noszący datę 6 lutego 1983 r., który przemycił ks. 

Kutermak. Opatrzony był on przez więźniów pieczątką z napisem: „Zakład Karny Potulice. 

Poczta Solidarność”. Jego adresatem był Jan Paweł II. Autorzy listu napisali w nim między 

innymi: Kochany nasz Ojcze Święty. My, więźniowie skazani po wprowadzeniu stanu 

wojennego za obronę podstawowych praw ludzkich, odbywający niesłusznie orzeczone nam 

kary w więzieniu w Potulicach, prosimy Cię, przybądź do naszej Ojczyzny na Jubileusz Pani 

Jasnogórskiej. Twoja obecność i modlitwa u stóp Królowej Polski podniesie nasz naród z 

poczucia bezradności i klęski, oddali rosnącą nienawiść za wyrządzone krzywdy, wskaże 

drogę, którą mamy pójść. Twoja poprzednia pielgrzymka wyzwoliła w nas wiele siły moralnej, 

odnowiła wiarę naszego ludu, obudziła uśpiony patriotyzm, zaowocowała „Sierpniem” w 

1980 r. […] Twoje słowa i modlitwy za Ojczyznę docierają do nas za pośrednictwem księdza 

kapelana Józefa [Kutermaka], „Tygodnika Powszechnego” i „Gościa Niedzielnego”. […] 

Prosimy przyjmij od nas Różaniec wykonany z więziennego chleba. Niech będzie symbolem 

naszej więzi z Tobą, Ojcze Święty30. Papież otrzymał list wraz z różańcem w czasie swojej 

pielgrzymki do Polski w 1983 roku. 

 

Prymasowski Komitet Pomocy Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom 

Zaangażowanie ks. Kutermaka w pomoc osobom internowanym w stanie wojennym 

oraz skazanym w procesach politycznych nie ograniczała się jednak do wizyt w potulickim 

więzieniu raz w tygodniu. Od 13 grudnia 1981 roku organizował on przy bydgoskiej bazylice 

                       
28 H. Sowińska, Radosny chrześcijanin, Gazeta Pomorska z dn. 31.08.2006, dodatek: Album Bydgoski, s. 2. 

29 H. Sowińska, Kochał uwięzionych... 

30 Cyt. za: W. Polak, Czas ludzi niepokornych, s. 381-382. 



pomoc charytatywną dla ich rodzin31. Zaangażowali się wówczas między innymi: Tadeusz 

Bejgerowski, Marian Fundament, Eleonora Harendarska, Bożena Kucewicz, Marek Rewers, 

Jan Zaklinowski32. Początkowo osoby te zrzeszyły się w Prymasowski Komitet 

Charytatywno-Społeczny. Następnie, dekretem ówczesnego Prymasa Polski, arcybiskupa 

Józefa Glempa z dnia 16 sierpnia 1982 roku, przekształcony został w Prymasowski Komitet 

Pomocy Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Bydgoszczy33.  

Był on wzorowany na podobnej organizacji, Prymasowskim Komitecie Pomocy 

Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, działającym od 17 grudnia 1981 roku przy 

ul. Piwnej 9 w Warszawie, przy parafii pod wezwaniem św. Marcina. Tam osoby zebrane 

wokół ks. Bronisława Dembowskiego, wówczas kapelana posługujących w tym kościele 

sióstr franciszkanek, udzielały pomocy żywnościowej, medycznej i prawnej. Skorzystało z 

niej około 17 tysiące internowanych i ich najbliższych.  

Choć inicjatorem powstania bydgoskiego Komitetu był ks. Józef Kutermak, 

nominalnie jej przewodniczącym był sufragan gnieźnieński, biskup Jan Nowak, a świeckim 

kierownikiem – Stefan Pastuszewski, jeden z najaktywniejszych działaczy podziemia w 

Bydgoszczy w latach 1981-198934. Pieczę nad zgromadzonymi funduszami miała Krystyna 

Perejczuk. 

Była to organizacja kościelna, a przez to korzystająca z „ochrony” Kościoła”, 

działająca w ramach duszpasterstwa charytatywnego archidiecezji gnieźnieńskiej, nie 

zarejestrowana przez władze państwowe35. Zaangażowani w pracę w Komitecie podzieleni 

byli na trzy sekcje: charytatywną, prawną i medyczną. Wszyscy pracowali społecznie36. 

Do pracy w pierwszej zaangażowali się między innymi: Małgorzata Perucka, Barbara 

Tokarczuk, Elżbieta i Wiesław Warzochowie, Elżbieta Marciniak i Wojciech Schmidt. 

Organizowano i koordynowano zbiórki żywności, pochodzącej tak z darów osób 

indywidualnych, jak i dostarczanych Kościołowi w ramach pomocy zagranicznej. Pomoc ta 

                       
31 Por. K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” regionu bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010, s. 109. 

32 Relacja A. Romanow i B. Rakowskiej-Mila z dn. 30.05.2014 r. 

33 Por. http://www.encysol.pl/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Wincentego_%C3%A0_Paulo_w_Bydgoszczy, dostęp 

dn. 31.05.2014 r. 

34 Por. Stefan Pastuszewski, w: K. Derdowski, Słownik opozycji demokratycznej regionu bydgoskiego 1980-

1989, Warszawa 2008, s. 107-109. 

