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This article is devoted to priest Ignacy Zoń, who in 1945–1946 was active in the
anti-communist Association ʿFreedom and Independenceʾ in the Kraków Province. For this reason, in his new place of pastoral service in the Czerwieńsk parish,
the Provincial Office of Public Security in Zielona Góra tried to use blackmail to
make a clergyman in 1950 an informant with the nickname ʿTruthʾ. He was supposed to report on parishioners, other priests and church superiors. The originator
of the recruitment of priest Zoń was an ensign Stanisław Puchała. This venture
failed because the priest successfully avoided cooperation with the Office of Public
Security. Ultimately, this fact was instrumental in his imprisonment in 1953. A year
later he was sentenced to long-term imprisonment by the Stalinist justice system.
He was released as a sick man, but a righteous priest and steadfast patriot.
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Słowo wstępne
Koleje losu ks. Ignacego Zonia, pierwszego proboszcza w parafii Czerwieńsk
w powiecie zielonogórskim, mimo stosunkowo wielu przyczynków na temat jego
nieszczęśliwych meandrów życia, nie są dokładnie znane, zwłaszcza, w kontekście
historii powojennej Polski. Stan ten wynika z pokutującego w środowisku naukowym
pochopnego, choć w dobrej wierze żywionego przekonania, że dokumentacja proweniencji polskiej cywilnej policji politycznej związana z tym kapłanem została w całości zniszczona1. Nie jest to do końca prawda, co znajdzie szersze odzwierciedlenie
w przygotowywanej przez piszącego książce poświęconej ks. Zoniowi. Na potrzeby
tej publikacji ograniczymy się do najważniejszych poniższych uwag. Teczka personalna2 niedoszłego informatora Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) ks. Zonia
z lat 1947–1953, niestety rzeczywiście została na mocy decyzji funkcjonariuszy wspomnianej formacji 16 kwietnia 1986 r. przeznaczona na makulaturę, a następnie zmielona w Fabryce Tektury w Krępie w powiecie zielonogórskim3. Podobny los spotkał
tam tyle, że znacznie wcześniej, bo 24 stycznia 1967 r. teczkę pracy4, o czym będzie
1
K. Krasowski, Ks. Ignacy Zoń – kapłan niezłomny, „Niedziela – Aspekty” (edycja zielonogórskogorzowska), nr 48, 30 XI 2014, s. V; K. Talarek, Kapłani diecezji tarnowskiej aresztowani i więzieni przez
władze komunistyczne w latach 1946–1955, Tarnów 2010, s. 138, przyp. 352. Za okazaną bezcenną pomoc
w trakcie kwerendy archiwalnej autor dziękuje w kolejności alfabetycznej następującym osobom dyrektorom: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku Jackowi Gębickiemu, Zespołu Szkół
w Czerwieńsku dr. Przemysławowi Góralczykowi, Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze ks. dr hab.
Robertowi Romualdowi Kuflowi oraz pracownikom: Punktu Zamiejscowego w Zielonej Górze IPN Oddział w Poznaniu starszemu archiwiście Krzysztofowi Mazurowi i Referatu Udostępniania Oddziałowego
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu starszej archiwistce Małgorzacie Świątek.
2
Teczka personalna – akta, w których gromadzono dokumentację dotyczącą pozyskania i przebiegu współdziałania danego niejawnego współpracownika. Przechowywano tam materiały: własne pionu
operacyjnego (raporty o zgodę na opracowanie i werbunek łącznie z przedstawionym jego przebiegiem,
charakterystyki oraz raporty ze spotkań kontrolnych); wytworzone przez inne jednostki operacyjne
(raporty z obserwacji, podsłuchu, podglądu, wywiadów środowiskowych); stworzone przez pozostałe
Osobowe Źródła Informacji (OZI); proweniencji pozostałych instytucji partyjno-państwowych; sporządzone przez samego OZI (życiorys, zobowiązanie do współpracy, spis krewnych oraz znajomych),
F. Musiał, Wiarygodność dokumentacji operacyjnej UB/SB – wybrane zagadnienia źródłoznawcze, [w:]
Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków
2012, s. 124–125; R. Reczek, Władze wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944–1990.
Materiały do dziejów Kościoła w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, [w:] Przeszłość Kościoła
w archiwach Pomorza Zachodniego, red. T. Ceynowa, Koszalin 2014, s. 47; Osobowe Źródło Informacji – ogół osób udzielających informacji aparatowi bezpieczeństwa (agentura, kontakty służbowe,
konsultanci), Ł. Kamiński, Lingua securitatis, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1, 2003, s. 212.
3
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [dalej AIPN Po], 00169/176, Protokół brakowania akt nr 58 z dnia 10 III 1986 – WUSW w Zielonej Górze, k. 151.
4
Teczka pracy (inaczej teczka robocza) – pozwalała odtworzyć szczegółowo zakres ewentualnej
działalności i aktywności danego niejawnego współpracownika oraz ocenić jego rolę w świetle zachowanych źródeł. Unikano w niej umieszczania materiałów, które mogłyby identyfikować tożsamość takiego
człowieka, takowe bowiem gromadzono w teczce personalnej. Teczka pracy była oznaczona numerem
rejestracyjnym, a także zazwyczaj pseudonimem agenta. Podczas kooperacji z UBP pozostawała ona
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mowa dalej, „niespełnionego” niejawnego współpracownika ks. Zonia5. Szczęśliwym
jednak zrządzeniem losu zachowały się, wykorzystane w tym artykule, dwa tomy,
choć błędnie zatytułowane, teczki: „Sprawa agenturalna na osobę ks. Żoń [winno
być – Zoń] Ignacy”6. Obrazują one działania Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz jej „zbrojnego ramienia” w postaci
UBP, wymierzone wobec niego7. Zastrzec trzeba, że nie jest to pełne spectrum represji
dawnego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Zielonej
Górze w postaci założonej na kapłana Zonia sprawy agenturalnej na osobę, tj. w terminologii interesujących nas organów kategorii spraw operacyjnych odnoszącej się
do osoby podejrzewanej o tzw. wrogą działalność8 bądź już ją prowadzącą, bowiem
wyłączono z niej przed zmikrofilmowaniem9, po czym zniszczono „[…] pisma przewodnie, duplikaty oraz dokumenty techniki operacyjnej”10.

Wprowadzenie do problematyki
Autor posługuje się w prezentowanej publikacji, incydentalnie, terminem aparat bezpieczeństwa, który obejmuje jedynie instytucje cywilnej policji politycznej
w jej kolejnych formach organizacyjnych. Do najważniejszych obowiązków tej
formacji należało prowadzenie spraw operacyjnych11 czy też śledczych. Realizaw dyspozycji funkcjonariusza go prowadzącego, I. Dojka, Zakłamany słownik czyli żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL, Kraków 2011, s. 203; W. Frazik, F. Musiał, Akta agenturalne w pracy historyka,
„Zeszyty Historyczne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 339; R. Reczek, dz. cyt., s. 49, przyp. 23.
5
AIPN Po, 00169/145, Protokół nr 16 brakowania i niszczenia akt archiwalnych – teczek pracy
byłych tajnych współpracowników [symbol „Gd”] wyeliminowanych w 1966 r. [z dnia 26.01.1967 r.]
b. WUSW w Zielonej Górze, Wykaz nr 16 teczek pracy b. tw wybrakowanych i zakwalifikowanych do
zniszczenia zgodnie z pismem Dyrektora Biura „C” MSW Nr OMC – 01041/66 z dnia 16 III 1966 r.,
Zielona Góra, 15 XII 1966 r., poz. 4470, s. 167; ibidem, Protokół nr 16 zniszczenia akt archiwalnych
zgodnie z wytycznymi Biura „C” MSW z dnia 9 V 1964 r. nr AZ – 04033/64 oraz pismem Dyrektora
Biura „C” MSW z dnia 16 III 1966 r. Nr OMC – 01041/66, Zielona Góra, 26 I 1967 r., k. 194.
6
AIPN Po, 08/236/1, Sprawa agenturalna na osobę ks. Żoń [winno być – Zoń] Ignacy (passim);
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna na osobę ks. Żoń [winno być – Zoń] Ignacy (passim).
7
AIPN Po, 00193/9, Księga ewidencji mikrofilmów sygn. II WUSW w Poznaniu, bp.
8
„Wroga działalność” – eufemistyczne określenie o rozległym zakresie znaczeniowym. Wszystko
co z punktu widzenia UBP stanowiło zagrożenie dla obowiązującego ustroju, mogło być zaliczone do
„wrogiej działalności”, T. Ruzikowski, Agenci, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 3, 2005,
s. 36, przyp. 5.
9
AIPN Po, 00193/9, Księga ewidencji mikrofilmów sygn. II WUSW w Poznaniu, bp.
10
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Notatka, 18 XI 1987 r., k. 221; Ł. Kamiński, dz. cyt.,
s. 213. Zachowano w artykule oryginalną pisownię cytowanych źródeł.
11
Sprawa operacyjna – planowy i aktywny sposób operacyjnego zbierania danych o osobie, grupie
ludzi, środowisku, fakcie, zjawisku, wydarzeniu, procesie lub zagadnieniu będącym w zainteresowaniu operacyjnym UBP, F. Musiał, Słowniczek podstawowych pojęć z języka operacyjnego UB/SB, [w:]
tenże, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw
resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007, s. 346.
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cja ich wymagała gromadzenia określonych wiadomości. Największe znaczenie
dla niej miały wiadomości zdobywane w sposób tajny od agentury12, czyli ogółu
niejawnych ich współpracowników13. Dzięki temu, w interesie rządzących, o Kościele katolickim decydować mieli ludzie słabi bądź ulegli, sprowadzeni ostatecznie w następstwie werbunku14 do roli narzędzia (w charakterze donoszących osób)
współuczestniczącego w procesie zniewolenia tej instytucji. Dążono też z ich
udziałem do sterroryzowania za pomocą szykan lokalnego duchowieństwa oraz
jego całkowitego skompromitowania w oczach parafian. Szczególnie zależało jej
funkcjonariuszom na pozyskaniu informatorów wśród kapłanów15.
W zredagowanym pod koniec lipca 1949 r. projekcie instrukcji Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) odnoszącej się do werbunku agentów wśród duchowieństwa rzymskokatolickiego zalecano, mając na
uwadze właściwą realizację tego projektu, aby już na etapie typowania danego
kandydata na werbunek16 nastąpiło wcześniejsze określenie celu wykorzystania
oraz zadania, jakim zamierzano go obarczyć. Podkreślano przy tym, że nie każdy proboszcz wiejski mógł być dobrym informatorem. Od agentury wywodzącej
się z duchowieństwa parafialnego, szczególnie wiejskiego i małomiasteczkowego,
oczekiwano realizowania czterech zadań: donoszenie o sytuacji w poszczególnych
parafiach, „sabotowanie zarządzeń biskupów przez nieodczytywanie w całości listów pasterskich, nierozwiązanie na terenie swoich parafii organizacji masowych,
pomoc w zwalczaniu band i aktów sabotażu oraz zachęcanie wiernych do wypełniania poleceń władz państwowych”17.
12

