
małgorzata skotNiCka-palka
dział dokumentów życia społecznego zNio

„ossolińskie świadeCtwa  
NiepodległeJ kultury polskieJ”.  

sprawozdaNie z sesJi poświęCoNeJ  
arCyBiskupiemu komitetowi CharytatywNemu 

(wroCław, 13 grudNia 2018)

w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 w polsce został wprowadzony stan wojenny. 
Rozpoczęły się masowe aresztowania opozycjonistów – działaczy i sympatyków 
„solidarności”. młodzi ludzie z wrocławskich kręgów uczelnianych, związani 
z  Centralnym ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego i duszpasterstwem 
akademickim „wawrzyny”, natychmiast zareagowali na wprowadzone represje 
polityczne – zbierali informacje o osobach internowanych oraz ich rodzinach 
w celu udzielenia im natychmiastowej pomocy. wkrótce działania te połączyły się 
i zostały wsparte przez dostojników kościelnych, zwłaszcza przez ks. abp. henry-
ka gulbinowicza, który sformalizował ich strukturę, powołując w marcu 1982 r. 
arcybiskupi komitet Charytatywny (dalej akCh). obdarzył on organizację du-
żym zaufaniem i nadał jej członkom szerokie kompetencje, czego dowodzą słowa 
duszpasterza: „róbcie, co chcecie, a kiedy będą was pytać, to mówcie, że ja wam 
kazałem”. dzięki temu działacze komitetu otrzymali możliwość względnie bez-
piecznej pracy, swobodę działania i szansę na rozwinięcie wielu różnorodnych ini-
cjatyw: pomocy materialnej, medycznej, prawnej, procesowej, zawodowej, finan- 
sowej oraz duchowej.

akCh starał się dotrzeć do wszystkich represjonowanych osób na terenie ów-
czesnej archidiecezji wrocławskiej, a także do ich rodzin. Jego członkowie praco-
wali dobrowolnie i charytatywnie. zawieszenie stanu wojennego 22 lipca 1983 r. 
nie przyniosło poprawy sytuacji represjonowanych, dlatego komitet kontynuował 
swoją działalność.

w ramach projektu „ossolińskie świadectwa niepodległej kultury polskiej” 
13 grudnia 2018 r. w auli im. prof. m. gębarowicza zakładu Narodowego im. osso- 
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lińskich (dalej zNio) zorganizowano międzypokoleniowe spotkanie upamięt-
niające działalność akCh we wrocławiu w okresie stanu wojennego. miało ono 
na celu zapoznanie młodzieży licealnej z działalnością komitetu, a zwłaszcza ze 
świadectwami jego członków, którzy po 13 grudnia 1981 r. organizowali pomoc 
osobom represjonowanym i ich rodzinom. spotkanie złożone było z dwóch części.

w pierwszej z nich odbyła się konferencja, podczas której wygłoszono referaty 
poświęcone polskiej drodze do niepodległości, początkom akCh i wielkiej roli, 
jaką w całym przedsięwzięciu odegrał jego pomysłodawca, ks. kard. henryk gul-
binowicz.

•	 Niepodległość razy dwa, dr adolf Juzwenko, dyrektor zNio.
•	 Wbrew systemowi. Działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we 

Wrocławiu w okresie stanu wojennego, dr małgorzata skotnicka-palka, dział 
dokumentów życia społecznego zNio.

•	 Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, arcybiskup Wrocławia – twórca Arcybi-
skupiego Komitetu Charytatywnego, prof. dr hab. Roman duda.

•	 Osaczenie – Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz w świetle archiwaliów aparatu 
bezpieczeństwa Polski Ludowej, dr stanisław Bogaczewicz, oddział instytu-
tu pamięci Narodowej we wrocławiu.

Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny pt. „arcybiskupi komitet Chary-
tatywny we wrocławiu w oczach jego bohaterów” z udziałem twórców i byłych 
członków akCh.

Jego uczestnikami byli:
red. Maria Woś, dziennikarka. od 1982 działała w akCh. uczestniczyła w pro-

cesach sądowych – sporządzała i gromadziła dokumentację na temat naruszania 
prawa wobec represjonowanych;

prof. dr hab. Roman Duda, matematyk. między 6 a 16 stycznia 1982 interno-
wany w ośrodku odosobnienia w Nysie. w latach 1982–1984 przewodniczący 
i członek Rady starszych akCh;

ks. Andrzej Dziełak, moderator kościelny akCh. duszpasterz internowanych 
w ośrodkach odosobnienia w grodkowie, Nysie i kamiennej górze; organizator 
pomocy materialnej pochodzącej głównie z Francji; wielokrotny obserwator roz-
praw sądowych;

dr hab. Zbigniew Jakubiec, biolog. działacz akCh; w latach 1989–1996 oraz 
2003–2007 przewodniczący komitetu. współorganizator pomocy dla internowa-
nych i ich rodzin; prowadził kartotekę poszkodowanych; pośredniczył w przeka-
zywaniu darów z zagranicy;

dr Krzysztof Tabisz, matematyk. Członek Rady akCh; w latach 1984–1989 
przewodniczący komitetu. kierował pracą sekcji magazynowej. przez kolegów 
nazywany był panem półką.