35 Część dokumentacji zgromadzonej przez ten Komitet znajduje się dziś w Ośrodku „Karta”. Por. AOK, AO 

IV/274.4, t. 1-3. 

36 Podział Komitetu na sekcje i przyporządkowanie nazwisk do każdej z nich opracowano na podstawie relacji 

A. Romanow i B. Rakowskiej-Mila z dn. 30.05.2014 r. 



była także rozwożona prywatnymi samochodami członków Komitetu do domów rodzin osób 

represjonowanych.  

Dla dzieci i młodzieży pochodzących z tych rodzin Komitet organizował od 1983 roku 

zimowy i letni wypoczynek przy parafiach w Gąsawie i Byszewie (gmina Koronowo), 

gospodarstwie rolnym państwa Bigosów w Słończu (gmina Dąbrowa Chełmińska) oraz w 

Rytrze i Tokarni, na południu Polski. Przedsięwzięciem tym kierował Stefan Pastuszewski 

przy pomocy pracujących społecznie wolontariuszy, wywodzących się przede wszystkim ze 

środowiska nauczycielskiego. Należeli do nich: Violetta Adamowicz, Ryszard Boniśniak, 

Janusz Bruski, Józef Cyl, Andrzej Ickert, Tadeusz Jasudowicz, Zbigniew Kucewicz, Bolesław 

Magierowski, Artur Matelski, Janina Matelska, Zbigniew Ornowski, Janusz Piątek, Józef 

Pinter, Eugeniusz Sadłowski, Edward Siedlecki, Maria Szłapińska, Henryk Tokarz, Stanisław 

Trawicki, Wiesław Warzocha, Maria Zdziarska. Osoby pracujące przy obsłudze socjalno-

technicznej otrzymywały symboliczne wynagrodzenie37.  

W Komitecie rodziny represjonowanych otrzymywały także pomoc prawną w zakresie 

wyboru linii obrony podczas toczących się procesów, pisania skarg i odwołań na ich 

postanowienia i wyroki oraz w sprawach pracowniczych. Barbara Rakowska-Mila, wówczas 

radca prawny w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "ELTOR" 

oraz Zjednoczeniu Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Bydgoszczy, jedna z 

działających w tej sekcji, wspomina dziś: Przed zawiązaniem Komitetu była akcja – telefon 

od ks. Kutermaka, że potrzebny jest prawnik. Wtedy się pomagało. W stanie wojennym 

najpierw powstała grupa charytatywna, bo ta pomoc była najpotrzebniejsza. Prawnicy 

uformowali się później. Mieliśmy dyżury dwa razy w tygodniu od godz. 16.00. Istniały 

wówczas Kolegia Orzekające do Spraw Wykroczeń, które nakładały wysokie grzywny. Miały 

wiele pracy, gdyż wykroczeniem podlegającym karze była każda forma a nawet przejaw 

działalności uznanej za wrogą wobec Państwa, albo złamanie przepisów obowiązujących w 

stanie wojennym. Wielu było również zwalnianych z pracy. Doradzaliśmy, jak postępować, 

pisaliśmy im odwołania do procesów przed sądami pracy, kolegiami do spraw wykroczeń, jak 

i w procesach karnych. Sami nie mogliśmy w świetle ówczesnych przepisów reprezentować 

ich w sądach, nie mieliśmy takich uprawnień. Dlatego też organizowaliśmy pieniądze na 

adwokatów (m. in. ze sprzedaży opozycyjnych znaczków, kartek, widokówek). Przypominam 

sobie dwóch młodych chłopaków, jeszcze ze szkoły średniej, zamkniętych wówczas w 

więzieniu w Potulicach. Mieli wówczas ok. 17 lat. Bardzo przejętych sytuacją, w której się 

                       
37 Por. http://www.encysol.pl/wiki/Niezale%C5%BCna_akcja_kolonijna_w_Bydgoszczy, dostęp dn. 31.05.2014 

r. 



znaleźli. Z pomocą zaprzyjaźnionych lekarzy stworzyliśmy historię choroby ich mamy, 

załatwiliśmy stosowne zaświadczenia, byle pozwolono im przyjechać choćby na 2 dni do 

domu. Wszystko było załatwione, ale oni zrezygnowali. Może dlatego, że powiedzieliśmy im, 

że mama naprawdę była zdrowa. Może się obawiali konsekwencji38. W tej sekcji udzielali się, 

oprócz wspomnianej powyżej, także Andrzej Bieniak, Michał Filek, Andrzej Kiedrowicz, 

Anna Romanow i Jarosław Wenderlich. Współpracowano również z adwokatami: Piotrem 

Gołdą, Andrzejem Lehmannem, Ryszardem Paradowskim i Tadeuszem Weyną39. 

Ostatnią sekcję działającą w ramach Prymasowskiego Komitetu tworzyli lekarze, 

między innymi Józef Karwowski, Roman Kotzbach, Teresa Trzcińska i pracujący wówczas w 

bydgoskim areszcie śledczym Zbigniew Petrykowski oraz jego żona Halina. 

Bazylika i prowadzona w niej działalność Komitetu była niemal naturalnym miejscem 

spotkań działaczy opozycyjnych, a zatem i kolportażu niezależnej, podziemnej prasy, książek, 

znaczków „Solidarności” i innych materiałów solidarnościowych i niepodległościowych.  

