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Odkrywamy i upamiętniamy osoby odznaczone Krzyżem bądź Medalem Niepodleg-
łości, zasłużone dla Polski.

Do kogo adresowany jest konkurs?
Konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” skierowany 
jest do młodych ludzi: uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, 
uczniów szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Zachęcamy 
do udziału również rodziców z dziećmi. 

Zadanie
Zadaniem uczestników jest wybranie osoby odzna-
czonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związa-
nej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji 
o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, 
odnalezienie odznaczenia) oraz przedstawienie wyni-
ków swoich poszukiwań jako: 

• plakatu edukacyjnego
• � lmu
• vloga

Wszyscy uczestnicy konkursu muszą również upo-
wszechnić wyniki swojej pracy, przedstawiając swo-
jego bohatera społeczności lokalnej lub szkolnej.
Więcej informacji: niezwyciezeni1918-2018.pl

Konkurs edukacyjny – edycja I

Odznaczeni Krzyżem 
oraz Medalem Niepodległości

Niezwyciężeni 1918–2018 
Pokolenia Niepodległej
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W styczniu 1953 roku na ławie oskarżonych w tak zwanym procesie Kurii 
krakowskiej zasiadło siedem osób: ks. Józef Lelito, ks. Franciszek Szy
monek, ks. Wit Brzycki, ks. Jan Pochopień, Edward Chachlica, Michał 
Kowalik oraz Stefania Rospond. Spośród nich ks. Lelito, Chachlica 
i Kowalik utrzymywali – niezależnie od siebie – kontakt koresponden
cyjny z Wydziałem Krajowym emigracyjnej Rady Politycznej, tworząc 
wyraźnie odrębną grupę wśród oskarżonych. Księdzu Szymonkowi 
i notariuszom Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. Witowi Brzyckie
mu i ks. Janowi Pochopieniowi zarzucano udział w „siatce szpiegowskiej” 
stworzonej i kierowanej przez ks. Lelitę. Stefanię Rospond oskarżano 
zaś o utrzymywanie kontaktu z uchodźstwem. W istocie zarzuty for
mułowane wobec tej drugiej grupy osób były sfi ngowane i miały służyć 
celom propagandowym.



Punkty Informacyjne emigracyjnej 
Rady Politycznej

W 1948 roku podziemie zbrojne i polityczne właściwie zostało już rozbite, 
a opór przeciwko komunistycznym rządom zdławiony. Po zjednoczeniu 
Polskiej Partii Robotniczej z Polską Partią Socjalistyczną monopolistyczną 
władzę sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Jedyną siłą 
wytrwale przeciwstawiającą się sowietyzacji państwa i narodu pozostał 
Kościół katolicki, z którym władze podjęły bezwzględną walkę.

Rozbicie Kościoła komuniści planowali od chwili zajęcia ziem polskich 
przez Armię Czerwoną. Odkładali to jednak do czasu, kiedy już wyeli
minują swoich przeciwników politycznych. Narzucona przez Sowietów 
władza najpierw zaatakowała przedstawicieli Polskiego Państwa Podziem
nego i jego konspiracyjnego wojska – żołnierzy Armii Krajowej. Później 
uderzono w podziemie zbrojne i polityczne oraz jawnie działające partie 
opozycyjne. Zdobyte doświadczenia komuniści wykorzystywali następnie 
w walce z katolickim duchowieństwem.

Wachlarz represji wobec Kościoła był szeroki. Powszechnie stosowano 
szykany administracyjne, utrudniano pracę duszpasterską, posługę wśród 
chorych i więźniów, naukę religii, domiarami podatkowymi konfi sko
wano własność. W oszczerczych kampaniach propagandowych podej
mowano próby kompromitowania duchownych. Wspomniane działania 
władz uzupełniała rosnąca fala represji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. 
Szermowano zwłaszcza zarzutem szpiegostwa księży na rzecz Watykanu 
i tak zwanych państw imperialistycznych.