Agentura – ogół niejawnych współpracowników UBP. Stosowano również określenie „sieć
agenturalna”, potocznie „sieć”, Ł. Kamiński, dz. cyt., s. 210.
13
R. Graczyk, Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007, s. 10; L. Graduszewski, Sposób dokumentowania pracy operacyjnej WUBP w Bydgoszczy na podstawie resortowych aktów normatywnych,
„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” t. 2, 2009, s. 113.
14
Werbunek – pozyskanie danej osoby do współpracy z UBP przeprowadzone przez jego funkcjonariusza na podstawie określonych zasad, I. Dojka, dz. cyt., s. 213.
15
M. Ordyłowski, Działalność władz wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku w latach
1945–1956, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2001, nr 1, s. 28; J. Szułdrzyński, Położenie Kościoła w Polsce, „Kultura” (Paryż) 1953, nr 5 (krajowy), s. 46; J. Żurek, Aparat bezpieczeństwa wobec
Kościoła katolickiego w Polsce. Wybrane struktury (1944–1953), „Aparat Represji w Polsce Ludowej
1944–1989” 2006, t. 3, s. 116.
16
Kandydat do werbunku – osoba wytypowana przez UBP, co do której istnieją przypuszczenia,
że zgodzi się na współpracę, a zarazem dysponującą możliwościami działania przydatnymi z punktu
widzenia UBP, I. Dojka, dz. cyt., s. 81.
17
Projekt instrukcji Departamentu V MBP w sprawie werbunku agentury wśród kleru katolickiego, Warszawa, 26 VII 1949 r., [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, wstęp, wybór dokumentów, redakcja A. Dziurok, Warszawa
2004, seria: „Dokumenty”, t. 13, s. 119–120; J. Szczepaniak, Jak werbowano tajnych współpracowników (informatorów, agentów) spośród duchownych, [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej
dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, red. J. Szczepaniak, M. Lasota, Kraków 2010, seria: „Studia i materiały”, t. 3, s. 59.
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Pracownik operacyjny, przed uzyskaniem zgody na omawiane przedsięwzięcie,
zobligowany był pozyskać nowe wiadomości na temat kandydata do werbunku.
Szczególnie interesowano się zakresem zaufania oraz popularności, jakim cieszył
się on nie tylko wśród parafian, ale również w kręgach duchowieństwa, zwłaszcza
u kościelnych przełożonych18. Uwzględniając ewentualność „[...] wykorzystania
nacisku na rodzinę przy werbunku kandydata”19 zalecano gromadzenie informacji
o jego najbliższych, stopniu pokrewieństwa bądź relacji międzyludzkich między
nimi czy też o zakresie pomocy materialnej udzielanej im przez niego. Zwracano
uwagę jednocześnie na konieczność rozeznania się w warunkach życiowych danej
osoby, jej przywiązaniu do dóbr materialnych, konfliktowości ze zwierzchnikami,
a nade wszystko słabościach w postaci nałogów lub kontaktów intymnych z kobietami. Wszystko to miało ułatwić werbunek, nawet w wypadku posiadania materiałów kompromitujących20 grożących temu człowiekowi sankcją karną21.
Przed przystąpieniem do pozyskania należało sporządzić dokładną legendę22
związaną ze sposobem zetknięcia się z kandydatem, odbycia rozmowy oraz przedłożenia propozycji współpracy. Sporządzony na tę okoliczność, wymagający zaakceptowania przez odpowiedniego szefa WUBP, wniosek o zatwierdzenie werbunku konkretyzował jego cel, a także zawierał plan wykorzystania agenta23.
Przy doborze miejsca werbunku nakazywano ścisłe zachowanie wymogów
konspiracji. W taki sposób, aby otoczenie księdza bądź gospodarza miejsca nie
miało pojęcia, że odwiedzającym go był funkcjonariusz UBP. Samą rozmowę
werbunkową można było odbyć w miejscu zamieszkania na plebaniach, w trakcie projektowanych z tego powodu specjalnych spotkań na neutralnym terenie lub
podczas wyjazdów duchownych przebywających w hotelach. Zasadniczo, z pominięciem zupełnie wyjątkowych wypadków, odżegnywano się od organizowania
wspomnianego przedsięwzięcia w siedzibach UBP24. Natomiast tzw. tajne zdjęcie,
rozumiane w nomenklaturze UBP, jako niejawne aresztowanie dokonane w celach
operacyjnych obliczone m.in. na zwerbowanie, stosować można było po wcześniejszym sprawdzeniu gwarantującym całkowite jego powodzenie25.
Projekt instrukcji…, s. 121; J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 62.
Projekt instrukcji…, s. 121.
20
Materiały kompromitujące (tzw. kompromateriały) – były to będące w dyspozycji UBP zgromadzone wiadomości, w tym wypadku w postaci pisemnej, pozwalające na skompromitowanie interesującej nas osoby pod względem etycznym lub moralnym, jak również na wyciągnięcie wobec niej konsekwencji natury prawnej bądź administracyjnej, F. Musiał, Słowniczek podstawowych pojęć…, s. 336.
21
Projekt instrukcji…, s. 121; J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 62.
22
Legenda – w kontekście omawianego zagadnienia fikcyjne usprawiedliwienie, wytłumaczenie,
pretekst lub historia sporządzona w celu ukrycia rzeczywistych intencji bądź działań UBP, I. Dojka,
dz. cyt., s. 96.
23
Projekt instrukcji…, s. 121.
24
Projekt instrukcji…, s. 122; J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 65.
25
Projekt instrukcji…, s. 122; Ł. Kamiński, dz. cyt., s. 215.
18
19
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Biorąc pod uwagę powojenną rzeczywistość zwracano uwagę na fakt, że funkcjonariuszowi prowadzącemu rozmowę werbunkową nie wolno było poruszać tematów religijnych, namawiać danego kapłana do porzucenia religii, wyszydzać
wiary, jak również lekceważąco wypowiadać się o Bogu i Kościele katolickim.
Zachęcano przy tym do posiłkowania się w jej trakcie argumentacją odwołującą się
do obopólnego, jak to określono, „dobrze zrozumianego interesu”26.
Duchowni pozyskani w obliczu umorzenia śledztwa w sprawie popełnionych
przez nich przestępstw zobligowani byli do podpisania zobowiązania w kwestii
współpracy wraz z podaniem życiorysu i przekazaniem swoich fotografii. Taki
dokument akceptować musieli również księża zwerbowani w charakterze stałych
informatorów UBP. W kwestii tej dopuszczano czasowe odstępstwo od formalnego parafowania wzmiankowanego pisma przez kapłanów akceptujących konieczność tzw. współpracy pozytywnej, objawiającej się w sabotowaniu przez
nich zarządzeń kościelnych zwierzchników. Odstępstwo od pisemnego udokumentowania werbunku obciążone było koniecznością wykazania się gorliwą
współpracą z UBP27.
W świetle ściśle tajnej „Instrukcji (tymczasowej) [o] pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci” z 13 lutego 1945 r. kształt oraz treść zobowiązania uzyskanego od zwerbowanego informatora albo agenta określano następująco:
„Zobowiązanie pisze się w dowolnej formie, z tym, żeby zawierało w treści chęć danego pracownika do aktywnej współpracy z organami Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego],
obowiązek natychmiastowego zawiadomienia o wszystkich wrogich elementach
oraz sumienne wykonywanie wszelkich powierzonych mu zaleceń w określonym
terminie. Oprócz tego w zobowiązaniu powinien zwerbowany napisać, że [z]obowiązuje się zawsze i wszędzie współpracę swoją z organami Bezp[ieczeństwa]
Publ[icznego] utrzymywać w najgłębszej tajemnicy, a za rozgłoszenie jej poniesie
srogą odpowiedzialność. Werbowany wybiera sobie pseudonim”28.