W ramach działalności Komitetu zorganizowano również kurs poligraficzny dla osób 

deklarujących chęć drukowania „bibuły”, który prowadził Gerard Lewandowski, wówczas 

uznawany za jednego z najlepszych fachowców w dziedzinie poligrafii w regionie40. 

Materiały te były rozprowadzane nie tylko w mieście, ale i na różne ośrodki w kraju.  

Ks. Józef Kutermak był zaś nie tylko inicjatorem powstania Komitetu, ale i jego głową 

oraz czynnie działającym członkiem. Jego działalność nie ograniczała się oczywiście do 

samego Komitetu.  

Ks. Józef Kutermak stał się człowiekiem niezwykle rozpoznawalnym i cenionym 

przez bydgoskich opozycjonistów. Oto wspomnienie Józefa Herolda: Ks. Kutermak był 

kapelanem „Solidarności”, choć oficjalnie takiej funkcji nie otrzymał. Nie tytuł wszak ważny. 

Na palcach jednej ręki można policzyć księży, którzy dwadzieścia lat temu [tekst powstał w 

2001 roku] w Bydgoszczy, dali takie świadectwo ludziom „Solidarności”, jak On. Rozważnie 

odważny. Nie robiący rozgłosu wokół własnej osoby. Więcej robił, niż mówił. Trudno sobie 

wyobrazić działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy dla Więzionych za Przekonania 

przy Bazylice św. Wincentego a Paulo bez ks. Kutermaka. Kiedy w czasie niedzielnej Mszy św. 

chodził z tacą – niektórym podawał rękę na powitanie. Wówczas wiadomo było, że ów 

wyszedł z miejsca internowania. Poznałem go w Bazylice w komitecie prymasowskim. Sam 

przerzucał jakieś paczki z odzieżą, która napłynęła do komitetu. Kiedy powiedziałem mu, że 
                       
38 Relacja B. Rakowskiej-Mila z dn. 30.05.2014 r. 

39 Por. K. Osiński, Zarys…, s. 109. 

40 Por. tamże, s. 110. 



przed kościołem stoi kilku esbeków, nie przerywając pracy odpowiedział: - To idź, zawołaj 

ich, bo we dwóch do rana tego nie rozpakujemy41. 

 

Msze św. za represjonowanych i Ojczyznę 

Dla działających w Komitecie członków, internowanych, jak i ich najbliższych oraz 

innych zaufanych osób ks. Kutermak sprawował każdego 16 dnia miesiąca Msze św. Po ich 

zakończeniu często jedna z osób wygłaszała przygotowywany wcześniej, około 

dwudziestominutowy wykład dotyczący jakiegoś aspektu katolickiej nauki społecznej, na 

przykład będący refleksją nad fragmentem której z encyklik papieskich w kwestiach 

robotniczych42.  

Po pierwszej z takich Mszy św., Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w 

Bydgoszczy skierowała do ks. prymasa Józefa Glempa pismo informujące go o zaistniałej 

sytuacji oraz by wyrazić przekonanie, że w przyszłości tego rodzaju fakty nie będą miały 

miejsca43. Treść tego pisma stanowi dziś cenny zapis oceny tamtych Mszy św., 

wypowiedziany wprawdzie przez przedstawiciela ówczesnej władzy. 

W dniu 16 stycznia 1983 roku w kościele pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy 

odbyło się nabożeństwo dla byłych internowanych i ich rodzin celebrowane przez ks. Józefa 

Kutermaka. W nabożeństwie brały udział osoby znane z aktywnej działalności opozycyjnej, 

posiadające imienne zaproszenia. Osoby wchodzące do kościoła poddawane były przez 

organizatorów spotkania skrupulatnej kontroli dokumentów tożsamości. Msza przekształciła 

się w spotkanie, w trakcie którego miały miejsce wystąpienia zawierające politycznie wrogie 

treści w stosunku do władz i ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jak zapewniano 

uczestników, podobne spotkania będą organizowane dnia 16 każdego miesiąca. 

Zorganizowanie zebrania w kościele – podczas nabożeństwa, dla ściśle określonego kręgu 

osób, przy drzwiach zamkniętych, ma cechy spotkania konspiracyjnego i niepotrzebnie 

wywołuje nastroje, które mogą przyczyniać się do powstania niepokoju społecznego oraz 

atmosfery sprzyjającej zakłócaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Świadczy też o 

poparciu lub organizatorskiej roli w tym względzie księży z kościoła św. Wincentego a Paulo. 

Tego rodzaju działalność i stwarzana atmosfera nie sprzyja warunkom pozytywnego dialogu 

między państwem a kościołem. Nie służy też tworzeniu korzystnych warunków dla 

                       
41 J. Herold, Ksiądz Józef Kutermak: wspomnienie, Gazeta w Bydgoszczy, 18 (2001), s. 3. 

42 Relacja B. Rakowskiej-Mila z dn. 30.05.2014 r. 

43 AZKM, 27. 



przygotowania wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce. Spotkania takie nie mogą także 

pozostać poza zasięgiem oceny prawnej kompetentnych organów państwowych44. 