W latach 1952–1953 zamierzano przeprowadzić atak decydujący, który 
miał złamać Kościół. W aresztach znalazło się około tysiąca kapłanów, 
we wrześniu 1953 roku uwięziono Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyń
skiego, a także dyrektora jego sekretariatu bp. Antoniego Baraniaka. 
Szczególnie intensywnie prowadzono akcje represyjne w tych diecezjach, 
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które zdecydowanie przeciwstawiały się sowietyzacji Polski. W 1952 
roku z Katowic wygnano biskupów Stanisława Adamskiego, Herberta 
Bednorza i Juliana Bieńka. We wrześniu 1953 roku, po głośnym procesie 
pokazowym, skazano na dwanaście lat więzienia biskupa kieleckiego 
Czesława Kaczmarka. Nieco wcześniej, jesienią 1952 roku, celem ataku 
stała się Kuria krakowska.

Proces duchownych Kurii Metropolitalnej w Krakowie był elementem 
większego planu realizowanego w całym kraju. Kościół krakowski konse
kwentnie opierał się komunistycznej władzy. Postać zmarłego latem 
1951 roku kard. Adama Stefana Sapiehy odgrywała tu niebagatelną rolę. 
Książę Niezłomny nie ugiął się ani przed niemieckimi nazistami, ani przed 
komunistami. Śmierć metropolity ośmieliła jednak władze „ludowej” Pol
ski. Czekano wszakże na pretekst, który pozwoliłby na frontalne uderze
nie. Niespodziewanie pojawiła się wymarzona okazja – możliwość oskar
żenia krakowskich duchownych o działalność wywiadowczą.

Kard. adam Stefan 
Sapieha  

(ze zbiorów ipn)
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Od maja 1952 roku Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Krakowie prowadził rozpracowanie agencyjne dotyczące kontaktów 
organizacyjnych Szponder Jana ps. „Andrzej”, przebywającego za granicą.

Jan Szponder, w czasie okupacji niemieckiej żołnierz Narodowej Orga
nizacji Wojskowej, zastępca szefa Okręgowego Kierownictwa Młodzieży, 
zajmował się tworzeniem struktur NOW w rodzinnych Liszkach. Po woj
nie nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Objął funkcję szefa Wydzia
łu Organizacyjnego Okręgu Krakowskiego NOW i nadzorował jednocześ
nie tworzenie struktur NOW w  Skawinie. Na tym terenie nawiązał 
współpracę ze znanym mu jeszcze z Liszek kapelanem NOW ks. Józefem 
Lelitą, noszącym pseudonim „Szymon”. 

KS. Józef LeLito  
(ze zbiorów ipn)

W 1949 roku Szponder zbiegł do Niemiec Zachodnich, gdzie skon
taktował się z  emigracyjnym Stronnictwem Narodowym. Jako osobie 
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świeżo przybyłej z Polski, a zatem znającej polskie realia powojenne i zara
zem posiadającej szerokie kontakty w  dogorywającym pod naporem 
komunistycznego terroru podziemiu, zaproponowano mu wkrótce pra
cę w placówce „Południe” Wydziału Krajowego emigracyjnej Rady Poli
tycznej. Wydział prowadził tak zwaną Akcję na Kraj, która służyć miała 
między innymi pozyskiwaniu informacji o rzeczywistej sytuacji w Polsce. 
W ramach wydziału utworzono dwie placówki, o kryptonimach „Północ” 
i „Południe”, które zajmowały się zdobywaniem pożądanych wiadomości.

Informacje z rządzonej przez komunistów Polski napływały z tak 
zwanych Punktów Informacyjnych (PI), czyli od zaufanych osób, które 
utrzymywały kontakt korespondencyjny z emigracją. Punkty Informacyjne 
istniały w środowiskach, z którymi przed wyjazdem na Zachód związani 
byli pracownicy placówek „Północ” i „Południe”. Dopiero z czasem poja
wiały się kolejne osoby. Informacje wysyłano z Polski na fikcyjne nazwiska 
i adresy podane przez pracowników placówek Wydziału Krajowego. Dla 
bezpieczeństwa korespondencji i odwrócenia uwagi od PI przesyłki do Pol
ski przychodziły z kolei na 
wskazane tak zwane skrzynki 
adresowe, czyli do zaufanych 
ludzi, którzy jedynie przyj
mowali korespondencję, naj
częściej nie wiedząc, co się za 
tym kryje.