Finalizację werbunku stanowił raport z jego przeprowadzenia przechowywany w teczce personalnej agenta. W dokumencie tym podawano realia, w jakich
miało miejsce to przedsięwzięcie, przebieg rozmowy, sformułowane zastrzeżenia, po czym dostarczone wiadomości oraz materiały przez niejawnego współpracownika29.
Projekt instrukcji…, s. 122; J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 68.
Projekt instrukcji…, s. 122.
28
Instrukcja (tymczasowa) [o] pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci,
Lublin, 13 II 1945 r., ściśle tajne, [w:] Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–
1989), oprac. i wstępem opatrzył T. Ruzikowski, Warszawa 2004, seria: „Materiały pomocnicze Biura
Edukacji Publicznej IPN”, t. 1, s. 23; J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 75–76.
29
Projekt instrukcji…, s. 123.
26
27
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Spotkania z poszczególnymi pozyskanymi duchownymi, określanymi mianem
agentury klerykalnej30, z funkcjonariuszami UBP miały charakter konspiracyjny.
W obliczu trudności tego rodzaju „wizyty” w miejscu zamieszkania danego z nich,
postulowano umawianie się, z kategorycznym wykluczeniem restauracji oraz kawiarni, w mieście powiatowym bądź w lesie czy też na łące w czasie spaceru, zaś
w miastach wojewódzkich wyłącznie w mieszkaniach konspiracyjnych31.
Agent informator nie powinien był zazwyczaj otrzymywać zadań kolidujących
z jego, jak to ujęto, dyscypliną duchowną, ponieważ zobligowano go do pięcia
się w hierarchii kościelnej z równocześnie stale podtrzymywanym zaufaniem ze
strony biskupa czy też dziekana. W takiej roli mógł zarazem być wykorzystywany
„agent używany do posunięć inspirujących32 lub łamiących dyscyplinę kleru”33.
Z reguły tego rodzaju księża mieli UBP „[…] dostarczać cennych informacji z terenu swoich parafii o takich sprawach, jak siatki i meliny band, akty sabotażu
i ośrodki rozszerzania szeptanej propagandy”34.
Absolutnie nie można było domagać się w początkowym okresie współpracy
od kapłana złamania tajemnicy spowiedzi św. Dopuszczano taką praktykę dopiero
po dłuższym tego rodzaju stażu uwiarygodnionym efektywnym przekazywaniem
pożądanych przez UBP wiadomości35.
Duchowni agenci mieli być opłacani, a w wypadku ich sprzeciwu obdarowywani prezentami zgodnie z potrzebami lub zamiłowaniami tych osób w postaci: ubrań,
dobrego wina, rzadkich gatunków papierosów i cygar. Sugerowano też jako formę
zapłaty pomoc materialną dla rodzin ludzi uwikłanych we współpracę z aparatem
bezpieczeństwa. W obliczu zerwania przez nich kontaktów z UBP przeprowadzano ponowne rozpatrzenie werbunku i jego efektów, po czym inny funkcjonariusz
starał się naprawić błędy poprzednika. Stosowanie aresztu było akceptowane jedynie, kiedy agent został pozyskany za cenę umorzenia śledztwa przy uwzględnieniu
przesłanek w postaci dokumentacji gwarantującej jego skazanie36.

30

I. Dojka, dz. cyt., s. 36.
Projekt instrukcji…, s. 123; Mieszkanie konspiracyjne – obiekt utrzymywany i użytkowany
przez funkcjonariuszy UBP do celów służbowych m.in. do spotkań z informatorami czy też przeprowadzania ich szkoleń, I. Dojka, dz. cyt., s. 107; F. Musiał, Słowniczek podstawowych pojęć…, s. 336.
32
Posunięcie inspirujące – wykorzystanie agentury na okoliczność wywierania wpływu na poglądy oraz działania jakiegoś środowiska, I. Dojka, dz. cyt., s. 157.
33
Projekt instrukcji…, s. 123.
34
Tamże, s. 123; Szeptana propaganda – ustne przekazywanie pogłosek o treści antysystemowej, pochodzących ze środowisk nieakceptujących rządów polskiej partii komunistycznej w kraju, I. Dojka, dz. cyt., s. 197.
35
Projekt instrukcji…, s. 123.
36
Tamże, s. 123–124.
31
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Nieskuteczna próba uczynienia z ks. Ignacego Zonia niejawnego
współpracownika Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
Ignacy Zoń urodził się 20 lipca 1915 r. w Starej Wsi koło Limanowej, jako syn
rolnika Stanisława i Agaty z domu Pałka37. Szkołę powszechną ukończył w Limanowej, po czym kształcił się w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Po maturze w 1935 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie. Ukończywszy studia w czasie okupacji niemieckiej 31 marca 1940 r.,
w warunkach konspiracyjnych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Edwarda
Komara w Błoniu n. Dunajcem38. Tydzień później, 7 kwietnia, odprawił w Limanowej mszę św. prymicyjną. Od 15 kwietnia tr. ów młody kapłan pełnił posługę
duszpasterską w charakterze wikariusza w latach 1940–1945 w Żegocinie, Tropiu
(od 13 sierpnia 1942 r.), Dobrkowie (od 16 marca 1943 r.), Radłowie (od 24 marca
1945 r.) i Moszczenicy (od 1 maja 1945 r.)39. W trakcie okupacji był kapelanem
III Zgrupowania Armii Krajowej (AK). Posługiwał się pseudonimem „Góral”40. Po
rozbiciu oddziału zmuszony był się ukrywać przed okupantem u krewnych w Podjabłońcu41. W obawie jednak przed zdekonspirowaniem i aresztowaniem za działalność antykomunistyczną, o czym dalej będzie mowa, planowanym rzeczywiście
przez krakowski UBP już po jego nagłym wyjeździe42, ks. Zoń trafił ostatecznie na
teren gorzowskiej administracji apostolskiej. Sam na ten temat wypowiedział się
następująco:
„Na początku grudnia 1945 r. otrzymałem pisemne ostrzeżenie od ks. Kołacza Mikołaja [winno być Piotra – D.K.], przyniesione przez posłańca nieznanego mi tak
37

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie [dalej ADT], 6, Copiae metricales natorum Stara Wieś 1891–1945,

b.p.
38
Schematyzm Ordynariatu Gorzowskiego Rok 1955, Gorzów Wlkp. 1955, s. 32; A. Nowak, Zoń
Ignacy (1915–1967), [w:] tenże, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. IV,
Tarnów 2004, s. 250.
39
ADT, V/7, Akta personalne ks. Zoń Ignacy, Tabela służbowa, b.p.; E. Bulanda, Ksiądz Ignacy
Zoń – zapomniany kapłan, patriota, „Z Limanowskiej Wieży”, dodatek do „Tygodnika Rodzin Katolickich »Źródło«”, 8 VI 1997, r. III, nr 23, s. II; J. Trytek, Radłowski wikary – ks. Ignacy Zoń. Dał
świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie, „Radło. Kwartalnik Informacyjny Ziemi Radłowskiej” nr 1,
2012, s. 55.
40
M. Nalepka, Służba sanitarna i duszpasterska, [w:] III Zgrupowanie Armii Krajowej na Ziemi
Pilzneńskiej: Pilzno („Pinia”, „Pocisk”) – 1944, red. A. Popiel, Warszawa 1996, s. 92; A. Stańko,
Gdzie Karpat progi… Armia Krajowa w powiecie dębickim, Warszawa 1984, s. 61, 116, 229; K. Talarek, Zoń Ignacy, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989: pomordowani – więzieni – wygnani, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 328.
41
R. R. Kufel, Zoń Ignacy (1915–1967), [w:] tenże, Słownik biograficzny księży pracujących
w Kościele gorzowskim 1945–1956, t. IV, Zielona Góra 2019, s. 130.
42
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie [dalej AIPN Kr], 07/4591, Papież Zygmunt
i inni, Lista osób podlegających pod aresztowanie przebywających na terenie pow. limanowskiego jak
również i poza granicami tut. powiatu, Limanowa, b.d., k. 114; szerzej zob. T. Biedroń, Powstanie i działalność Zrzeszenia WiN w powiecie limanowskim (1945–1946), „Rocznik Sądecki” 1996, t. 24, s. 57.
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z nazwiska, jak i widzenia, że grozi mi aresztowanie, że on sam dopiero wyszedł
z więzienia. Udałem się z tym do ks. Litwina [Kazimierza – D.K.], Dziekana w Gorlicach, pokazałem mu ową karteczkę dodając, że rzeczywiście jestem z nielegalnej
organizacji i proszę o celebret43. Ks. Dziekan wypisał mi żądany dokument i przykładając pieczęć Dekanatu Gorlickiego. Na tej podstawie wyjechałem na Zachód
nie powiadamiając nawet księdza Trytka [Władysława – D.K.], mojego proboszcza.
Z wagonu – przejeżdżając przez Limanową – zobaczyłem Papieża Zygmunta [byłego
kolegę szkolnego, kierownika limanowskiego Obwodu Brygad Wywiadowczych]44,
którego poinformowałem, że uciekam, bo grozi mi aresztowanie. Przyjechałem do
Rybojadeł, pow. Zielona Góra, gdzie przebywał mój najmłodszy brat Kazimierz,
wywieziony na roboty przez Niemców. Jemu też to samo oświadczyłem, nie wymieniając nazwy organizacji konspiracyjnej. Było to w połowie grudnia 1945 r.”45