Więcej informacji o przebiegu tego pierwszego spotkania opozycjonistów w 

bydgoskiej Bazylice podaje Krzysztof Osiński, autor publikacji Instytutu Pamięci Narodowej 

pod tytułem „Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” regionu bydgoskiego (1980-1990)”. W 

kaplicy w budynku Bazyliki zebrało się wówczas ok. 300 działaczy „Solidarności”, którzy 

otrzymali imienne zaproszenia. Byli tam między innymi: Antoni Tokarczuk, Bogdan Guść, 

Bolesław Magierowski, Krzysztof Gotowski, Jarosław Wenderlich, Edmund Bracikowski, Jan 

Perejczuk, Janusz Schetyna, Stefan Pastuszewski, Stanisław Mojzesowicz. Przy drzwiach 

wejściowych, wyznaczone osoby (mające wpięty w klapie marynarki znaczek „Solidarności”) 

sprawdzały zaproszenia i – dla potwierdzenia tożsamości – porównywały dane z dowodem 

osobistym. Mimo tak przedsięwziętych środków ostrożności, służba bezpieczeństwa posiadła 

wiedzę o przebiegu spotkania45. Ks. Kutermak na rozpoczęcie Mszy św. miał powiedzieć, co 

odnotowano w aktach bezpieki, iż ma nadzieję, że „podczas nabożeństwa będzie unosił się 

duch Solidarności”. Po odczytaniu Ewangelii trzech uczestników tej Eucharystii: Antoni 

Tokarczuk, Bogdan Guść i Bolesław Magierowski wygłosili przemowy dotyczące ich 

przemyśleń odnośnie do stanu wojennego. Wzywali oni do odbudowy „Solidarności” i 

konsolidacji sił wokół tej organizacji, która została rozwiązana wbrew społeczeństwu, a fakt 

ten spowodował niezadowolenie samego papieża. W trakcie wykonywanych śpiewów, co 

odnotowano we wspomnianym raporcie SB, uczestnicy spotkania podnosili ręce i układali 

palce w kształt litery „V”. Ich tekst rozłożono wcześniej na ławkach w kopertach, na których 

umieszczono stempel orła w koronie i napis: „Bydgoszcz 16 stycznia 1983 r. Bazylika 

Wincentego a Paulo – I spotkanie internowanych, aresztowanych, skazanych i ich rodzin”. Na 

zakończenie odśpiewano dwie pieśni: „Boże coś Polskę” oraz „Rotę”46. 

W czasie stanu wojennego Bazylika była tylko jednym z miejsc, gdzie w Bydgoszczy, 

przy Kościele, gromadzili się i organizowali opozycjoniści. Msze św. za Ojczyznę 

sprawowano odprawiane były w tamtym czasie również w kościele ojców jezuitów, w parafii 

św. Polskich Braci Męczenników i św. Józefa, a także, przez krótki czas, bydgoskiej farze. 

Jednakże Prymasowski Komitet działający w Bazylice był największą organizacją niosącą 

kompleksową pomoc represjonowanym i ich najbliższym. 

                       
44 AZKM, 26-27. 

45 Por. AIPN By 077/337, t. 14. 

46 Por. K. Osiński, Zarys…, s. 131-132. 



Tak wielonurtowa pomoc, w którą zaangażowanych było tak wielu ludzi nie mogła 

ujść uwadze komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa. W celu rozpracowania tej grupy 

bezpieka założyła sprawę operacyjno-śledczą o kryptonimie „Radca”47. 

 

wydarzenia z 1 maja 1985 r. 

Wartym odnotowania w prezentacji sylwetki ks. Józefa Kutermaka są również 

wydarzenia z 1 maja 1985 roku, jakie miały miejsce przed wejściem do bydgoskiej Bazyliki 

podczas zorganizowanej wówczas manifestacji „alternatywnych obchodów majowych”, w 

której uczestniczyli działacze Komitetu oraz pełniący tam służbę funkcjonariusze służby 

bezpieczeństwa. Wydarzenia te są kolejnym potwierdzeniem dyskretnej i bardzo 

zaangażowanej zarazem roli, jaką pełnił ten kapłan w latach osiemdziesiątych XX wieku w 

środowiskach solidarnościowych oraz tego, że Bazylika, w której pracował, dzięki jego 

determinacji była w tamtym czasie jednym z najważniejszych miejsc gromadzenia się 

opozycji w Bydgoszczy.  

Oto pochodząca z protokołu przesłuchania świadka relacja Józefa Skotnika, jednego z 

„poszkodowanych” pracownika Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Dokument 

sporządzono w dniu 2 maja, natychmiast po złożonym przez niego zawiadomieniu o 

przestępstwie. W związku z informacjami w środkach masowego przekazu na temat gróźb sił 

ekstremalnych mających się odbyć w dniu 1985.05.01 „kontrdemonstracjach” mających 

zakłócić spokój i porządek publiczny w czasie pochodu pierwszomajowego, na plecenie 

przełożonych, udałem się w dniu 1985.05.01 ok. godz. 9.00 w okolice kościoła „Bazylika” 

przy ul. Al. Ossolińskich w Bydgoszczy. Razem ze mną udał się Wojciech Maryka, mój kolega 

z pracy, który miał podobne polecenia, co ja. […] Do godz. 10.20 razem z kolegą Maryką 

przebywaliśmy na skwerze znajdującym się przed „Bazyliką”, przed którą ok. godz. 10.00 