edward ChaChLiCa  
(ze zbiorów ipn)
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Jan Szponder nawiązał współpracę korespondencyjną ze swymi byłymi 
podwładnymi z NOW. Znaleźli się wśród nich ks. Józef Lelito oraz dwaj byli 
żołnierze NOW z Liszek – Edward Chachlica pseudonim „Artur” i Michał 
Kowalik pseudonim „Wołodyjowski”. Urząd Bezpieczeństwa, dzięki swojej 
agenturze, znał system tworzenia PI. W maju 1952 roku WUBP w Krakowie 
rozpoczął intensywne rozpracowanie osób, z którymi Szponder związany 
był organizacyjnie w ramach pracy konspiracyjnej w Polsce. Wśród inwi
gilowanych znaleźli się Chachlica i Kowalik, a także ks. Lelito, wówczas 
pracujący jako wikary w RabceZdroju. Grupa obserwowana przez bezpiekę 
obejmowała przeszło dwadzieścia osób, jednak jedynie trzy z nich, czyli 
Chachlica, Kowalik i Lelito, zostały skazane podczas późniejszej rozprawy 
pokazowej, opisywanej w komunistycznej prasie jako Proces Kurii krakow-
skiej lub Proces księdza Lelity i innych agentów wywiadu amerykańskiego.

miChał KowaLiK  
(ze zbiorów ipn)
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Całą sprawę uznano za istotną, a planowane posunięcia konsultowano 
z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W kontekście 
prowadzonej przez komunistów ofensywy antykościelnej szczególne
go znaczenia nabierało rozpracowywanie przez bezpiekę działalności 
ks. Lelity.

Zorganizowaną przez Szpondera siatkę PI rozbito w okresie od wrześ
nia do listopada 1952 roku. 19 września aresztowano Chachlicę i przyrod
nią siostrę Szpondera – Stefanię Rospond, 28 października zatrzymano 
Kowalika, 12 listopada ks. Lelitę, a kilka dni później także innego wika
rego z Rabki – ks. Franciszka Szymonka (niewspółpracującego jednak 
z uchodźstwem politycznym).

Aresztowanie ks. Lelity niespodziewanie dało możliwość uderzenia 
w krakowską Kurię Metropolitalną. Służbowe kontakty wikarego z Rabki
Zdroju z kurialnymi notariuszami ks. Witem Brzyckim i ks. Janem Pocho
pieniem wykorzystano bowiem do sformułowania oskarżenia, że wszyscy 
byli ogniwami budowanej przez ks. Lelitę rzekomej siatki szpiegowskiej. 
Obu notariuszy aresztowano 17 listopada 1952 roku. Zarzut istnienia siatki 
szpiegowskiej księdza Lelity stał się również pretekstem do przeprowadze
nia przez funkcjonariuszy MBP drobiazgowych rewizji na terenie Kurii.



Sprawa Kurii krakowskiej

Już 17 listopada 1952 roku około dwudziestu funkcjonariuszy UB wkroczyło 
do budynku krakowskiej Kurii Metropolitalnej przy ulicy Franciszkań
skiej 3. Przeszukano biuro kurialnych notariuszy i ich prywatne mieszkania. 
Zaplombowano szafy oraz pomieszczenia archiwum archidiecezjalnego. 
Bezpieka zarekwirowała też dokumenty personalne duchownych oraz spra
wozdania nadsyłane do archidiecezji z poszczególnych parafi i.

Działania funkcjonariuszy zdynamizowano, kiedy stwierdzono, że 
przed UB ukrył się kanclerz Kurii, ks. Bolesław Przybyszewski. Jego uciecz
ka była zrozumiała, ponieważ na polecenie kard. Sapiehy umieścił on 
w różnych miejscach budynku Kurii fundusze, w tym dewizy, których 
posiadanie zgodnie z komunistycznym prawem było karalne, a także 
rozmaite pamiątki rodzinne, przedmioty codziennego użytku, biżuterię 
oraz dzieła sztuki, zdeponowane w pałacu biskupim przez spokrewnione 
i zaprzyjaźnione z Księciem Niezłomnym rody arystokratyczne.

