KS. STANISŁAW BARTMIŃSKI
WOJENNE REKOLEKCJE
Stanis³aw Bartmiñski (ur. 1936 r.),
ksi¹dz katolicki. Ukoñczy³ Wy¿sze
Seminarium Duchowne w Przemylu, gdzie w 1959 r. przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. Od 1970 r. proboszcz parafii w. Marcina w Krasiczynie. W okresie stanu wojennego organizator pomocy charytatywnej dla internowanych, ich rodzin oraz osób represjonowanych
z powodów politycznych. Organizowa³ te¿ rekolekcje i wyk³ady dla
rolników i dzia³aczy Solidarnoci.

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego rozpoczê³a siê chyba nowa
era w ¿yciu naszego narodu. Stan ten wszyscy odczuwali jako uderzenie
w demokracjê i Solidarnoæ  taka by³a opinia przeciêtnego Polaka.
13 grudnia og³osi³em w kociele ¿a³obê narodow¹, organy nie gra³y, ludzie
p³akali i wszyscy po wielu latach piewalimy Ojczyznê woln¹ racz nam
wróciæ Panie. Na wieczór by³o zaplanowane spotkanie m³odych ma³¿eñstw
na temat Chrzecijañskie prze¿ywanie wi¹t. Mia³a je poprowadziæ moja
bratowa z Lublina, ¿ona Jerzego Bartmiñskiego, cz³onka Zarz¹du Regionu,
internowanego. Niestety, na nabo¿eñstwo przysz³o tylko kilka osób (siedem
ma³¿eñstw). Nikt nie by³ w stanie rozmawiaæ na temat wi¹t i wszyscy
wkrótce siê rozeszli. Bratowa nie mog³a rano wróciæ do Lublina, gdzie pozostawi³a szecioro w³asnych dzieci i jedno s¹siadów. Te wspomnienia zawar³em równie¿ w Kronice parafialnej.
Ju¿ w grudniu otrzyma³em z Lublina przesy³kê z antybiotykami, poniewa¿ spodziewaj¹c siê rozlewu krwi, s¹dzilimy, ¿e bêd¹ potrzebne lekarstwa. Zaczêlimy organizowaæ co na wzór ma³ych podrêcznych apteczek.
Gromadzilimy rodki opatrunkowe i przeciwbólowe. Nie wiadomo by³o
przecie¿, czym to wszystko siê skoñczy.
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Nastêpnego dnia, w poniedzia³ek, odwiedzi³o mnie dwóch komisarzy, upominaj¹c doæ surowo i bezczelnie, abym nie modli³ siê za zamordowanych
i aresztowanych. Ja nie by³em im d³u¿ny i te¿ wygarn¹³em, co mylê o ca³ej
tej hecy. Potem przyszli po raz drugi, by zabroniæ mi czytaæ list Episkopatu,
nie zastali mnie jednak, by³em bowiem na spowiedzi w Medyce.
Panowa³a atmosfera niepewnoci. Zakaz poruszania siê samochodami
prywatnymi, telefony odciête. S³uchalimy zachodnich rozg³oni, z których
nap³ywa³y wiadomoci o mordach i strajkach, rannych i pobitych. Dzi
wiemy, ¿e nie wszystkie informacje zosta³y póniej potwierdzone, ale o to
chodzi³o: brak wiarygodnych informacji potêgowa³ strach. 20 grudnia pomimo zakazu odprawi³em msze w. we wszystkich kocio³ach parafii i zapowiedzia³em pasterkê na 12 w nocy, ale z uwagi na to, i¿ inni ksiê¿a og³osili, ¿e pasterka odbêdzie siê o 9 wieczór lub w Bo¿e Narodzenie rano,
musia³em zrezygnowaæ. Kiedy jednak tego dnia odwo³ano godzinê milicyjn¹,
ponownie zapowiedzia³em pasterkê na pó³noc, ale ludzi przysz³o na ni¹ mniej
ni¿ zwykle.
24 grudnia by³em w Jod³ówce ko³o Jaros³awia na pogrzebie ks. Mokrzyckiego. Ksiê¿y by³o ma³o, gdy¿ rodzina mog³a wys³aæ zaledwie trzy
telegramy. Biskup przemyski nie dojecha³, gdy¿ kierowca nie dosta³ przepustki. Podczas kazania mówi³em o pustym miejscu przy wigilijnym stole
rodziny parafialno-narodowej. W Krasiczynie niektórzy parafianie, cz³onkowie ORMO, buñczucznie paradowali po wsiach w mundurach. Z kurii
otrzymywalimy odpisy listów Prymasa i ja przyj¹³em tak¹ zasadê, ¿e bêdê
te listy czytaæ w kociele.
