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Marceli Wysokiñski SJ (1884–1959) – Œwiadek Wiary i Nadziei na Podolu

Ks. Józef Szymañski
Instytut Badañ nad Poloni¹

Streszczenie. Marceli Wysokiñski SJ (1884–1959) by³ pierwszym kap³anem, który legalnie podj¹³
obowi¹zki duszpasterskie w obwodzie winnickim. Pocz¹tkowo pracowa³, od 28 marca do 20
sierpnia 1948 r., w parafii Bar na Podolu, a nastêpnie w Winnicy. Do tej ostatniej placówki
duszpasterskiej zosta³ przeniesiony na wniosek s³u¿by bezpieczeñstwa. Od chwili przyjazdu ks.
M. Wysokiñski podj¹³ energiczne dzia³ania duszpasterskie, które nie zawsze by³y zgodne
z obowi¹zuj¹cym prawem o kultach. Mimo ró¿nych przeciwnoœci, przez ca³y czas stara³ siê
o zwrot zamkniêtych œwi¹tyñ. Z jego te¿ inicjatywy wierni odwo³ywali siê do ró¿nych instancji,
domagaj¹c siê poszanowania swoich konstytucyjnych praw. Mimo ¿e od 1953 r. do pracy
duszpasterskiej na tym terenie zaanga¿owa³o siê trzech nowych kap³anów, ks. M. Wysokiñski
nadal swoj¹ pos³ug¹ sakramentaln¹ obejmowa³ najwiêksz¹ liczbê wiernych. Sprzyja³ temu fakt,
¿e Winnica by³a stolic¹ obwodu, i na jej terenie znajdowa³y siê urzêdy administracji publicznej.
By³y one czêsto odwiedzane przez interesantów, którzy przy okazji nawiedzali œwi¹tynie winnick¹
i korzystali z pos³ugi sakramentalnej. Poza prac¹ duszpastersk¹ w Winnicy, ks. Wysokiñski
obejmowa³ swoj¹ trosk¹ kap³añsk¹ wiernych w Miastkówce, Krasnym, Listopadówce, ¯merynce
i Brahi³owie. Zmar³ w Miastkówce podczas wype³niania swoich kap³añskich obowi¹zków.
S³owa kluczowe: Koœció³ katolicki na Wschodzie, duchowieñstwo, duszpasterstwo

¯ycie religijne na Podolu (Ukraina) w wymiarze instytucjonalnym zosta³o
doszczêtnie zniszczone przez komunistyczny totalitaryzm. Tamtejsi katolicy nie
widzieli kap³ana czêsto nawet przez 20 lat. Niemniej niemal wszêdzie zachowali
¿yw¹ wiarê i ogromn¹ gorliwoœæ. Wed³ug informacji pe³nomocnika Rady ds.
Kultów Religijnych (dalej: Rds.KR) w obwodzie winnickim z 1949 r. przekazanej prze³o¿onemu do Kijowa i sekretarzowi ds. propagandy w obwodzie,
„ksi¹dz by³ w parafiach [na terenie obwodu] po rewolucji paŸdziernikowej, krótki
czas”1. Pierwsze œwiadectwa o stanie religijnoœci ludnoœci zamieszka³ej „za
Zbruczem” przekazywali bpowi A. Szel¹¿kowi kap³ani diecezji ³uckiej, którzy
1

Äåðæàâíèé Àðõâ Âííèöüêî¿ Îáëàñò (dalej: ÄÀÂÎ), ô. Ï-136, îï. 17, ñïð. 257, àðê. 54;
T. Skalski, Terror i cierpienie. Koœció³ katolicki na Ukrainie 1900–1932. Wspomnienia, Lublin–Rzym–Lwów 1995, s. 206.
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udali siê tam po rozpoczêciu dzia³añ wojennych2. Ks. Z. Chmielnicki z polecenia
bpa Szel¹¿ka przygotowa³ nawet projekt wznowienia dzia³alnoœci duszpasterskiej
na tym terenie, proponuj¹c wys³anie tam przynajmniej 15 duchownych, by, jak
twierdzi³: „ludnoœæ katolicka [...] mog³a zobaczyæ czasem kap³ana”3. Z chwil¹
powrotu na te tereny w³adzy radzieckiej sytuacja religijna ponownie uleg³a
pogorszeniu. Kap³ani, którym uda³o siê legalnie pe³niæ pos³ugê duszpastersk¹,
z ró¿nych wzglêdów zostali zmuszeni do opuszczenia wspólnot parafialnych4.
Urzêdow¹ aprobatê do prowadzenia dzia³alnoœci duszpasterskiej parafie
rzymskokatolickie uzyska³y w dniach 15–30 maja 1947 r.5
Pierwszym kap³anem, który legalnie podj¹³ obowi¹zki duszpasterskie
w obwodzie winnickim, by³ ks. Marceli Wysokiñski – pocz¹tkowo (od 28 marca
do 20 sierpnia 1948 r.) w parafii Bar na Podolu, a potem w Winnicy6.
BIOGRAFIA KAP£ANA