Księdza Przybyszewskiego zatrzymano 24 listopada i jeszcze tej samej nocy 
przewieziono do Kurii, gdzie wskazał miejsce ukrycia skrzyń z depozytami, 
które przejęli funkcjonariusze UB. Zabór objął ogółem ponad dwa tysiące 
pozycji inwentarzowych (według spisu sporządzonego przez pracowników 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu). Były wśród nich rzeczy mające 
dużą wartość materialną, a nawet muzealną, ale także wiele przedmiotów 
codziennego użytku. Józef Stadnicki, który usiłował odzyskać rodzinną włas
ność ukrytą w pałacu biskupim, pisał do szefa Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Krakowie, że wśród depozytów jego rodziny były: 1) używana i mocno pod-
niszczona bielizna pościelowa i osobista, ) stare suknie mojej babki i ubranie 
czarne ojca, 3) książki moje, rodziców i czasopisma (najwięcej roczników „Łowca 
Polskiego” – pismo hodowlano-myśliwskie, które wychodzi nadal), ) medale 
i dyplomy za trofea myśliwskie moje i ojca, ) ramki i albumy z fotografi ami 
oraz korespondencja prywatna, ) zdekompletowane nakrycie stołowe na 1 osób 
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(częściowo srebrne, a częściowo zwykłe platery: noże, łyżki, widelce i łyżeczki), 
7) różne drobiazgi domowe, części ubraniowe, pamiątki itp.

budyneK Kurii KraKowSKieJ przy uLiCy franCiSzKańSKieJ,  
fotografia wyKonana i podpiSana  

przez funKCJonariuSzy ub w CeLaCh propagandowyCh  
(ze zbiorów ipn)

Posiadanie dzieł sztuki bez wiedzy komunistycznej władzy było w „ludo
wej” Polsce zakazane i podlegało karze na mocy wydanego w 1948 roku 
dekretu, którym nakazywano wszystkim posiadaczom takich dzieł prze
kazanie ich do państwowych muzeów. Ale z punktu widzenia komunistów 
najcenniejszą zdobyczą po rewizji w Kurii były dokumenty, korespondencja 
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i rzeczy osobiste polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Pochodzi
ły one z ekshumacji prowadzonych przez Czerwony Krzyż w 1943 roku, 
a przekazane zostały kard. Sapiesze przez prof. Mariana Friedberga, dyrek
tora Archiwum Państwowego w Krakowie.

Działania UB na terenie Kurii zakończyły się aresztowaniem kolej
nych pracujących tam duchownych: ks. Czesława Skowrona, ks. Tadeusza 
Kurowskiego, ks. Rudolfa Schmidta i ks. Mieczysława Noworyty.

Niespodziewanie pojawiła się możliwość przeprowadzenia nie jednego, 
ale co najmniej dwóch procesów. Priorytetowe dotąd działania prowadzo
ne przeciwko sieci PI tymczasowo zeszły na dalszy plan. Zarekwirowane 
przedmioty i pozyskaną wiedzę na temat działalności krakowskiej Kurii 
zamierzano bowiem jak najszybciej użyć do uderzenia w metropolię kra
kowską oraz Kościół w Polsce. Jednym z celów tych działań miała być pró
ba skompromitowania nieżyjącego już od lipca 1951 roku kard. Sapiehy.

KS. mieCzySław noworyta, fotografia wyKonana  
po areSztowaniu przez ub  
(ze zbiorów ipn)
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1 grudnia 1952 roku przesłuchano sufragana diecezji krakowskiej 
bp. Stanisława Rosponda, a następnie metropolitę lwowskiego abp. Euge
niusza Baziaka, administrującego archidiecezją krakowską. Początkowo 
nałożono na nich areszt domowy, ale później abp. Baziaka przewieziono do 
aresztu UB. Hierarcha, którego przesłuchiwano szczególnie intensywnie, 
nie dał się złamać. Biskupów zwolniono z aresztu w Wigilię, zmuszając 
ich jednak do opuszczenia Krakowa.