Rzecz¹ pierwszorzêdn¹ sta³o siê organizowanie pomocy dla ofiar stanu
wojennego. Inicjatywa by³a spontaniczna i oddolna. Moje pierwsze wyjazdy i kontakty w tym zakresie wynika³y z powi¹zañ rodzinnych. Uzyska³em
zezwolenie na wyjazdy do Lublina i Katowic. 12 stycznia 1982 r. z Katowic
przyjecha³a moja siostra Maria Klimowicz i przywioz³a przera¿aj¹ce wiadomoci o pacyfikacji na l¹sku: setki, mo¿e tysi¹ce w szpitalach, w hutach
i kopalniach robotnicy pobici przez zomowców. Wiele z tych informacji
okaza³o siê póniej fa³szywych. Tego samego dnia po raz pierwszy zosta³
zwo³any Parafialny Komitet Pomocy, który przekaza³ do kopalni Wujek
30 tys. z³. Pieni¹dze pochodzi³y ze zbiórki parafialnej, prowadzonej wyranie z przeznaczeniem na pomoc. To jest o tyle wa¿ne, ¿e ludzie wtedy w³anie na ten cel dawali.
29 stycznia odwiedzi³ mnie Tadeusz Chmiel, który od d³u¿szego czasu
by³ moim opiekunem z ramienia SB. Przyj¹³em go grzecznie, ale lodowa-
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to. Przeprosi³em, ¿e w obecnoci okupanta nie mogê usi¹æ, on te¿ sta³.
Zagrozi³ mi prokuratur¹ za kazania i fa³szywe przedstawianie obozu internowania w Uhercach. Zarzuci³em mu nagrywanie, a potem odtwarzanie
ka¿dej naszej rozmowy na komendzie. Owiadczy³em, ¿e przyjmujê jego
ostrze¿enie, ale bêdê postêpowa³ wed³ug w³asnego uznania. Rozstalimy siê
oziêble. ¯egnaj¹c siê, powiedzia³em, i¿ mo¿e kiedy, w innych czasach,
spotkamy siê przy kawie. Ostrzeg³em, ¿e sytuacja mo¿e siê jeszcze zaostrzyæ,
a¿ do przelewu krwi. Obaj uznalimy, i¿ by³aby to tragedia narodowa.
Wzorem innych diecezji w Przemylu powsta³ Komitet Pomocy Internowanym i Uwiêzionym. Znalaz³em siê w nim przypadkowo. Kuria oficjalnie popar³a powo³anie Komitetu i szuka³a ksiê¿y, którzy chcieliby w³¹czyæ
siê w jego prace, sama za podjê³a siê koordynacji dzia³añ.
Zajmowa³em siê g³ównie przygotowywaniem paczek dla internowanych,
ale raczej nie jedzi³em do obozów. Do Krasiczyna przyje¿d¿a³ ks. Oskar
Tomas, który mia³ du¿o ludzi. Spotykali siê u nas w Krasiczynie, tu przygotowywali paczki i jechali. Sami bylimy z paczkami 4 marca. Sprawozdanie
z przekazania ¿ywnoci zosta³o z³o¿one w Kurii Biskupiej. W tê dzia³alnoæ
by³ zaanga¿owany mój brat Jan Bartmiñski, natomiast ja te akcje nag³ania³em. Przyk³adowo, gdy organizowalimy przesy³kê kawy, chodzi³em po
przemyskich sklepach, aby zemleæ 15 kg. Od razu zrobi³ siê ruch w miecie, ¿e to kawa dla internowanych. To denerwowa³o komunistów. Oni by
siê zgodzili nawet na 20 kg, byleby nikt nie wiedzia³. Przy tej okazji szmuglowa³o siê papiery, listy itp. Jan Bartmiñski zaanga¿owany by³ w dzia³alnoæ Solidarnoci robotniczej. Pracowa³ w sanepidzie i w pegeerach, st¹d
mia³ kontakty z ró¿nymi strukturami. By³ takim ³¹cznikiem.
Na plebanii przyjêlimy wielu robotników ze l¹ska. Po akcjach protestacyjnych 1 i 3 maja 1982 r. setki robotników zosta³o zwolnionych z pracy,
miêdzy innymi w widniku ko³o Lublina. W WSK zwolniono oko³o 300
osób. Odprawieni z wilczym biletem w ma³ym miecie nie mogli znaleæ
pracy, a poza widnikiem mieli problemy z mieszkaniem. Mogli, co prawda, dostaæ w widniku pracê, ale na nowych, niekorzystnych warunkach,
po podpisaniu owiadczenia o lojalnoci. Nie poszli na to. Zatrudnienia szuka³ dla nich Komitet Pomocy.