zebrało się ok. 100 osób, które wysłuchały przemówienia wygłoszonego przez Jana 

Rulewskiego, odśpiewały Rotę o zmienionej treści, składały kwiaty pod krzyżem. Wiele osób 

trzymało sztandar byłej „Solidarności”, tzn. razem trzymały jeden sztandar. […] Pod koniec 

wygłaszanego przez Jana Rulewskiego przemówienia, zacząłem razem z moim kolegą Maryką 

odchodzić od grupy zgromadzonej przy krzyżu. Szliśmy obok siebie alejką w stronę 

skrzyżowania ul. Al. Ossolińskich ul. Berwińskiego i ul. Piotrowskiego. Gdy byliśmy w 

połowie alejki doskoczyło do nas kilku mężczyzn – ok. sześciu. Zaczęto mnie od tyłu szarpać, 

początkowo za aktówkę, którą trzymałem pod prawą ręką. Gdy zorientowałem się, że chcą mi 
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wyrwać aktówkę, rzuciłem na ziemię parasol trzymany w lewej ręce i aktówkę chwyciłem 

obiema rękami, przyciskając ją do piersi. Wówczas zostałem powalony do tyłu na ziemię, 

upadłem na plecy. Mężczyźni ci zaczęli mnie wówczas bić rękami po całym ciele i kopać 

nogami. W tym samym czasie poczułem, że ktoś wyrywa mi aktówkę. Zaraz zacząłem podnosić 

się z ziemi i zobaczyłem, że alejką w kierunku kościoła biegnie znany mi osobiście mężczyzna 

o nazwisku Kotzbach, który jest lekarzem ginekologiem. […] Całe zajście trwało kilka sekund. 

Widziałem, że Kotzbach wbiega głównym wejściem do „Bazyliki”, przez cały czas trzymając 

w ręku moją aktówkę, nie przekazując jej nikomu. Widziałem, jak zniknął za drzwiami 

„Bazyliki”48. 

Dramatyzm sytuacji oraz rzekoma brutalność Romana Kotzbacha i innych 

„napastników” nie została poświadczona przez lekarza, który dokonywał obdukcji lekarsko-

sądowej tego funkcjonariusza SB w dniu 3.05.1985 roku. W przeprowadzonym wywiadzie 

stwierdził, że w dniu zdarzenia Józef Skotnik był u lekarza MSW i otrzymał tabletki na 

uspokojenie oraz zwolnienie z pracy na okres 7 dni. […] Stwierdzono: bolesność uciskową 

poniżej żebra XII prawego oraz na powierzchni przyśrodkowej 1/3 dosiebnej uda lewego, 

zasinienie, otarcia skóry w obu miejscach nie stwierdza się. W swojej opinii lekarz zaś 

napisał: u badanego nie stwierdza się śladów zewnętrznych zapodawanych urazów ciała. O 

ile zapowiadania badanego są zgodne z prawdą – to urazy, których miał doznać powodują 

naruszenie jego nietykalności cielesnej albo nie naruszyły czynności narządów ciała powyżej 

siedmiu dni49. 

 

procesy sądowe 

Zdarzenie to spowodowało jednak natychmiastowe i zdecydowane działania 

bydgoskiej służby bezpieczeństwa, gdyż – oprócz ataku na wykonującego swe obowiązki 

funkcjonariusza tych służb – w owej aktówce ukryty był aparat fotograficzny, którym 

dokumentowano przebieg wspomnianej manifestacji. Jeszcze 1 maja, mimo, że doniesienie 

wpłynęło dnia następnego (2 maja), przeszukano pomieszczenia i dokumentację w zakładzie 

ślusarskim, mieszczącego się przy ul. Zielonej, podejrzewając jej pracowników o udział i 

incydencie50. Przesłuchano kolejnych funkcjonariuszy bezpieki, którzy „pracowali” nad 

zabezpieczeniem tego zgromadzenia. Dość szybko wytypowano też podejrzanych. Oprócz 

rozpoznanego przez poszkodowanego Romana Kotzbacha, byli nimi Bogdan Guść, Krzysztof 
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Gotowski, Henryk Cichy i Danuta Kucewicz-Bejgerowska oraz Jerzy Pozorski. Wszyscy oni 

związani byli w jakiś sposób z Prymasowskim Komitetem działającym przy Bazylice. Dwaj 

pierwsi oskarżeni zostali o czynną napaść i kradzież rabunkową, a pozostali o pomoc i 

ukrywanie skradzionego przedmiotu.  

W sprawie poturbowania funkcjonariusza SB i kradzieży aktówki, którą wraz z 

zawartością wyceniono na ok. 50.000 zł, świadkiem zdarzenia, który w procesie zeznawał 

przeciw pozostałym był Jerzy Pozorski. Dzięki jego zeznaniom powiązano z całym 

zdarzeniem ks. Kutermaka. Zeznał on, że po całym zdarzeniu przed Bazyliką, wszedł do 

środka z Guściem. Tam, przy wejściu do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, w ławce przy 

filarze zobaczył siedzącego Kotzbacha. Podszedł do niego [R. Kotzbacha] Guść i oglądali 

aktówkę. Ja zaś stałem za nimi. Okazało się, że w aktówce nie jest magnetofon, ale aparat 

fotograficzny. Ja z Guśćcem wyszedłem, a Kotzbach został. Guść gdzieś telefonował z aparatu 

na klatce schodowej po prawej stronie od wejścia głównego. Wróciliśmy do kościoła. 