Proces

Prawdopodobnie fakt, że do procesu nie udało się włączyć abp. Baziaka, 
sprawił, że komuniści zdecydowali się na propagandowe wykorzysta
nie znacznie łatwiejszej dla nich sprawy ks. Lelity. W styczniu 1953 roku 
przeprowadzono zatem tak zwany proces Kurii krakowskiej. Scenariusz 
tej obszernie relacjonowanej w prasie i radiu rozprawy napisał płk Józef 
Różański, dyrektor Departamentu Śledczego MBP.

W procesie tym skazano siedem osób: ks. Józefa Lelitę, ks. Franciszka 
Szymonka, ks. Wita Brzyckiego i ks. Jana Pochopienia, a ponadto Edwar
da Chachlicę, Michała Kowalika i Stefanię Rospond. Jak wiadomo, z tego 
grona jedynie ks. Lelito, Chachlica i Kowalik utrzymywali niezależnie od 
siebie kontakt korespondencyjny z Wydziałem Krajowym emigracyjnej 
Rady Poli tycznej. Księdza Szymonka oraz notariuszy krakowskiej Kurii 
Metropolitalnej ks. Brzyckiego i ks. Pochopienia oskarżono o udział w rze
komej siatce szpiegowskiej stworzonej i kierowanej przez ks. Lelitę. Zarzuty 
te były sfi ngowane i służyć miały celom propagandowym. Spośród siedmiu 
osób jedynie trzy prowadziły działalność konspiracyjną. Komunistyczni ofi 
cerowie śledczy dołożyli wszakże starań, aby pozyskać zeznania obciążające 
wszystkich aresztowanych. Zarazem wyolbrzymiono rolę konspiratorów, 
stwarzając ułudę ich rzekomo groźnej szpiegowskiej aktywności.

Śledztwo prowadzono nie z zamiarem poznania prawdy, ale przygo
towania materiałów na rozprawę pokazową. Ksiądz Szymonek w napisa
nej w 1956 roku prośbie o rewizję wyroku podkreślał: Moje zeznania 
naciągano, notując tylko obciążające mnie momenty, a nawet wpisując taką 
treść, jakiej nie podawałem. Komunistyczni ofi cerowie śledczy sprawę 
ujmowali krótko: Jesteś księdzem, więc musisz być wrogiem. Takiej logice 
podporządkowane było ich postępowanie. Aresztowani byli przesłuchi
wani przez wiele godzin (co nazywano konwejerem), znęcano się nad nimi 
fi zycznie i  psychicznie, zastraszano ich, bito, szantażowano. A  co 
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najważniejsze – rozgrywano przeciwko sobie. Wykorzystując zeznania 
innych aresztowanych oraz informacje od agentury, zwłaszcza donosicieli 
siedzących z nimi w jednej celi (tak zwanych agentów celnych), stwarza
no wrażenie, że bezpieka wie już wszystko, a inni zatrzymani w tej sprawie 
sypią i obciążają przesłuchiwanego w swoich zeznaniach. Perfekcyjnie 
stosowana metoda osaczania aresztowanych, połączona z fizycznym i psy
chicznym wyczerpaniem, miała ich złamać i sprawić, by podpisali przy
gotowany przez śledczego protokół przesłuchania.

KS. franCiSzeK SzymoneK,  
fotografia wyKonana  
po areSztowaniu przez ub  
(ze zbiorów ipn)

Na przesłuchaniu mówiono mi, że jest amnestia, która małe kary całko-
wicie daruje, a większe o 1/3. Radzono mi, abym się przyznał. Po tym stra-
szono, że mnie inni obciążyli swoimi zeznaniami i grozi mi stryczek – miał 
powiedzieć ks. Brzycki, jak wynika z donosu agenta celnego. Aresztowanych 
doprowadzano do skrajnego wyczerpania nerwowego i fizycznego. Dono
siciel dzielący celę z ks. Lelitą meldował, że kiedy rabczański wikary był 
przesłuchiwany na placu Inwalidów […] był już tak załamany i były takie 
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momenty, że był gotów skoczyć, złapać śledczego za gardło, rżnąć nim o pod-
łogę, aby się raz wszystko skończyło, ale wtedy zaczynał się modlić i mówił 
sobie w duchu: „Przebacz im, Panie Boże, gdyż nie wiedzą, co czynią”. Stara
no się całkowicie rozbić psychicznie oskarżonych i ich zdezorientować. Do 
tego stopnia, że podczas śledztwa nie wiedzieli, o co są oskarżani. Wczoraj 
dano mi do przeczytania akta śledztwa i zapoznałem się z aktem oskarżenia. 
W końcu konkretnie dowiedziałem się, że jestem oskarżony o szpiegostwo i za 
kilka dni będę miał rozprawę – relacjonował słowa ks. Brzyckiego, które 
duchowny wypowiedział tuż przed procesem, donosiciel z jego celi.