dyskusję prowadził dr Adolf Juzwenko, historyk, były pracownik instytutu 
historycznego uniwersytetu wrocławskiego. od lat siedemdziesiątych działacz 
opozycji demokratycznej. po 13 grudnia 1981 w ukryciu, współorganizator struk-
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tur podziemnych „solidarności”. współorganizator niezależnego życia naukowego 
i kulturalnego. w 1989 przewodniczący wrocławskiego komitetu obywatelskiego 
„solidarność”. od 1990 dyrektor Biblioteki zakładu Narodowego im. ossolińskich 
paN, od 1995 dyrektor zakładu Narodowego im. ossolińskich.

krzysztof tabisz mówił o początkach akCh i powodach, dla których zaanga-
żował się w jego działalność. Następnie Roman duda, jako były internowany, 
opowiadał o tym, jak patrzono na działalność komitetu z perspektywy osadzo-
nych w ośrodkach odosobnienia. po nim zbigniew Jakubiec opisał swoje kon-
takty i współpracę z parafiami archidiecezji wrocławskiej oraz pomoc materialną 
udzielaną represjonowanym i ich rodzinom. kolejny uczestnik panelu, ks. an-
drzej dziełak, wspominał swoje wizyty w obozach internowania. Na koniec ma-
ria woś zrelacjonowała, jak wyglądały procesy polityczne.

wystawa

sesji towarzyszyła ekspozycja „»Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie« 
(mt 25, 36). działalność arcybiskupiego komitetu Charytatywnego we wrocła-
wiu na rzecz internowanych i ich rodzin w okresie stanu wojennego”. zaprezento-
wano na niej najcenniejsze i najciekawsze obiekty, znajdujące się w zbiorach osso- 
lineum, związane z działalnością akCh we wrocławiu, m.in. stemple tworzone 
własnoręcznie przez więźniów w obozach internowania czy fotografie z ośrod-
ków odosobnienia. obiekty te pochodzą z archiwum arcybiskupiego komitetu 
Charytatywnego, przekazanego przez ks. kard. henryka gulbinowicza, arcybi-
skupa metropolitę wrocławskiego w latach 1996–2001. znajduje się ono w dziale 
dokumentów życia społecznego zNio we wrocławiu i obejmuje działalność ko-
mitetu z lat 1981–2000. składa się na nie 5069 dokumentów (m.in. sprawozdania 
roczne; wykazy internowanych, aresztowanych i uwięzionych; korespondencja 
z instytucjami i osobami prywatnymi, którym komitet pomagał; opisy transpor-
tów darów; dokumentacja finansowa; relacje i sprawozdania z procesów członków 
opozycji demokratycznej; informacje o represjach; ewidencja darów; wywiady 
lekarskie) oraz kartoteki (Represje na dolnym śląsku kartoteka ogólna „duża”; 
kartoteka procesowa; kartoteka sekcji pracy; kartoteka zakładów pracy – zwol-
nienia, represje inne). kuratorem wystawy była dr małgorzata skotnicka-palka, 
aranżację ekspozycji wykonała urszula wencka. przygotowaniem obiektów do 
wystawy zajął się zespół działu konserwacji zNio oraz andrzej solnica.

spotkanie było żywą lekcją historii dla młodzieży, która miała niecodzienną 
okazję wysłuchać relacji świadków wydarzeń. wzbudziło ono bardzo duże zain-
teresowanie – wzięło w nim udział ponad 200 osób. każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowe materiały promocyjne: plecak, notatnik, magnes, ołówek, ulotki 
reklamujące wydarzenie. Całość transmitowana była na żywo za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Film z wydarzenia będzie udostępniany w celach 
edukacyjnych na stronie internetowej ossolineum.
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wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym ks. kard. henryka gulbi-
nowicza. patronem medialnym było Radio Rodzina. Całość sfinansowano ze środ-
ków ministra kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach programu Niepod-
legła na lata 2017–2022.

przygotowaniem spotkania zajmowali się pracownicy działu dokumentów 
życia społecznego, działu marketingu, działu edukacji, działu konserwacji oraz 
pracowni Reprograficznej.



Małgorzata Skotnicka-Palka, „oSSolińSkie świadectwa...”

1. Uczestnicy sesji (od lewej): ks. Andrzej Dziełak, dr Krzysztof Tabisz, prof. Roman Duda, dr Adolf 
Juzwenko, red. Maria Woś, dr hab. Zbigniew Jakubiec (fot. Andrzej Solnica).