Już w pierwszych powojennych latach zderzały się dwa dążenia ideologiczne:
rodzimego Kościoła katolickiego, realizującego cele integracyjne i duszpasterskie,
a także machiny komunizującego się państwa. Dążącego również do integracji oraz
skłaniającego społeczeństwo do akceptacji kształtującego się ustroju, przejściowo
maskowanego określeniami typu: „polska droga do socjalizmu”, „kraje demokracji ludowej” itp. W tym tyglu zaś na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP)
zachodziły żywiołowe procesy demograficzne, tj. przymusowe wysiedlenia Niemców, polskie osadnictwo z ziem centralnych i utraconych Kresów Wschodnich,
próby rozwiązania pomyślnie dla państwa i narodu kwestii tzw. autochtonów, czyli
obywateli niemieckich pochodzenia etnicznego polskiego46.
Na wspomnianym nieznanym dla ks. Zonia terenie, podobnie jak w innych
regionach ZZiP, Kościół katolicki musiał zaakceptować zmiany, które przyniosło
zakończenie II wojny światowej. Koniecznością okazało się zarazem dostosowa43

Celebret (łac. litterae commendaticiae list polecający) – dokument upoważniający duchownego
do odprawiania mszy św. w interesującym nas wypadku poza własną diecezją, wystawiony przez ordynariusza miejsca dla kapłanów diecezji. Celebret powinien zawierać imię i nazwisko księdza, jego
diecezję, personalia wystawiającego ordynariusza dla kapłanów świeckich, stwierdzenie, że duchowny
jest wolny od kar kościelnych, miejscowość wystawienia, datę oraz pieczęć. Zwyczajnie dokument ten
zawiera również datę ważności, W. Górski, Celebret, [w:] Encyklopedia katolicka, t. II, oprac. zbiorowe, Lublin 1976, s. 1389; T. Szwagrzyk, Dopuszczenie obcego kapłana do ołtarza, „Ruch Biblijny
i Liturgiczny” t. 12, 1959, s. 55.
44
AIPN Kr, 07/4591, Papież Zygmunt…, Przesłuchanie dodatkowe Papieża Zygmunta, Kraków,
4 IX 1946 r., k. 202; J. Czyżowski, WiN w Limanowej, „Aktualności Ziemi Limanowskiej”, 29 XI 1992,
nr 24, s. 13; Z. Zblewski, Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948. Geneza,
struktury, działalność, Kraków 2005, s. 382, przyp. 674.
45
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Życiorys ks. Ignacego Zonia, Zielona Góra, 20–21
VII 1953 r., k. 89.
46
G. Strauchold, „Także i na »naszej« ziemi zaświeci słońce”. Obraz demograficzny ziem inkorporowanych w publicystyce katolickiej lat 40. XX w., [w:] Droga do stabilizacji polskiej administracji
kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI „Episcoporum Poloniae coetus”, red. W. Kucharski, Wrocław 2013,
seria: „Konferencje Ośrodka Pamięć i Przyszłość”, t. 4, s. 213–214.
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nie granic dotychczasowych jednostek administracji kościelnej do nowego kształtu
państwa polskiego. W sytuacji, jaka miała miejsce po wojnie, Kościół zaadaptował także próżnię demograficzną, powstałą w wyniku procesów migracyjnych na
wzmiankowanym obszarze, otaczając opieką duszpasterską nowych osadników,
którzy w znacznym stopniu byli wyznania rzymskokatolickiego47. Mnogość wyzwań stojących przed Kościołem otwierała tutaj jednocześnie innym konfesjom
możliwości konkurowania o religijne oblicze tych ludzi. Nagminnie podejmowane
przez rządzących próby ich światopoglądowego oraz kulturowego ujednolicenia,
lekceważyły istnienie indywidualizmu i odmienności, tak charakterystycznych dla
mniejszości religijnych. Obraz zdezorientowanego, pełnego uprzedzeń i konfliktów społeczeństwa, przekładał się z pewnością również na dynamikę rozwoju organizacyjnych struktur samego Kościoła katolickiego, a także innych związków
wyznaniowych48.
Wracając do naszego bohatera. Ks. Zoń udał się następnie do apostolskiego
administratora ks. dr. Edmunda Nowickiego w Gorzowie Wlkp., którego poinformował, że chciałby pełnić posługę na podległym mu terenie. Zgodnie z danym
słowem ks. Nowicki wystarał się u tarnowskiego wikariusza kapitulnego Stanisława Bulandy o zgodę na pozyskanie ks. Zonia na rzecz gorzowskiej administracji apostolskiej. Dziekan dekanatu zielonogórskiego ks. Kazimierz Michalski, do którego trafił ks. Zoń po 20 grudnia 1945 r. początkowo, zgodnie z wolą
ks. Nowickiego, planował skierować duchownego w myśl oficjalnego dekretu z 18
grudnia tr. do, jak się okazało, dolnośląskiego Kochanowa, a następnie Lubięcina.
Definitywnie trafił on do Czerwieńska49, gdzie 22 grudnia tr. poświęcił neogotycki
kościół, dedykując go św. Wojciechowi Biskupowi i Męczennikowi50. Nominację
podpisaną przez administratora ks. Nowickiego oraz jego kanclerza ks. Jana Zarębę otrzymał w styczniu 1946 r. Po erygowaniu parafii dekretem z 12 marca 1946 r.
został administratorem (wikariusz ekonom) w Czerwieńsku, z obsługą Leśniowa
Wielkiego. Za zgodą bp. Jana Piotra Stepy 2 czerwca 1951 r. ekskardynowany51
47
D. Śmierzchalski-Wachocz, Państwowe i kościelne przeobrażenia administracyjne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1992, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na
Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956, red. E. Wojcieszyk, Poznań 2012, seria: „Studia i Materiały
Poznańskiego IPN”, t. 20, s. 28.
48
A. Chabasińska, J. Sikorski, Kościoły i związki wyznaniowe na Ziemi Lubuskiej w obliczu polityki wyznaniowej PRL, Gorzów Wielkopolski 2019, s. 143.
49
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Życiorys ks. Ignacego Zonia, Zielona Góra, 20–21
VII 1953…, k. 90; R. R. Kufel, dz. cyt., s. 130.
50
Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, red. K. Michalski, Gorzów Wlkp. 1949, s. 282; R.R. Kufel, K. Garbacz, Kościoły dekanatów zielonogórskich,
Zielona Góra 2012, s. 14.
51
Ekskardynacja (łac. wyłączenie) – zmiana przynależności kapłana do diecezji lub innej wspólnoty kościelnej, czyli ekskardynacja możliwa jest wyłącznie z równoczesną inkardynacją (łac. włączenie). Oznacza obligatoryjną przynależność duchownego do diecezji bądź innej wspólnoty kościelnej
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z diecezji tarnowskiej i inkardynowany
do ordynariatu gorzowskiego52. W okresie posługi duszpasterskiej w osadzie
wiejskiej Czerwieńsk kategorycznie
sprzeciwiał się polityczno-gospodarczym przedsięwzięciom władz w środowisku wiejskim, ideologizacji i ateizacji oświaty czy też rugowaniu z życia
narodu Kościoła katolickiego53.
Po utworzeniu, w połowie 1950 r.,
województwa zielonogórskiego w tzw.
lubuskiej części administracji apostolskiej zarejestrowanych było 16 agentów
oraz 61 informatorów. Dokonując we
wrześniu tego roku oceny powyższej
agentury w środowisku kościelnym,
w zielonogórskim aparacie bezpieczeństwa uznano jednak, że jest ona znikoma. Zintensyfikowano więc działania
związane z typowaniem, a następnie
werbunkiem w tych kręgach54. Dlatego też, odpowiedzialny za zwalczanie Il. 1. Ks. Ignacy Zoń z młodą parafianką
wszelkich przejawów religijności kie- Zbiory Ireny Palonek
rownik Sekcji V Wydziału V WUBP
w Zielonej Górze Stanisław Puchała, poparty przez zwierzchnika, tj. naczelnika,
zwrócił się 8 listopada 1950 r. do szefa tej wojewódzkiej struktury Antoniego Pundy, z propozycją pozyskania w charakterze informatora zielonogórskiego UBP ks.
Zonia. Na tę okoliczność sporządził wymagany i zatwierdzony przez przełożonego
raport o zezwolenie na werbunek. W świetle tego ściśle tajnego dokumentu jego
posiadającej prawo inkardynacji, B. Zubert, Ekskardynacja – inkardynacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, oprac. zbiorowe, Lublin 1997, s. 224.
52
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Życiorys ks. Ignacego Zonia, Zielona Góra, 20–21
VII 1953…, k. 90; M. Jazownik, L. Jazownik, K. Wołczyński, Z Gniłowód do Łężycy, Zielona Góra
2013, s. 169–170; R. R. Kufel, dz. cyt., s. 130–131.
53
AIPN Po, 060/119/114, Faktografia. Wrogie wystąpienia kleru katolickiego, Kwestionariusz
osobowy na członka nielegalnej organizacji WiN, działającej w 1945 r., k. 244; szerzej zob. D. Koteluk,
Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945–1989 w świetle dokumentów proweniencji państwowej, Poznań–Warszawa 2017, seria: „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, t. 41, s. 25–29; D. Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945–1989, t. 1, Zielona Góra 2014, s. 182–183.
54
J. Sikorski, Państwo i Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956, Gorzów Wielkopolski
2017, s. 308–309.
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twórca planował projektowane przedsięwzięcie z następujących, choć dość ogólnych, przyczyn:
„Na terenie województwa zielonogórskiego jest silna baza wrogiego kleru, ślepo
oddanego swej zwierzchniej hierarchii kościelnej. W środowisku tym jest dotychczas słabo rozbudowana sieć agenturalna, której brak w wielu punktach terenowych
naszego województwa nie pozwala nam na penetrację wrogiej roboty, jaką stosuje
reakcyjny odłam kleru. Sytuacja polityczna na terenie międzynarodowym jak i wewnątrz kraju stwarza konieczności utworzenia szerszej sieci informacyjnej, w tym
też celu postanowiłem przeprowadzić werbunek na osobie proboszcza parafii Czerwieńsk pow. Zielona Góra ks. Zonia Ignacego”55.