KS. wit brzyCKi, fotografia wyKonana  
po areSztowaniu przez ub  
(ze zbiorów ipn)

Podobnie traktowano aresztowane osoby świeckie. Edward Chachlica 
wspominał, że śledztwo było bardzo ciężkie. Tygodniowe stójki […] z biciem 
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po twarzy, nerkach, kopaniem, targaniem za włosy. Najgorsze dla mnie było 
jednak plucie w twarz i wyrażanie się w najobrzydliwszy sposób o moich naj-
bliższych, tj. matce i żonie. Pokazano mi raz w celi żonę, szantażując mnie, że 
ode mnie zależy, czy wyjdzie na wolność. Zaznaczam, że żona była zupełnie 
niewinna i w ogóle nie wiedziała o mojej korespondencji z kuzynem. Zezna-
nia moje naginano i przekręcano i kilka takich protokołów zmuszono mnie 
podpisać. Przez długi czas nieugięcie odmawiał jednak złożenia zeznań. 
Funkcjonariusze śledczy zmusili zatem jego matkę, również aresztowaną, 
do napisania listu: Drogi Synu! Poproś Panów z Bezpieczeństwa, żeby Ci 
pozwolili do mnie napisać. Wiedz o tym, że ja przez Ciebie na stare lata 
muszę strasznie cierpieć, jak również przez Ciebie cierpi cała nasza rodzina 
i Twoja Iza. Pamiętaj Synu, że nasz los jest w Twoim ręku, a to dlatego, że nie 
mówisz całej prawdy Panom z Bezpieczeństwa. Mów prawdę. Twoja Matka. 

Ciężkie śledztwo przeszli także Michał Kowalik i Stefania Rospond. 
Śledczy nie chcieli wierzyć, że Rospond była jedynie tak zwaną skrzynką 
pocztową ks. Józefa Fudalego, skazanego w procesie odpryskowym na 
trzynaście lat więzienia. Brutalnymi torturami starali się ją zmusić, aby 
przyznała się do „szpiegowskiej działalności”. Bezskutecznie.

Stefania roSpond  
(ze zbiorów ipn)
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Prawdopodobnie na początku stycznia 1953 roku zapadła decyzja, że 
proces odbędzie się pod koniec tegoż miesiąca. W konsekwencji stosowa
nia nieludzkich metod śledczych bezpieka uzyskała potrzebny „materiał 
dowodowy” – w postaci odpowiednio spreparowanych bądź całkowicie 
sfingowanych protokołów przesłuchań. Swoistą scenografię rozprawy 
tworzyły rzeczy skonfiskowane podczas rewizji przeprowadzonych w Kurii 
w listopadzie 1952 roku. Odgrywały rolę propagandowej dekoracji, nie 
będąc dowodami rzeczowymi w prowadzonej sprawie.

Proces, przy udziale licznej publiczności, odbył się w dniach 21–27 stycznia 
1953 roku w sali ówczesnych Zakładów im. Szadkowskiego przy ulicy Grzegó
rzeckiej 71 w Krakowie (w późniejszych latach mieściło się tam kino „Związ
kowiec”). Byli na nim obecni reporterzy filmowi (nakręcono krótki materiał 
o wymownym tytule Dokumenty zdrady), dziennikarze radiowi, a także prasa. 
Media przez wiele dni atakowały Kościół katolicki i szkalowały postać zmar
łego kard. Sapiehy. Oczywiście zapewniono właściwą obsadę sędziowską. 
Z Warszawy sprowadzono okrytego ponurą sławą sędziego Mieczysława 
Widaja, a u jego boku znaleźli się sędziowie krakowscy – Roman Waląg, szef 
miejscowego WSR, przed którym odbywał się proces, a także Bazyli Mielnik. 
Oskarżał naczelny prokurator wojskowy Stanisław Zarakowski.