Mój brat z Lublina, Jerzy, zosta³ zwolniony z internowania i zacz¹³ tworzyæ Solidarnoæ Rodzin, przemianowan¹ póniej na Samopomoc Rodzin. Przyje¿d¿a³ tu do mnie i proponowa³ mi zatrudnienie robotników,
których mia³ przys³aæ ks. Brzozowski. Wyrazi³em zgodê na zatrudnienie
szeciuomiu osób i zaproponowa³em tysi¹c z³otych za dziesiêæ godzin
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pracy, z mieszkaniem i wy¿ywieniem  tyle mniej wiêcej oferowano pomocnikowi na budowie.
Pierwszy przyjecha³ 11 czerwca 1982 r. pan Krzysztof Sawicki, doktorant z KUL-u. Nastêpnie z rekomendacji ks. prof. Brzozowskiego z Lublina
przyjecha³o dalszych siedmiu zwolnionych z pracy. Przygotowywalimy
wspólnie plebaniê do oazy. W sumie pracowali tutaj przez trzy tygodnie, do
4 lipca. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej grupie pracowników zdarza³y siê
osoby podstawione przez s³u¿by bezpieczeñstwa, tylko nie zawsze udawa³o
siê je zidentyfikowaæ.
Organizowalimy wspólne spotkania studentów ze l¹ska z mieszkañcami przyjmuj¹cymi na kwatery robotników. To by³a taka forma integracji
 spotkania studentów, robotników i ksiê¿y. Postanowilimy wspólnie organizowaæ zbiórkê ¿ywnoci dla l¹ska. Pierwsza zbiórka wypad³a mizernie: samochód zabra³ oko³o 1800 kg jab³ek, trochê nabia³u i jajek. Póniej
wspólnie z ksiêdzem biskupem ordynariuszem postanowi³em rozkrêciæ tê
akcjê w diecezji. Do koñca wrzenia ludzie z³o¿yli bardzo du¿o nabia³u i jajek dla Biskupiego Komitetu Pomocy w Katowicach. Z kilku parafii zawioz³em do Katowic oko³o 3 tys. jajek. Zbiórka ¿ywnoci sz³a bardzo dobrze,
zw³aszcza w rejonie Przeworska, tak ¿e w nastêpnym transporcie bp Tokarczuk osobicie zawióz³ ponad 30 tys. jajek.
By³ te¿ taki przypadek. Na plebanii wypoczywa³y ¿ona i dzieci Janusza
Rumfa z Bytomia, który organizowa³ Solidarnoæ w milicji, skazanego na
cztery lata wiêzienia za rozprowadzanie nielegalnych ulotek. W trakcie przepustki Janusz Rumf przyjecha³ do Krasiczyna, aby odwiedziæ rodzinê 
tutaj czêsto odbywa³y siê takie rodzinne spotkania. Potem wyjecha³ z Krasiczyna w sprawie ¿ywnoci dla swojej parafii w Bytomiu. W Katowicach
zaaresztowa³o go dwóch tajniaków i wywieli go suk¹ w nieznane. On
by³ na przepustce i nie mia³ przy sobie ¿adnych dokumentów. To by³ dla nas
szok. Przez mecenasa Gorcyusza uda³o siê ustaliæ miejsce pobytu pana Janusza i zap³aciæ kolegium w wysokoci 15 tys. z³, zanim MO, ciê¿ko zapracowane w tych dniach, zorientowa³o siê, kogo z³apa³o. Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, ¿e pan Janusz mia³ przy sobie du¿o pieniêdzy na op³acenie
transportu ¿ywnoci, ale nie móg³ nimi zap³aciæ kolegium, bo musia³ z³o¿yæ
pieni¹dze w depozycie. Wróci³ do Krasiczyna do ¿ony z czterodniowym
opónieniem.
W ca³ej Polsce by³o zapotrzebowanie na ró¿nego rodzaju spotkania, ludzie szukali kontaktów. Tutaj pierwsze spotkania  rekolekcje dla rolników
 zosta³y zorganizowane spontanicznie, w du¿ej mierze dziêki mojemu bra-
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tu Janowi i Markowi Kuchciñskiemu. Kuchciñski wówczas bardzo siê udziela³, wraz z grup¹, która póniej organizowa³a Dni Kultury Chrzecijañskiej.
Wspólnie z nimi planowa³em rekolekcje. Pierwsze odby³y siê miêdzy 8 a 12
grudnia 1982 r. Zaprosi³em imiennie oko³o 60 osób z dziesiêciu diecezji.
Przyjecha³o oko³o 40 uczestników. Rekolekcje poprowadzi³ ks. Czes³aw
Sad³owski ze Zbroszy Du¿ej. Obstawa milicyjna by³a bardzo szczelna. SB
nagabywa³a ksiê¿y i biskupa ordynariusza. Zarzucono mu, ¿e nie wie o konspiracyjnych rekolekcjach w Krasiczynie dla dzia³aczy Solidarnoci. Biskup faktycznie nic o tym nie wiedzia³, ale SB twierdzi³a, ¿e rekolekcje
zosta³y zorganizowane na jego polecenie. Parê osób zatrzymali na kilka godzin. Ksi¹dz biskup w tym wypadku stan¹³ ca³kowicie po mojej stronie.