Po przybliżeniu, znanego nam już życiorysu, przeszedł do meritum, oceniając
kapłana oraz przebieg posługi duszpasterskiej w sposób następujący:
„Ks. Zoń Ignacy za okres pobytu na naszym terenie wyrobił sobie złą opinię wśród
miejscowej ludności przez niemoralne prowadzenie się i ordynarny sposób odnoszenia się do ludzi. Jego stosunek do ustroju demokratycznego jest całkiem negatywny, a wyraża się on we wrogich wystąpieniach z ambony skierowanych przeciwko obecnemu ustrojowi. Jest człowiekiem o złym do pewnego stopnia wychowaniu,
lubi towarzystwo kobiece, z mężatkami szczególnie utrzymuje bliskie stosunki, jest
strasznie bojaźliwy, robi wrażenie człowieka, który spodziewa się jakiegoś wymiaru
kary. Otacza się ludźmi wywodzącymi z inteligencji i mieszczaństwa, kontaktuje
się z osobami wrogo nastawionymi do obecnego ustroju, od robotników i chłopów
małorolnych stroni”56.

Pozyskanie kapłana zakładał chor. Puchała w oparciu o materiały kompromitujące. Stanowiły je niezwykle niedogodne w tym czasie dla ks. Zonia szczegółowe
zeznania złożone przez nieujawnioną w tym dokumencie z imienia i nazwiska osobę, pod którą kryje się z dużą dozą prawdopodobieństwa wzmiankowany Zygmunt
Papież, ps. „Dzwon”. Utrzymywał on, że został wciągnięty przez duchownego do
aktywności na rzecz antykomunistycznego Zrzeszenia WiN w Limanowej57. Zarzucał mu również bliskie kontakty z dwoma członkami tej konspiracyjnej formacji,
tj. kierownikiem Inspektoratu Tarnowskiego Brygady Wywiadowczej kryptonim
„Hetman” Pawłem Wieczorkiem, używającym konspiracyjnego nazwiska „Paweł
Lewandowski”, ps. „Wiktor”, „Dar” (zatrzymany 10 października 1951 r.) i jego
następcą na tym stanowisku Józefem Ciastoniem, posługującym się też personaliami konspiracyjnymi „Zygmunt Kowalski”, ps. „Rolnik” (aresztowany 4 grudnia
55
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Raport o zezwolenie na werbunek, Zielona Góra,
8 XI 1950 r., k. 215, ściśle tajne.
56
Tamże, k. 215.
57
Tamże; zob. też S. Schabowski, Organizacja „Wolność i Niezawisłość” w powiecie tarnowskim,
dąbrowskim, brzeskim i częściowo w powiecie bocheńskim w czasach stalinowskich, b.m.w. 2010, s. 124.
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1945 r.)58 oraz dysponowanie materiałami programowo-instrukcyjnymi WiN. Do
tej kategorii należały zarazem dowody ilustrujące jego domniemane intymne relacje z kobietami w parafii Czerwieńsk. Kolejne z nich obrazowały antykomunistyczną działalność ks. Zonia wynikającą z duszpasterskich powinności tego człowieka.
Zgodnie z nimi sprzeciwiał się on m.in. członkostwu młodych ludzi w reżimowych
organizacjach i śpiewaniu przez nich propagandowych piosenek, a także obecności
kobiet w realizujących program partii Kołach Gospodyń Wiejskich, ostrzegając je
jednocześnie przed brakiem udzielenia rozgrzeszenia po spowiedzi św. w przypadku kontynuowania tego typu aktywności. Obciążało ks. Zonia równocześnie
przywłaszczenie książki bibliotecznej o, jak to określono, postępowej tematyce,
która w opinii duchownego „winna być na indeksie” kościelnym59.
Zastrzec trzeba, że podczas licznych przesłuchań z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX w., o jakich wiadomo piszącemu, w trakcie których kapłan ten był
co najmniej zastraszany przez funkcjonariuszy zielonogórskiego UBP, przyznawał
się przede wszystkim do działalności wywiadowczej w „WiN”. Przypisywano mu
też tego rodzaju aktywność na rzecz brytyjskiego Secret Intelligence Service60. Ta
ostatnia nie została wyartykułowana w akcie oskarżenia61.
Ks. Zoń utrzymywał, że przystał na uczestnictwo w antykomunistycznej konspiracji, ponieważ miał na uwadze dobro Kościoła katolickiego, które w przypadku
zmiany rządzących w kraju miało objawiać się w zaistnieniu pomyślnych warunków do krzewienia religii rzymskokatolickiej w społeczeństwie62. Kategorycznie
kwestionował przy tym zasadność pozostałych zarzutów63, włącznie z jego działalnością w ramach struktur brytyjskiego wywiadu64.
58
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Kpt. Franciszek Gałuszka do Szefa PUBP w Tarnowie przez Wydz[iał] Śled[czy] WUBP w Krakowie, 30 VII 1953 r., k. 198; T. Biedroń, Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1949). Okręg Krakowski WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1994, r. III, nr 5,
s. 66; Z. Zblewski, Tarnowska organizacja Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w latach 1945–1948,
„Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1 (5), 2004, s. 134, 159.
59
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Raport o zezwolenie…, k. 215–216.
60
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Protokół przesłuchania podejrzanego Zonia Ignacego, Zielona Góra, 18 XII 1950 r., k. 27; „Przesłuchiwany na powyższe okoliczności Zoń Ignacy przyznał się, że należał do organizacji WiN i w ramach tej organizacji prowadził wywiad na terenie powiatu
gorlickiego”, Tamże, Raport o przyjęciu sprawy do prowadzenia p[rzeciwko] ks. Zoniowi Ignacemu,
ps. „Góral”, Zielona Góra, 28 VI 1953 r., k. 63.
61
Tamże, Akt oskarżenia p-ko Zoniowi Ignacemu, Zielona Góra, b.d., k. 207–208.
62
Tamże, Życiorys ks. Ignacego Zonia, Zielona Góra, 20–21 VII 1953…, k. 87.
63
„Do pozostałych przestępstw nie przyznaje się”, Tamże, Raport o przyjęciu sprawy…, k. 63.
64
„Ponadto jest on podejrzany o współpracę z Intelligence Serwis [winno być – Service]. W czasie
śledztwa ksiądz Zoń przyznał, że był werbowany do tegoż wywiadu lecz nie przyznaje się, że formalnie
został zwerbowany […]. Tok śledztwa nie potwierdził jeszcze całkowicie jego wywiadowczej działalności”, AIPN Biuro Udostępniania, 01283/1008/J, MSW Departament IV, Sprawozdania Zielona Góra
1953–1954, Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Zielonej Górze za miesiąc czerwiec 1953 r.,
k. 37; D. Śmierzchalski-Wachocz, dz. cyt., s. 205, przyp. 282.
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Pomysłodawca pozyskania ks. Zonia jako informatora zakładał, że dzięki temu
posunięciu uda się UBP: ukrócić jego krytyczne wobec państwa wystąpienia, rozpracować65 nieprzychylne rządzącym duchowieństwo w powiecie zielonogórskim,
a także wierzących w parafii Czerwieńsk, jak również umożliwi zorientowanie się
w poczynaniach wyższej hierarchii kościelnej66.
Pierwotnie przedsięwzięcie to miało być wprowadzone w życie w pomieszczeniach plebanii przy ul. Szkolnej 1 w Czerwieńsku. Następnie jednak, w wyniku
obowiązków związanych z nauczaniem religii przez ks. Zonia 18 grudnia 1950 r.
w Nietkowie i w Laskach, plan ten został zmodyfikowany przez chor. Puchałę,
który początkowo ograniczył się do obserwacji kapłana w godzinach od 15 do
19. Ostatecznie jego zatrzymanie miało miejsce na osobności w garażu, gdzie duchowny szykował samochód do kolejnego wyjazdu. Zdjęcie ks. Zonia przysporzyło odpowiedzialnemu za nie człowiekowi kolejnych problemów. Wydział V nie
posiadał bowiem w tym czasie odpowiedniego lokalu, w którym można byłoby
odbyć rozmowę z ujętym w takim celu człowiekiem. W tej sytuacji został on przez
niego, z zachowaniem pełnej dyskrecji, przewieziony do gmachu WUBP w Zielonej Górze, co miało przyczynić się do większej uległości ks. Zonia. Tam kapłan
został poinstruowany o konieczności sporządzenia życiorysu, który przyczynił się
do jego zguby. Brzmiał on następująco:
„Urodziłem się w Starej Wsi dnia 20.7.1915 r. pow. Limanowa. Rodzice moi:
Stanisław i Agata z Pałków – pochodzenie socjalne robotniczo-chłopskie. Szkołę
powszechną ukończyłem w Limanowej w 1929 r., a gimnazjum w Nowym Sączu
w 1935 r. Do seminarium duchownego wstąpiłem w 1935 r. w Tarnowie, które ukończyłem w 1940 r. na wiosnę. Moja pierwsza posada to Żegocina pow. Bochnia od
15.4.1940 do 1943 (wrzesień) [winno być 1942 – D.K.]. Druga posada to Tropie do
lutego 1944 [winno być 1943 – D.K.]. Trzecia to Dobrków do jesieni 1944 r. Później do lutego 1945 r. byłem w Siemiechowie, [ukrywając się poza parafią w obawie przed aresztowaniem pod przybranym nazwiskiem Kędzior – D.K.]67. Miesiąc
przebywałem w Radłowie. Skąd otrzymałem posadę w Moszczenicy pow. Gorlice.
W grudniu 1945 r. pojechałem na Ziemie Odzyskane, gdzie 22.12.1945, objąłem
parafię Czerwieńsk, w której obecnie mieszkam”68.