Oskarżonym nie zagwarantowano należytej obrony, aby ta nie zepsuła 
propagandowego spektaklu. Ksiądz Szymonek wspominał: Obrońca z urzędu 
był u mnie zaledwie parę minut przed rozprawą, był zupełnie niezorientowany 
w całości materiałów, czego miałem dowody na samym procesie. Podobnie 
ocenił sytuację Chachlica: Adwokat z urzędu (prywatnego nie dopuszczono) 
w ogóle nie znał mojej sprawy. Powiedział mi, że zaznajomi się z nią na roz-
prawie. I tak się stało. Poinformował go o tym, czym jestem, prokurator Zara-
kowski. Nad przebiegiem rozprawy czuwał obecny przez cały czas na sali Józef 
Różański. Proces miał być majstersztykiem propagandowym, zadbano o każ
dy szczegół. Stroną fizyczną [procesu] zajęli się sami pracownicy UB, którzy 
ubrali mnie w cudze, bikiniarskie ubranie, kolorowy krawat i skarpety nylono-
we, a ponieważ włosy odrosły mi podczas śledztwa, podstrzyżono mnie „à la 
Bikini” – relacjonował Chachlica. Oskarżeni mieli budzić wstręt i odrazę jako 

„imperialistyczni agenci”, „waluciarze”, „sprzedajni szpiedzy w sutannach”. 
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Podczas procesu wyraźne były dwa aspekty. Pierwszy dotyczył realnych, choć 
kłamliwie formułowanych, zarzutów stawianych oskarżonym współpracują
cym z uchodźstwem, drugi zaś zarzutów fikcyjnych, stawianych osobom 
włączonym do procesu ze względów propagandowych.

mieCzySław widaJ,  
przewodniCząCy  
SKładu SędziowSKiego  
(ze zbiorów ipn)

Nagłaśniano zwłaszcza kwestię rzekomo szpiegowskiej działalności oskar
żonych, choć nie podawano żadnych konkretnych informacji, które miałyby 
jej dowieść. Rozprawę podzielono na dwie części: jawną i tajną. Miało to 
sprawiać wrażenie, że za zamkniętymi drzwiami będą rozpatrywane szcze
góły „szpiegowskich raportów” i analizowana ich szkodliwość dla interesu 
państwa. Ale gdy oskarżeni Lelito, Chachlica i Kowalik streścili wysyłane 
przez siebie na Zachód informacje, usłyszeli od sędziego Widaja pytanie: 
Tylko tyleście wysyłali i pisali?. Rzeczywista działalność nie miała znaczenia. 
Zarzuty pod adresem Kurii, choć niemające związku ze sprawą, były najważ
niejsze. Dla osiągnięcia odpowiedniego efektu potrzebne były wysokie wyroki. 
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Dyspozycyjny skład sędziowski gwarantował wymierzenie kar zgodnych ze 
scenariuszem Różańskiego. Na sali rozpraw, wśród publiczności, na kory
tarzach i na balkonie ubrani po cywilnemu funkcjonariusze UB pilnowali 
porządku. W budynku zorganizowano także jedno i dwuosobowe posterunki 
mundurowych milicjantów. Wśród widzów znajdowała się grupa informa
torów UB, których meldunki analizowano, orientując się w komentarzach 
publiczności. Zaktywizowano całą sieć agenturalną – liczni funkcjonariusze 
krakowskiego WUBP podczas trwania procesu odbywali dziennie po czterysta 
spotkań z agenturą, zbierając dane o nastrojach społecznych. Miasto było 
bez przerwy patrolowane, aby wróg nie dokonał dywersji, sabotażu, ulotek 
antypaństwowych i napisów wrogich. W nocy z 25 na 26 stycznia po Krakowie 
krążyło sto czterdzieści pięć dwuosobowych patroli (złożonych z milicjantów, 
wojskowych, członków ORMO i funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei).