Doszliśmy do R. Kotzbacha i w tym czasie wyszedł z zakrystii ks. Kutermak, który schował 

aktówkę pod sutannę i wyszedł do zakrystii. Za chwilę zostały otwarte drzwi od kaplicy Matki 

Boskiej Częstochowskiej. My też udaliśmy się do zakrystii. W zakrystii byłem ja, ks. Kutermak, 

R. Kotzbach i Guść. Tam zobaczyłem ten aparat. R. Kotzbach powiedział, żeby ten aparat 

tutaj pozostał, że ktoś się zgłosi po niego oraz do nas, że gdyby ktoś pytał o niego, to go nie 

widzieliśmy. Ks. Kutermak otworzył mu tylne wejście, bo gdzieś na zapleczu stał jego 

samochód. Ja z Guśćcem opuściłem kaplicę głównym wyjściem51.  

Zeznania Jerzego Pozorskiego dały pretekst do przeszukania pomieszczeń prywatnych 

ks. Kutermaka, jak i zajmowanych przez Komitet. Tam odnaleziono dużą ilość papieru 

maszynowego, kalki hektograficznej i ołówkowej oraz ulotki, znaczki „Solidarności” i prasę 

podziemną. To z kolei dało podstawę do przesłuchań kolejnych członków Komitetu i 

oskarżenia ks. Kutermaka o posiadanie i rozpowszechnianie nielegalnych materiałów 

propagandowych. Ten wątek sprawy został wyłączony w dotychczasowego śledztwa i 

skierowany do osobnego rozpatrzenia52. Jednakże wobec zgodnych zeznań członków 

Komitetu, że znalezione u ks. Kutermaka materiały opozycyjne nie należą do niego, ale są 

własnością innych członków Komitetu: Michała Filka i Andrzeja Bieniaka, którzy w tamtym 

czasie przebywali już na stałe za granicą, kapłan ten został uniewiniony od tego zarzutu. 
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Linią obrony podejrzanych w głównym śledztwie było zaprzeczanie swoje obecności 

w czasie manifestacji. Sam Roman Kotzbach przedkładał dokumenty i nazwiska świadków, 

którzy zeznawali, że w czasie zdarzenia pełnił swój planowy dyżur w szpitalu. Ks. Kutermak 

zaś w czasie konfrontacji z Jerzym Pozorskim zeznał, że nie zna osobiście Romana 

Kotzbacha, a jedynie kojarzy jego nazwisko z jakimś lekarzem ginekologiem, o którym mu 

opowiadano. O opisywanym zdarzeniu dowiedział się zaś oględnie po fakcie z relacji swojego 

proboszcza. Natomiast J. Pozorski, który go oskarża, nie zna. Z jej protokołu wynika, że w 

tym momencie Jerzy Pozorski odpowiedział: słyszałem wyjaśnienia ks. Kutermaka i 

podtrzymuję swoje zeznania. Jestem wierzący i praktykujący – rozumię R. Kotzbacha i B. 

Guść, ale nie spodziewałem się takiej odpowiedzi od księdza uważam, że taki czyn, jaki 

popełnił Kotzbach przynosi szkodę Solidarności. Ksiądz był dla mnie autorytetem i w chwili 

obecnej, wobec tego wyjaśnienia jestem przygnębiony. Wyjaśnia podejrzany ks. Kutermak: 

słyszałem zeznania J. Pozorskiego i jako chrześcijanin J. Pozorski zna, że w Ewangelii byli 

też sprzedawczycy. Nie będziemy się tu umoralniać. Uwaga przesłuchującego – zwrot 

beztroski uśmiech zapisano w wypowiedzi ks. Kutermaka. Wyjaśnia ks. Kutermak: nic nie 

mam więcej do powiedzenia w tej sprawie. Chcę tylko zaznaczyć, że mam usposobienie 

radosne53.  

Ks. Kutermak zeznał, że w dniu 1 maja 1985 roku przedpołudnie spędził w 

towarzystwie ks. Jerzego Osińskiego, wówczas kapłana również zaangażowanego w 

działalność opozycyjną, pracującego w parafii pw. Polskich Braci Męczenników na 

bydgoskich Wyżynach. Podczas procesu ks. Kutermaka wyjaśniał: Z 30 na 1.05.1985 r. 

przyjechałem z Ziemi Krakowskiej, gdzie brałem udział w pogrzebie mojego ojca chrzestnego. 

Rano odprawiłem Mszę św. i chciałem trochę odpocząć, poszedłem spać. Około godz. 9.00-

9.30 ksiądz proboszcz Antoni Strycharz przyprowadził mojego kolegę, księdza Jerzego 

Osińskiego. Chciałem podjąć kolegę kawą i zacząłem przygotowywać to przyjęcie. […] 