Kiedy póniej poinformowa³em dok³adnie ksiêdza biskupa o tych spotkaniach, z ca³¹ stanowczoci¹ popar³ tê inicjatywê. Dziêki temu inni ksiê¿a
uwierzyli, ¿e ksi¹dz biskup równie¿ ich poprze.
Kilku uczestników rekolekcji w Krasiczynie zap³aci³o mandaty. Zebrani
wys³ali telegram do Ojca wiêtego i apel do polskich robotników. Przedostatniego dnia rekolekcji, 11 grudnia, zapowiedzia³em zebranym, ¿e uroczyste zakoñczenie odbêdzie siê nastêpnego dnia o godzinie 10, maj¹c wiadomoæ, ¿e jest pods³uch lub wtyczka. Rano o 5.30 pobudzi³em wszystkich
cichutko i mówiê: Ch³opy, za pó³ godziny w kaplicy na plebanii. O godzinie 6 odby³y siê roraty; o 7 wszyscy odjechali autobusami, a o 10 milicja
obstawi³a plebaniê.
To by³y jedne z pierwszych rekolekcji w Polsce. Nastêpne odby³y siê
w Czernej pod Krakowem. Póniej organizowalimy ró¿ne spotkania, na
których dyskutowano na temat spo³ecznej nauki Kocio³a. Zaproszenia ze
stemplem Kurii Biskupiej rozsy³alimy ró¿nymi drogami: poczt¹, przez znajomych. Na terenie diecezji przemyskiej rozsy³a³em 100150 zaproszeñ. Zawsze by³y problemy z pieniêdzmi na organizacjê spotkañ. Zbierano je g³ównie wród parafian. Póniej, kiedy przyje¿d¿ali do nas z Katowic, uda³o siê
uzyskaæ wsparcie w ramach wspó³pracy z duszpasterstwem katowickim.
Katowice pokrywa³y wydatki na utrzymanie domu rekolekcyjnego. Pomaga³a te¿ kuria i sami uczestnicy rekolekcji. Wród wyk³adowców byli miêdzy innymi profesorowie z KUL-u, na przyk³ad ks. Kazimierz Ryczan.
Kiedy odbywa³y siê rekolekcje, przyje¿d¿a³ ksi¹dz biskup i na plebanii
toczy³y siê rozmowy  pod lip¹, przy kawie, w kuchni  o czym nie wiedzia³em. Przyje¿d¿a³ tu, lecz nigdy nie bra³ udzia³u w rekolekcjach, p. pan
lisz z £¹ki. Nie by³o go w kociele, spotyka³ siê za to z ludmi. Ja nawet
nie wiedzia³em, ¿e podczas gdy w kociele odbywa³y siê rekolekcje, gdzie
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na plebanii by³y organizowane posiedzenia Komitetu Porozumieñ Ustrzycko-Rzeszowskich. Takich spotkañ by³o tutaj kilka. Przyje¿d¿a³ na nie na
przyk³ad Wies³aw Nowacki, którego zatrzymano w Przemylu. Ucieka³ do
Krasiczyna ze szpitala. Nowacki ukrywa³ siê równie¿ w wiosce Ho³owice,
gdzie diabe³ mówi dobranoc. Mieszkaj¹c tam, spotyka³ siê z ró¿nymi ludmi. W Ho³owicach zosta³y zorganizowane pierwsze wakacje dla dzieci górników z Wujka.
Jest te¿ jeszcze jedna ma³o znana sprawa. Otó¿ parafia wykona³a dziewiêæ rzeb z drewna, takich czarnych, osmolonych, na groby pomordowanych w Wujku. Zosta³y ufundowane przez wiele parafii naszej diecezji. Przedstawia³y upadaj¹cego pod krzy¿em górnika, mia³y te¿ napis Solidarnoæ,
sk³adaj¹cy siê z trzech liter pionowych, trzech le¿¹cych i znowu trzech
stoj¹cych. Rzeby powiêci³ w katedrze ks. bp B³aszkiewicz w roku 1982
czy 1983. Odwozi³em je osobicie. Jedna posz³a do £êcznej pod Lublinem,
sk¹d pochodzi³ jeden z górników, inne na l¹sk. Milicja wy³apa³a nas w Radymnie, ale rzeby ocala³y. Wszystkie zosta³y przekazane do Kurii Biskupiej
w Katowicach, gdzie zosta³y zatrzymane, jako ¿e mia³y za bardzo polityczny wydwiêk  by³y symbolem upadaj¹cej i powstaj¹cej Solidarnoci. Nie
wiadomo, co siê z nimi dalej sta³o.
Dariusz Iwaneczko
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