Komuniści odnieśli propagandowy sukces. 27 stycznia 1953 roku – 
wśród gwizdów potępienia, ryków i potupywania publiczności – krakow
ski WSR ogłosił wyrok. Trzy osoby: ks. Józefa Lelitę, Edwarda Chachlicę 
i Michała Kowalika, skazano na karę śmierci. Księdza Szymonka zasądzo
no na dożywocie, ks. Brzyckiego na piętnaście lat więzienia, ks. Pochopie
nia na osiem, a Stefanię Rospond na sześć.

KS. Jan poChopień  
(ze zbiorów ipn)
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Wyroków śmierci nie wykonano. Decyzją Rady Państwa PRL z 18 sierp
nia 1953 roku zamienione zostały na kary dożywotniego więzienia. Sześć 
lat po procesie, w związku z przemianami związanymi z październikową 
odwilżą, 11 marca 1959 roku Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu 
Wojskowego uchyliło wyroki zapadłe w 1953 roku. Z powodu braku dowo
dów winy umorzono postępowanie w sprawie zmarłego w 1954 roku na 
chorobę nowotworową ks. Wita Brzyckiego.

Sprawy pozostałych osób skierowano do ponownego rozpatrzenia. 
Miały się toczyć przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Drugi 
proces rozpoczął się 10 grudnia 1959 roku i trwał z przerwami do 12 stycz
nia 1960 roku, kiedy go ponownie przerwano i już nie wznowiono. Izba 
Wojskowa Sądu Najwyższego 16 grudnia 1963 roku na mocy przepisów 
ustawy amnestyjnej z 27 czerwca 1956 roku umorzyła postępowanie karne 
wobec ks. Józefa Lelity, Edwarda Chachlicy i Michała Kowalika. Natomiast 
27 lutego 1964 roku amnestionowano księży Jana Pochopienia i Franciszka 
Szymonka. 10 lutego 1992 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
stwierdził nieważność orzeczeń wydanych wobec osób skazanych w tak 
zwanym procesie Kurii krakowskiej przez komunistyczne organa sądow
niczoprokuratorskie.



Zmiany w Kurii

Aresztowania w Kurii i wygnanie krakowskich biskupów wymusiły zmiany 
personalne. Wikariuszem kapitulnym został biskup pomocniczy diecezji 
sandomierskiej ks. Franciszek Jop. Pod naciskiem władz komunistycz
nych wikariuszami generalnymi diecezji zostali ks. Bonifacy Woźny 
i ks. prof. Stanisław Huet. Obaj wybrani na wikariuszy duchowni znani 
byli w Krakowie z działań przychylnych komunistycznemu reżimowi. 
Biskup Jop zorganizował zatem pracę Kurii w ten sposób, żeby kluczowe 
sprawy ich omijały. Kanclerzem Kurii po aresztowaniu ks. Bolesława Przy
byszewskiego został ks. Mikołaj Kuczkowski. Mimo dotkliwych represji 
Kościół krakowski przetrwał te trudne lata i ocalił swą niezależność.

KS. rudoLf SChmidt, 
fotografia wyKonana po areSztowaniu przez ub 
(ze zbiorów ipn)
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Aresztowani jesienią 1952 roku księża Kurowski, Noworyta, Przyby
szewski, Schmidt i Skowron zostali poddani śledztwu najpierw w Krakowie, 
później zaś przewieziono ich do Warszawy. Wydaje się, że to właśnie oni, 
w pewnej fazie śledztwa, przewidziani byli na bohaterów głównego pro
cesu – wszyscy byli przecież pracownikami krakowskiej Kurii i odgrywali 
w niej ważne role. Nieoczekiwanie jednak nie wytoczono im procesu. 
Zostali zwolnieni z aresztu latem 1953 roku, już po śmierci Stalina, ale jesz
cze przed głośnym procesem pokazowym bp. Czesława Kaczmarka i przed 
internowaniem kard. Stefana Wyszyńskiego. Bezpieka odniosła przy tym 
pewien sukces – pozyskała do tajnej współpracy ks. Przybyszewskiego.

Trzy lata później, na fali tak zwanej odwilży, do Krakowa powrócili 
wygnani biskupi, a skazani w procesie krakowskim opuścili więzienie. Jak 
wiadomo, nie było już wśród nich ks. Wita Brzyckiego.
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