Ponieważ ks. Osińskiemu zmarła matka, a więc mieliśmy wspólny temat na egzystencji 

ludzkiej i życia pozagrobowego. Gdzieś około godz. 11.00-11.30 przyszedł ks. proboszcz i 

oznajmił nam, że w czasie zgromadzenia pod kościołem miał być [obecny] funkcjonariusz 

służby bezpieczeństwa, któremu zabrano teczkę o czym ks. proboszcz dowiedział się od innego 

funkcjonariusza. Ks. proboszcza też podjąłem kawą. Potem ks. proboszcz wyszedł do swoich 

zajęć, a my dalej pozostaliśmy z ks. Osińskim. O godz. 13.00 wspólnie z pozostałymi księżmi 

jemy obiad. […] Podczas obiadu ks. proboszcz jeszcze raz opowiedział nam o zdarzeniu z 
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funkcjonariuszem. Pytając księży, czy ktoś coś widział na ten temat i coś wie. Księża nic nie 

wiedzieli i byli zdziwieni, że w tym miejscu mogła być taka historia. […] Wtedy w dniu 

zdarzenia znałem nazwisko osk. Kotzbacha, ale nie znałem go osobiście i nie potrafiłbym go 

zidentyfikować. Nie znałem również oskarżonego Guścia. […] Nie znałem Pozorskiego i nie 

potrafię wytłumaczyć dlaczego on mnie dzisiaj pomawia i to zostanie jego tajemnicą54. 

Akt oskarżenia przeciwko wymienionym powyżej podejrzanym skierowano pod 

koniec lutego 1986 roku. W trakcie procesu Jerzy Pozorski wycofał się ze złożonych 

wcześniej zeznań, tłumacząc je lękiem przed represjami ze strony władz za swój udział w 

manifestacji przed Bazyliką 1 maja 1985 roku. Zeznawał przed sądem: od stanu wojennego 

byłem represjonowany z uwagi na fakt przynależności do Solidarności. Udając się na tą 

manifestację zdawałem sobie sprawę, że wśród tam zgromadzonych mogą być pracownicy 

służby bezpieczeństwa. […] Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe prześladowania i pewne 

sugestie funkcjonariuszy bezpieczeństwa co do tego zdarzenia, bałem się, że nie wytrzymam w 

więzieniu. Załamałem się depresyjnie, coś w życiu już przeżywałem i wiedziałem, co mi grozi i 

przyjąłem wersję, jaką mi zasugerowano przez służbę bezpieczeństwa. […] W dniu 

dzisiejszym nie boję się mówić prawdę, wierzę wysokiemu sądowi, że słucha bezstronnie 

moich zeznań. […] Twierdzę, że nigdy nie widziałem tego aparatu55. 

 Wobec braku dowodów winy i wycofania się ze wcześniejszych zeznań jedynego 

świadka tamtych wydarzeń wszyscy oskarżeni, z wyjątkiem Romana Kotzbacha, zostali 

uniewinnieni56. Rewizja wyroku w Sądzie Wojewódzkim57, zimą 1986 roku, a następnie 

skarga do Sądu Najwyższego58, jesienią 1987 roku, wyrok uniewinniający utrzymały w mocy. 

Aktówka wraz z zawartością, mimo szeroko zakrojonych działań, nie została odnaleziona 

przez SB. Przechowywana była przez działaczy Komitetu, między innymi Stefana 

Pastuszewskiego i Romana Kotzbacha, który przekazał ją przed kilku laty do bydgoskiej 

delegatury Instytutu Pamięci Narodowej59. 
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56 R. Kotzbach został uznanym winnym kradzieży aktówki i skazany na 1 rok więzienia, ale sąd daruje 
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59 Por. K. Osiński, Zarys…, s. 152. 



Sam R. Kotzbach, wówczas lekarz ginekolog, dziś kierownik Katedra Pielęgniarstwa i 

Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu60, tak 

wspominał swoją znajomość z ks. Józefem Kutermakiem: Bazylika nigdy nie była moją 

parafią, ale o księdzu [Kutermaku] Wiele słyszałem od rodziny, jeszcze przed powstaniem 

„Solidarności”. Wiedziałem, że ma wielki dar zjednywania sobie ludzi, że jest bardzo 

życzliwy. Po 13 grudnia 1981 roku sam się o tym przekonałem. Każde nasze spotkanie, 

podobnie, jak Msze św. u ojców jezuitów każdego 13 [dnia miesiąca], w rocznicę 

wprowadzenia stanu wojennego, dodawało nam dużo sił i wiary w zwycięstwo. Przypomnę, że 

majowe manifestacje zaczynały się i kończyły przy kościele Wincentego a Paulo. Po 

manifestacji 1 maja 1985 roku i incydencie z teczką esbeka, w której był aparat fotograficzny, 

ks. Kutermak zasiadł – obok 5 innych opozycjonistów – na ławie oskarżonych. Pytany na 

rozprawie, czy to ja dałem mu teczkę z aparatem, zaprzeczył. Potem tłumaczył mi, że nie 

skłamał, bo dostał ją od Bogdana Guśca. Faktycznie tak było61. 

Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom 

działał do 1987 roku. Ks. Kutermak przez cały ten okres był czynnie zaangażowany w 

podejmowaną przez niego działalność.  

 

ostatnie lata życia 

Sam starał się także wspomagać działalność opozycyjną w czasach przełomu 

ustrojowego, angażując się w budzenie świadomości obywatelskiej podczas częściowo 

wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. 

Jednakże, jak wspomina dziś Anna Romanow, czuł się rozczarowany rozwojem 

sytuacji politycznej w pierwszych latach odrodzonej Polski. W nowych czasach był 

zawiedziony, że nie umiemy korzystać z wolności tak, jak sobie wyobrażał, że było wiele 

sporów wewnątrz opozycji, że tworzyły się grupy wewnątrz „Solidarności”, że ludzie trwonią 

skarb, jakim była odrodzona niepodległa ojczyzna. Szczególnie bolał nad młodzieżą, niemal 

ze łzami w oczach opowiadając, jak trudnym doświadczeniem jest szkolna katecheza62. 