Ks. Zoń sporządził życiorys, ale niepełny, bo zawodowy. Znamienne, że podobnie jak w innych takich przypadkach, starał się celowo wprowadzić w błąd
65
Rozpracować – inicjowanie operacyjnych czynności wobec osób bądź ich grupy podejrzewanych o przygotowanie lub prowadzenie działalności antysystemowej; uzyskać informacje o czymś
w sposób tajny; dobrze coś poznać na podstawie donosów; zdobyć dowody na czyjąś aktywność przeciw ówczesnym rządzącym, I. Dojka, dz. cyt., s. 180.
66
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Raport o zezwolenie…, k. 216.
67
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Protokół przesłuchania podejrzanego ks. Ignacego
Zonia, Zielona Góra, 18 XII 1950…, k. 28; R. R. Kufel, dz. cyt., s. 130.
68
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Curriculum vitae, Zielona Góra, 18 XII 1950 r., k. 213.
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funkcjonariuszy UBP w kontekście nie tylko niektórych konkretnych dat, związanych z jego posługą duszpasterską, ale nade wszystko, ze zrozumiałych względów,
pominął w tym dokumencie swoją wojenną i powojenną aktywność konspiracyjną69. Na nic się to zdało, ponieważ byli oni, dzięki zeznaniom Papieża70, o czym już
wspomniano, doskonale w niej zorientowani. Co gorsza, byłego kolegę księdza Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Limanowej ujął 15 sierpnia 1946 r. wraz z bogatym archiwum71. Przesłuchujący, dysponując tego rodzaju
wiadomościami oraz enigmatycznym życiorysem ks. Zonia, zyskiwali w tej misternej „grze”. Przypominając mu bowiem o interesujących ich brakujących faktach
postawili kandydata na informatora w gorszej pozycji psychologicznej72. Mimo to,
początkowo ks. Zoń kwestionował swoją konspiracyjną przeszłość. Ostatecznie,
przyznał się on 18 grudnia 1950 r. przesłuchującemu śledczemu ppor. Tadeuszowi
Gąsiorkowi z WUBP w Zielonej Górze do członkostwa w AK, a także późniejszej
powojennej aktywności wywiadowczej73. Ujawnił zarazem znane już fakty i osoby,
w tym innych kapłanów, zaangażowanych w tę działalność. Na koniec, w świetle
„Raportu o dokonanym werbunku”, prawdopodobnie przerażony swoim położeniem duchowny wyraził skruchę i gotowość do rehabilitacji. Okoliczność tę wykorzystał chor. Puchała, podsuwając mu rozwiązanie tej patowej sytuacji w postaci
wyrażenia zgody na podjęcie niejawnej współpracy z reprezentowaną przez niego
instytucją. Tym bardziej, że w jego wyrażonej post factum opinii, duszpasterz nie
tylko był przebiegły, ale też budził zaufanie wśród ludzi. Cechował go zarazem, jak
to ujął, zmysł orientacyjny, ponieważ doskonale rozeznany był w zakresie materiałów wstępnych, tj. informacjach operacyjnie niemających bezpośredniego związku z prowadzonymi sprawami, ale użytecznymi operacyjnie w walce z osobami
reprezentującymi Kościół katolicki. Ks. Zoń podczas podpisywania zobowiązania
do współpracy, brakującego wśród zachowanych przetrzebionych źródeł, nadał
sobie pseudonim „Prawda”, którym miał się posługiwać jako informator wkrótce
przeszkolony przy następnym spotkaniu, tym razem zaplanowanym na „wolnym
powietrzu”74. Oprócz zasygnalizowanego życiorysu sporządził on spis krewnych
69
Por. R. Śmietanka-Kruszelnicki, Protokół przesłuchania jako źródło historyczne, [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006, s. 359, 365.
70
„Ksiądz Ignacy Zoń, który mi pierwszy zaproponował tę pracę w wywiadzie, podczas pamiętnego dnia werbunku był całym prowodyrem w stosunku do pozostałych osób Rolnika i Dara”, AIPN Kr,
07/4591, Papież Zygmunt…, Protokół przesłuchania podejrzanego-oskarżonego Papieża Zygmunta,
Limanowa, 20 VIII 1946 r., k. 198.
71
W. Frazik, F. Musiał, Aparat represji wobec tarnowskich struktur Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 1 (5), s. 164.
72
Por. R. Graczyk, dz. cyt., s. 35.
73
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Protokół przesłuchania podejrzanego ks. Ignacego
Zonia, Zielona Góra, 18 XII 1950…, k. 26–28.
74
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Raport o dokonanym werbunku, Zielona Góra, 19
XII 1950 r., k. 217–218; F. Musiał, Słowniczek podstawowych pojęć…, s. 336.
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Il. 2. Obrazek święty wręczany wiernym podczas wizyt duszpasterskich przez ks. Ignacego
Zonia w Czerwieńsku w 1946 r.
Zbiory parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, za udostępnienie zaprezentowanego materiału źródłowego autor dziękuje ks. Pawłowi Koniecznemu

i znajomych wraz z miejscem ich zamieszkania. Zawierał personalia żyjących
najbliższych z powiatu limanowskiego: braci Zoniów – Tomasza (Siekierczyna),
Stanisława oraz Józefa (Stara Wieś), jak również Kazimierza (Tymbark), a także sióstr – Katarzyny Biedy (Sowliny), Barbary Kozy (Porąbka) i Heleny Biernat (Mordarka). Wśród nielicznych znajomych znaleźli się z kolei: Jan Czarnecki
(Nietków, powiat zielonogórski), Alojzy Biernat (Szczecin), Władysław Weinbrenner (Zielona Góra) i Jan Koraczewski (Płoty, powiat zielonogórski)75.
Mimo okazanej słabości ks. Zoń ostatecznie wykazał się niezwykłym chartem
ducha, gdyż wywikłał się ze współpracy z UBP. Niestety, przebieg zdarzeń znamy
tylko z relacji informatora o pseudonimie „Stary”, który w czerwcu 1953 r. przebywał w odosobnieniu wraz z kapłanem przetrzymywanym w areszcie w Zielonej Górze. Z jego obszernych donosów wynika, że duchowny w trakcie spotkania
z funkcjonariuszem UBP na szosie prowadzącej do Nowej Soli otrzymał polecenie

75
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rozpracowania kurii gorzowskiej76. Zachował się jednak zgoła odmiennie, ponieważ z donosu dowiadujemy się, że:
„[…] udał się do pewnego adwokata w Zielonej Górze, który był naprawdę porządny, bo powiedział mu, że gdyby władze ukarały go za odmowę współpracy, to więzienie nie jest takie straszne i można je przeżyć, nazwiska nie wymienia, lecz należy
przypuszczać, że poszedł do adwokata, który stale prowadził mu sprawy to znaczy
„Bohaczyka Tytusa”, następnie poszedł do drugiego w Poznaniu i tenże radził mu,
aby sobie dobrze to rozważył i potem przyszedł do niego jeszcze raz, na co Zoń pojechał do swego adwokata kościelnego do kurii w Gorzowie [i] sprawę przedstawił
komu nie mówi i otrzymał polecenie pod zagrożeniem grzechem kanonicznym tego
nie wykonać i dlatego się zrzekł”77.

Przedstawiciele UBP, w tym chor. Puchała, nachodzili ks. Zonia w miejscu zamieszkania w Czerwieńsku, aby spowodować zmianę jego nastawiania w omawianej kwestii. Ten jednak, nieraz zawczasu ostrzeżony przez krewną, nie tylko
skutecznie ukrywał się przed nimi, ale posunął się do tego, że napisał przeznaczone
dla nich pismo, w którym odżegnywał się od bycia ich niejawnym współpracownikiem78. Ostatecznie ks. Zoń dopiął swego, bowiem 3 czerwca 1953 r. zatwierdzona
została po jego myśli decyzja, powzięta dzień wcześniej przez zastępcę naczelnika
Wydziału XI WUBP w Zielonej Górze Wacława Lipińskiego, o poniższej treści:
„[…] po rozpatrzeniu sprawy powyższego stwierdziłem, że inf[ormator] »Prawda«
nie chce w ogóle pracować i wrogo działa i obecnie zbiegł z naszego terenu za popełnione przestępstwa i w najbliższych dniach zostanie aresztowany posiadamy na
w/w sankcje prokuratora.
W związku z powyższym proponuję wyeliminować inf[ormatora] »Prawdę« z sieci
agencyjno informacyjnej i teczkę personalną i roboczą przekazać do Wydz[iału] II
do archiwum”79.