Zmarł po kilkutygodniowej chorobie, pokonany przez nowotwór, dnia 23 stycznia 

1996 roku w domu zakonnym św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Jak zapisano w 

komunikacie Kurii Polskiej Prowincji Księzy Misjonarzy o jego śmierci, do ostatnich chwil 
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https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/jednostki-wydzialowe/katedra-pielegniarstwa-i-poloznictwa.html


zachował przytomność umysłu, przy śmierci obecni byli Konfratrzy i Siostry Domu 

Bydgoskiego63. Jego ciało pochowano w krypcie grobowca Księży Misjonarzy na cmentarzu 

parafialnym na bydgoskich Bielawkach. Jego pogrzeb był dużą manifestacją patriotyczną. 

Obecni byli mieszkańcy miasta, jego dawni współpracownicy, delegacje NSZZ 

„Solidarność”, byli internowani i ich rodziny oraz przedstawiciele władz miasta i 

województwa64. 

 

wdzięczność środowisk solidarnościowych 

W 1999 roku, powstały w 1981 roku w Gdańsku, Związek „Solidarności” Polskich 

Kombatantów przyznał pośmiertnie ks. Kutermakowi order „Semper Fidelis”, nadawany za 

wybitne zasługi dla lokalnej społeczności i za niezłomną postawę65. 

W dniu 2 września 2006 r., dzięki inicjatywie członków Stowarzyszenia Osób 

Internowanych i Represjonowanych w PRL „Przymierze”, przed wejściem do kaplicy 

akademickiej bydgoskiej Bazyliki odsłonięto tablicę pamiątkową, na której wypisano: „W 

latach 80 odbywały się tu msze św., spotkania opozycji solidarnościowej prowadzone przez 

ks. kapelana „Solidarności” Józefa Kutermaka – Represjonowani w stanie wojennym, maj 

2006”. Wspominany już J. Raczycki, powiedział przy tej okazji: Ta tablica ma przypominać 

młodzieży o tym, że wolność, którą mamy, sama do nas nie przyszła. Myśmy ją wywalczyli z 

ks. Kutermakiem – naszym przewodnikiem duchowym. To był niezwykły ksiądz, taki 

„szaleniec Boży”, który podtrzymywał nas na duchu. Kiedy siedzieliśmy w więzieniu czy 

byliśmy internowani, on dodawał nam otuchy66. Jeden z jego współbraci zakonnych, ks. 

Tadeusz Wojtonis, dodał: Był to człowiek, który żył szybko. Zawsze do dyspozycji bliźniego. 

Zawsze pełen wiary67.  

W trzydziestą rocznicę Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku Prezydent RP 

Bronisław Komorowski uhonorował pośmiertnie ks. Józefa Kutermaka za jego działalność 

opozycyjną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski68. 

Kiedy pytać dziś byłych opozycjonistów, czy zapamiętali jakieś jego 

charakterystyczne powiedzenia, przykłady, zwroty, przypomnieli sobie któreś w 

                       
63 AZKM, 60. 

64 Por. http://www.cmentarz.bydgoszcz.pl/osoba.php?id=17, dostęp dn. 31.05.2014 r. 

65 Relacja J. Raczyckiego z dn. 19.05.2014 r. 

66 K. Jarzembowska, Kaplica wolności, w: Przewodnik Katolicki, dodatek Diecezji Bydgoskiej, 38 (2006), s. II. 

67 Tamże. 

68 Por. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,915,odznaczenia-dla-dzialaczy-opozycji-

demokratycznej.html, dostęp dn. 31.05.2014 r. 



wygłoszonych przez niego kazań, zafrapowani, przecząco kiwają głowami. I odpowiadają, że 

to nie był mówca, ale człowiek czynu. Zapamiętali go przede wszystkim z tego, że był obecny 

przy nich: w Potulicach, przy pakowaniu paczek dla rodzin represjonowanych, dźwigający 

dary żywnościowe, jeżdżący nocami do innych ośrodków solidarnościowych, by wymienić 

podziemną prasę, uśmiechający się do krewnych uwięzionych, przy ołtarzu i w konfesjonale. 

Zgodnie też wspominają, że nie sposób było odmówić mu pomocy, której nie chciał przecież 

dla siebie, że był patriotą w sutannie, że działając w Kościele, chronił nie tylko dzieło 

pomocy, ale i ludzi, którzy z nim i w jego imieniu nieśli ją represjonowanym przez 

komunistyczny system. Dbał o świadomość obywatelską tych, o których się troszczył. Był 

człowiekiem konspiracji, rewolucji. Może dlatego trudno odnajdywał się w pokomunistycznej 

codzienności.  

Z pewnością jednak wolna Polska, a w niej mała ojczyzna – Bydgoszcz, nie powinna 

zapomnieć o tym, który uczynił tak wiele, by kształtować, wspierać, kierunkować i chronić 

ludzi wówczas wewnętrznie wolnych, którzy poświęcili wiele, aby wolnością mógł cieszyć 

się dziś każdy z nas. 

 