Dramatyczny epilog
Ks. Zoń zdawał sobie sprawę z faktu, że za uniknięcie przez niego niechlubnego losu informatora UBP przyjdzie mu srogo zapłacić80. Po przymusowej obecno76
AIPN Po, 08/236/1, Sprawa agenturalna…, Doniesienie „Starego”, Zielona Góra, 16 VI 1953
r., k. 6–7.
77
Tamże, Doniesienie „Starego”, Zielona Góra, 4 VII 1953 r., k. 12, ściśle tajne, odpis.
78
Tamże, Doniesienie „Starego”, Zielona Góra, 16 VI 1953…, k. 7.
79
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Raport o wyłączeniu z sieci, Zielona Góra, 2 VI
1953 r., k. 212, ściśle tajne.
80
„Był przesłuchiwany w Powiatowym [winno być – Wojewódzkim] Urzędzie Bezpieczeństwa
Publicznego w Zielonej Górze i puszczono go, proponując współpracę, której on stanowczo się sprzeciwił i przypuszcza, że władze obecnie chcą go za to ukarać”, AIPN Po, 08/236/1, Sprawa agenturalna…,
Doniesienie dot. Żoń [winno być – Zoń] „Starego”, Zielona Góra, 10 VI 1953 r., k. 11, ściśle tajne.
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ści w gmachu WUBP w Zielonej Górze w 1950 r. stale obawiał się aresztowania,
o czym zeznał post factum pocieszający kapłana ks. Michalski81. Informował też
z ambony wiernych w Czerwieńsku o takim możliwym rozwoju wydarzeń82. Paradoksalnie właśnie wierni, nawet najmłodsi, przyczynili się do jego zguby, denuncjując własnego duchownego. Obecnie piszącemu udało się ustalić przynajmniej
piętnaście takich osób, a zarazem niejawnych współpracowników UBP, donoszących na temat posługi duszpasterskiej, życia prywatnego ks. Zonia oraz bliskich
mu ludzi, o następujących pseudonimach: „Arciszewski”, „Gruz”, „Franciszek”,
„Jarząbek” „Kasztan”, „Macioł”, „Mickiewicz”, „Niedźwiedź”, „Stary”, „Szala”,
„Szatan”, „Wałek”, „Wilk”, „Zakroczymski” i „162”83.
Możliwe, że kościelni zwierzchnicy podzielali obawy ks. Zonia. Z tej przyczyny, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, 17 grudnia 1952 r. zwolniono
go z parafii, kierując na roczny urlop84. 28 grudnia tr. w obecności dziekana ks.
Michalskiego nastąpiła tradycja czyli przekazanie parafii w Czerwieńsku wraz z jej
majątkiem ruchomym i nieruchomym z udziałem ustępującego kapłana Zonia oraz
jego następcy ks. Ludwika Muchy85. Na podstawie pisma z 10 stycznia 1953 r.
otrzymał do 17 grudnia tr. jurysdykcję do słuchania spowiedzi i misję kanoniczną do głoszenia „słowa bożego” na terenie ordynariatu gorzowskiego86. Następnie
studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Warszawskim i był kapelanem samarytanek w Pruszkowie87.
Znamienne, że o aresztowanie ks. Zonia znacznie wcześniej, bo 5 sierpnia
1952 r., wystąpił nie kto inny, jak (już jako podporucznik) wspomniany Puchała88.
Kwestia ta jednak przeciągnęła się w czasie, bowiem Departament V MBP wyraził na to zgodę ostatecznie w następnym roku89. W tej sytuacji 30 maja 1953 r.
postanowiono na mocy decyzji Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Zielonej
81

Tamże, Protokół przesłuchania świadka Kazimierza Michalskiego, Zielona Góra, 7 VIII 1953 r.,

k. 43.
82

Tamże, Doniesienie „Starego”, Zielona Góra, 16 VI 1953…, k. 6.
Oprac. własne na podstawie dokumentacji wojewódzkiej i powiatowej zielonogórskiego UBP
przechowywanej w AIPN w Poznaniu.
84
Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze [dalej ADZG], 962, Jurysdykcja i misja kanoniczna.
Proboszczowie i administratorzy parafii 1953–1957, Ks. Zoń Ignacy do Prześwietnej Kurii Ordynariatu
w Gorzowie, Czerwieńsk, 5 I 1953 r., b.p.; AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Pismo odręczne
nt. ks. Ignacego Zonia, b.d., k. 220; R. R. Kufel, dz. cyt., s. 131.
85
ADZG, 1815, Skoroszyt ks. Ludwik Mucha 16 II 1962, Protokół zdawczo-odbiorczy, Czerwieńsk, 27 XII 1952 r., b.p.; szerzej zob. D. Koteluk, Objęcie parafii w Czerwieńsku przez ks. Ludwika
Muchę, „Czerwieńsk – U Nas” 2020, nr 333, s. 8.
86
ADZG, 958, Nominacje 1949–1952, Do ks. Zonia Ignacego, Gorzów Wlkp., 10 I 1953 r., b.p.
87
AIPN Po, 08/236/1, Sprawa agenturalna…, Protokół przesłuchania podejrzanego przez V-ce
Prokuratora Wojewódzkiego, Zielona Góra, 9 VI 1953 r., k. 44; R. R. Kufel, dz. cyt., s. 131.
88
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Wniosek o zezwolenie na areszt, Zielona Góra,
5 VIII 1952 r., k. 193–194, ściśle tajne.
89
Tamże, Plan śledztwa do sprawy ks. Zonia Ignacego, Zielona Góra, 1953 r., k. 126.
83
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Górze o zastosowaniu wobec kapłana środka zapobiegawczego w postaci aresztu
tymczasowego, nieraz później przedłużanego, początkowo trwającego do 30 sierpnia tr.90 Przedsięwzięcie to zrealizował Wydział XI WUBP w Zielonej Górze91.
Zastępca naczelnika tego wydziału, ppor. Lipiński, 3 czerwca odpowiedzialnością
za przeprowadzenie mającego miejsce trzy dni później w Pruszkowie aresztowania, rewizji i konwojowania (w świeckim ubraniu, a nie w sutannie) ks. Zonia do
zielonogórskiej siedziby WUBP, obarczył starszego referenta Janusza Dreckiego92.
7 czerwca duchowny trafił do aresztu, gdzie przebywał do 17 grudnia 1954 r. Wydział Śledczy WUBP w Zielonej Górze przejął tę sprawę do realizacji od miejscowego Wydziału XI 10 czerwca 1953 r.93 Przeprowadzenie śledztwa powierzono,
zapewne nieprzypadkowo, bo mającemu styczność z ks. Zoniem w niedawnej
przeszłości w charakterze przesłuchującego go – ppor. Gąsiorkowi94. W jego trakcie usiłowano nieskutecznie przekonać ks. Zonia, aby w swych zeznaniach podzielił się odpowiedzialnością za swoje czyny z ks. Michalskim i Nowickim, którym miał przypisać tendencję do ukrywania go. Ten jednak odmówił, wychodząc
ze słusznego założenia „co ja będę kogoś pchał do więzienia”95. W tej sytuacji
oskarżony został: o przynależność i działalność wywiadowczą na terenie powiatów gorlickiego, limanowskiego, tarnowskiego oraz zielonogórskiego na rzecz
„[…] kontrrewolucyjnego AK – WiN mającego na celu obalić przemocą ustrój
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” wynikającej z obietnicy otrzymania dolarowej gratyfikacji finansowej od, jak to określono, kierownika Wieczorka, a także
rozgłaszanie we wspomnianej miejscowości w kościele i w szkole „[…] wrogich
wiadomości skierowanych przeciwko ustrojowi PRL i ZSRR”96. Ks. Zoń oficjalnie przyznał się do stawianych zarzutów, z pominięciem jednego z nich dotyczącego udzielania się w WiN w powiecie zielonogórskim97. Taka postawa kapłana nie dziwi, bowiem konwejer w postaci długotrwałych, nawet wielodniowych
przesłuchań, potrafił złamać najtrwalsze osoby98. Ostatecznie, 6 marca 1954 r.,
na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze skazano
90

Tamże, Wniosek do Wojskowego Prokuratora Rejonowego, Zielona Góra, 27 VIII 1953 r., k. 131.
AIPN Po, 08/236/1, Sprawa agenturalna…, Meldunek specjalny, Zielona Góra, 12 VI 1953 r.,
k. 3, ściśle tajne.
92
Tamże, Plan aresztowania i przykonwojowania do tut. Urzędu ks. Ignacego Zonia, Zielona Góra,
3 VI 1953 r., k. 2, ściśle tajne; „W dniu 6 czerwca 1953 r. w/w został aresztowany i dostarczony do
WUBP w Zielonej Górze”, Tamże, Analiza materiałów oraz plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie agenturalnej na osobę dot[yczy] ks. Zoń Ignacy, Poznań, 19 I 1956 r., k. 95, ściśle tajne.
93
AIPN Po, 08/236/1, Sprawa agenturalna…, Raport o przyjęciu sprawy…, k. 60; R. R. Kufel,
dz. cyt., s. 131.
94
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Plan śledztwa…, k. 130.
95
AIPN Po, 08/236/1, Sprawa agenturalna…, Doniesienie dot. Żoń…, k. 11.
96
AIPN Po, 08/236/2, Sprawa agenturalna…, Akt oskarżenia…, k. 207–208.
97
Tamże, k. 207.
98
R. Śmietanka-Kruszelnicki, dz. cyt., s. 364–365.
91
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ks. Ignacego Zonia na karę 8 lat odosobnienia99. Odbywał ją w Więzieniu nr 1 we
Wrocławiu100.
Śmierć Józefa Stalina i ujawnienie od września 1954 r. w audycjach Radia
„Wolna Europa” przez zbiegłego z kraju dziewięć miesięcy wcześniej byłego wicedyrektora X Departamentu (odpowiedzialnego za inwigilację kadr partyjnych)
MBP ppłk. Józefa Światły kulisów działania krajowego aparatu bezpieczeństwa
przyczyniło się do osłabienia terroru101. Od tego roku kapłanów, skazanych nawet
na długoletnie więzienia, stopniowo wypuszczano przed odbyciem zasądzonych
kar. W tej sytuacji ks. Zoń opuścił miejsce pozbawienia wolności, początkowo
w wyniku otrzymania liczonej od 17 grudnia tr. półrocznej przerwy w odbywaniu kary102. Niezbędna była długotrwała rekonwalescencja, przebywającego u poznańskich krewnych103, chorującego na gruźlicę i psychastenię duszpasterza, która
miała miejsce m.in. w Poznaniu, Bystrej Śląskiej i Zakopanem104. Definitywnie postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu z 9 maja 1956 r. zastosowano amnestię i skrócono mu pobyt w więzieniu do 4 lat i 6 miesięcy, z utratą
praw publicznych i obywatelskich na rok oraz 6 miesięcy105. We wzmiankowanym
i następnym roku ks. Zoń był rozpracowywany, podobnie jak w przeszłości przez
zielonogórski WUBP, tym razem przez Wydział VI Wojewódzkiego Urzędu ds
Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu „[…] w sprawie agenturalnej na osobę –
podejrzany o szpiegostwo na rzecz wywiadu angielskiego”106. W latach 1954–1957
kapłan ten otrzymywał stale przedłużaną kolejnymi dekretami w związku z jego
sytuacją zdrowotną jurysdykcję i misję kanoniczną na terenie ordynariatu gorzowskiego. Po operacji torakoplastyki w maju 1957 r. w Zakopanem i czasochłonnej
rekonwalescencji mającej miejsce do końca 1958 r. u samarytanek w Pruszkowie,

99
AIPN Po, 788/8, Wojskowy Sąd Rejonowy Zielona Góra [dalej WSR], Repertorium Sr 1954,
k. 6–7; M. Budniak, 185 skazanych na 90 rozpraw. Ich wyroki? Od 5 lat do kary śmierci…, „Gazeta
Lubuska”, 5 X 2018, nr 232, s. 6.
100
AIPN Po, 060/53 t. 36/2, Dziennik rejestracyjny spraw śledczych i osób aresztowanych Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze, b.p.; R. R. Kufel, dz.
cyt., s. 131.
101
A. Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Warszawa 2009, s. 171–188; 216–225; S. Sierpowski, S. Żerko, Dzieje Polski w XX wieku, Poznań 2002,
seria: „Dzieje Powszechne XX Wieku”, t. 7, s. 416–417.
102
AIPN Po, 788/8, WSR Zielona Góra, Repertorium…, k. 7; J. Sikorski, dz. cyt., s. 316.
103
AIPN Po, 08/236/1, Sprawa agenturalna…, Wywiad w sprawie ob. Zon[ia] Ignacego, Poznań,
20 VII 1955 r., k. 93.
104
Zbiory Urzędu Miasta i Gminy Czerwieńsk [dalej ZUMiG Cz], brak sygn., Życiorys ks. Ignacego Zonia sporządzony na okoliczność pośmiertnego przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy
i Miasta Czerwieńsk”, b.p.; R. R. Kufel, dz. cyt., s. 131.
105
R. R. Kufel, dz. cyt., s. 131.
106
AIPN Po, 0044/1, Karty E-14 z Kol[ekcji] Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych
w Poznaniu, Zoń Ignacy, b.d., b.p.
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rok później zamieszkał przy kościele garnizonowym w Szczecinie i uczył religii107.
W oparciu o pismo z 16 czerwca 1959 r. przeniesiono go na wikariat do parafii
pw. św. Jakuba w Szczecinie, gdzie objął swoje obowiązki 1 lipca tr.108 7 sierpnia
wspomnianego roku, na podstawie decyzji Prokuratury Powiatowej w Szczecinie,
zabrano z plebanii przy ul. Bogurodzicy w obecności ks. Zonia 110 098 znaczków
-cegiełek o ówczesnej wartości 50 zł za sztukę. Pierwotnie w wyniku społecznej
inicjatywy wiernych ich sprzedaż miała wesprzeć dodatkową kwotą dźwigający
się ze zniszczeń kościół św. Jakuba. Jednak administracja partyjno-państwowa
położyła temu przedsięwzięciu kres, zabezpieczając, stworzone odpłatnie przez
znanego warszawskiego rytownika Stefana Łukaszewskiego, cegiełki w Rejonie
Dowodów Rzeczowych Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie. Mimo umorzenia śledztwa Społecznemu Komitetowi Odbudowy Zabytkowego Kościoła św. Jakuba na drodze urzędowej nie udało się odzyskać tych pamiątek. W świetle pisma
z 3 czerwca 1960 r. wzmiankowana Prokuratura Powiatowa orzekła o przepadku
cegiełek na rzecz Skarbu Państwa109.
Niestety, gorliwa posługa duszpasterska nadszarpnęła zdrowie duchownego, co
w rezultacie skutkowało jego przedwczesną śmiercią 2 maja 1967 r.110 Po uroczystościach żałobnych w Szczecinie ciało kapłana przewieziono do Limanowej, gdzie 6
maja zostało pochowane na miejscowym cmentarzu111. Biorący udział w pożegnaniu
kapłana ks. Władysław Ryś, dawniej szkolny kolega ks. Zonia, tak go wspominał:
„[…] Do Limanowej przyjechało przeszło stu jego uczniów i profesorów ze szkół,
w których pracował jako katecheta, nauczyciel religii. Pamiętam, jak jeden uczeń
powiedział, że wdzięczność ich tu przyprowadziła za poświęcenie i ofiarną pracę dla
Boga i Ojczyzny w dalekim od Limanowej Szczecinie”112.

Postscriptum
Ks. Zoń to ofiara tyranii nad jednostką polskiego państwa komunistycznego,
które usiłowało uczynić z niego bezwolne narzędzie w procesie niszczenia Koś107

Schematyzm Diecezji Gorzowskiej rok 1959, Gorzów Wlkp. 1959, s. 21; R. R. Kufel, dz. cyt.,
s. 131–132.
108
R. R. Kufel, dz. cyt., s. 132.
109
A. Razmus, Zarekwirowane cegiełki, „Niedziela” (edycja szczecińsko-kamieńska), nr 21, 2008,
https://www.niedziela.pl/artykul/53424/nd/Zarekwirowane-cegielki, dostęp: 1 V 2020 r.
110
Schematyzm Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rok 1973, materiały zebrał i ułożył do druku B.
Schmidt, Szczecin 1973, s. 199; P. Góralczyk, Z dziejów Czerwieńska, „Czerwieńsk – U Nas” nr 218,
2010, s. 14.
111
ZUMiG Cz, brak sygn., Życiorys ks. Ignacego Zonia…, b.p.; E. Bulanda, Ks. Ignacy Zoń –
Góral. Wspomnienie w 90. rocznicę urodzin, „Gazeta Wyborcza” (edycja krakowska), nr 167, 20 VII
2005, s. 8.
112
E. Bulanda, Ksiądz Ignacy Zoń – zapomniany…, s. I.
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cioła katolickiego i ubezwłasnowolnienia społeczeństwa. Z tej przyczyny
został zabrany, wbrew własnej woli,
do siedziby zielonogórskiego WUBP
przez pomysłodawcę jego sprowadzenia do roli informatora, chor. Puchałę.
Zmuszony okolicznościami w postaci
groźby wyciągnięcia na światło dzienne, obciążenia z punktu widzenia rządzących, za jakie uznawali oni konspiracyjną działalność kapłana w AK,
a następnie w WiN, zastraszony przystał na „pakt” z nimi, po to, aby po
opuszczeniu gmachu, w którym był
przetrzymywany jak najszybciej wycofać się z niego. Ten moralny sprzeciw
wobec wszechwładzy państwa, który
zakończył się uwięzieniem, a następnie
skazaniem okupionym utratą zdrowia
Il. 3. Plansza z wystawy poświęconej ks. to swoisty „obraz” zmagań ks. Zonia
Ignacemu Zoniowi w kościele w Czer- ze stalinizmem, którego istota polegawieńsku w 2014 r.
ła na bezwzględnej oraz paranoidalnej
Zbiory Jacka Gębickiego
skłonności do stosowania masowego
terroru wobec wszystkich uważanych
za wrogów113. Tym smutniejszy, bo przez lata przemilczany. Za swoistą próbę wyłamania się z tego klinczu niepamięci na temat duchownego należy uznać podjętą
i skutecznie zrealizowaną przez obecnie byłego już proboszcza parafii Czerwieńsk
ks. Pawła Koniecznego, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku Jacka Gębickiego oraz dr. Przemysława Góralczyka inicjatywę, dzięki której nadano w 2014 r. ks. Zoniowi tytuł Honorowego Obywatela
Gminy i Miasta Czerwieńsk. Miejscowe władze, na czele z burmistrzem Piotrem
Iwanusem, zdecydowały również o przemianowaniu fragmentu ul. Polnej na ul.
Ignacego Zonia. 10 listopada tr. zaś w kościele parafialnym w Czerwieńsku, dzięki
życzliwości i pomocy okazanej przez kolejnego proboszcza ks. Marka Kidonia
wspomnianym osobom, odsłonięto poświęconą przez bp. Tadeusza Lityńskiego
pamiątkową tablicę114. Za paradoks trzeba uznać fakt, że w miejscowości, w której ks. Zoń został najbardziej skrzywdzony w swoim życiu, tak go uhonorowano.
113

D. Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie
zielonogórskim od 1949 do 1956 roku, Zielona Góra 2016, s. 30.
114
J. Gębicki, Zdarzyło się… w listopadzie, „Czerwieńsk – U Nas” nr 269, 2014, s. 2; D. Koteluk,
Proboszczowie parafii…, s. 32–33; K. Krasowski, dz. cyt., s. V.
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W powszechnej świadomości nie jest bowiem znany fakt, że większość ludzi zeznających w procesie kapłana na jego niekorzyść rekrutowała się z Czerwieńska
oraz okolicznych wsi: Nietkowa, Lasek i Mirosławia115.
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