Ks. Marceli Wysokiñski ur. 16 stycznia 1884 r., syn Jana i Krystyny z Nasi³owskich7. W 1911 r. ukoñczy³ Seminarium Duchowne w Lublinie i otrzyma³
œwiêcenia kap³añskie z r¹k ks. bpa F. Jaczewskiego. Od 19 wrzeœnia 1911 r. by³
kolejno wikariuszem w Be³¿ycach (do 17 stycznia 1913 r.), Opolu Lubelskim
(do 9 sierpnia 1913 r.), £ukowie (do 16 marca 1914 r.), potem administratorem
w Samogoszczy (do 9 paŸdziernika 1916 r.) i proboszczem w Rzeplinie
i Nowosió³kach. Z tego stanowiska i jednoczeœnie z diecezji lubelskiej zosta³
zwolniony 28 listopada 1922 r., kiedy to wst¹pi³ do jezuitów8. Potem pracowa³
2

Archiwum Diecezji £uckiej (dalej: AD£) znajduje siê w depozycie w Oœrodku Archiwów, Bibliotek
i Muzeów Koœcielnych. Podstawowymi Ÿród³ami s¹ akta zespo³u: Kuria Biskupia £ucka. (dalej: KB£).
AD£, KB£, t. Diecezja ¿ytomierska i kamieniecka. Ks. S. Dobrzañski do bpa Szel¹¿ka 30 X 1941 r.;
Wierni z P³oskirowa do bpa Szel¹¿ka 14 XII 1941 r.; Ks. S. Dobrzañski do bpa Szel¹¿ka 21 XII 1941 r.;
Ks. W. G³owacz do bpa Szel¹¿ka 17 VIII 1943 r.; Ks. F. Lisicki do bpa Szel¹¿ka 25 V 1944 r.; Ks.
M. ¯ukowski do bpa Szel¹¿ka 30 VIII 1944 r.; M. Dêbowska, Pos³uga duszpasterska duchowieñstwa
diecezji ³uckiej na kresach wschodnich I RP w czasie II wojny œwiatowej, [w:] Historia et ius. Ksiêga
Pami¹tkowa ku czci Ksiêdza Profesora Henryka Karbownika, red. A. Dêbiñski, G. Górski, Lublin 1998,
s. 40–41.
3 AD£, KB£, t. Diecezja ¿ytomierska i kamieniecka. Ks. Z. Chmielnicki do bpa Szel¹¿ka 1 XI 1941 r.
4 J. Szymañski, Sytuacja i stan Koœcio³a katolickiego na Podolu (obwód winnicki) 1941–1964,
„Studia Polonijne” 23(2002), s. 152–162.
5 Tam¿e, s. 165.
6 ÄÀÂÎ, Ð-2700, 7c, 404, s. 206; ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 47, s. 34.
7 ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 35, s. 24. Wed³ug biografii ks. Wysokiñskiego, której autentycznoœæ potwierdzi³
pe³nomocnik Rds.KR w obwodzie I. Szumkow, ksi¹dz urodzi³ siê 15 stycznia 1884 r., jako syn Jana
i Magdaleny z Dominikowskich; Por. J. Marecki, Najstarszy z zachowanych inwentarzy klasztoru
Kapucynów w Winnicy, [w:] Pasterz i twierdza. Ksiêga Jubileuszowa dedykowana ksiêdzu biskupowi
Janowi Olszañskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieñcu Podolskim, red. ks. J. Wo³czañski,
Kraków–Kamieniec Podolski 2001, s. 94.
8 Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie. (dalej: AAL) REP 60 II BW 58 teczka ks. M. Wysokiñskiego); A. Ëèñèé, Âííèöüêèé êàïóöèíñüêèé ìîíàñòèð, Âííèöÿ 1995, s. 97; Encyklopedia
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w Synkowiczach (1925–1935), Kuœkowcach Wielkich (1935–1938), Miatynie
(1936–1937), Humniszczach, od 1937 r. do 1945 r. Szumsku i Dubnie9, i Krzemieñcu10. W biografii pisanej dla potrzeb urzêdu pe³nomocnika Rds.KR napisa³,
¿e jako proboszcz w Rzeplinie pracowa³ do 1925 r., kiedy to abp R. Ja³brzykowski „z powodu znajomoœci jêzyków: rosyjskiego, bia³oruskiego, ukraiñskiego
i s³owiañskiego skierowa³ go do pracy w Synkowiczach dla katolików obrz¹dku
wschodniego (do 1935 r.)”. Potem zosta³ zatrudniony jako wyk³adowca11 w seminarium w Dubnie (do 1936 r.). Od nastêpnego roku decyzj¹ bpa ³uckiego
A. Szel¹¿ka obj¹³ parafiê w Kuœkowcach Wielkich, a od 1937 r. parafiê Miatyn.
W 1938 r. pracowa³ w parafii Humniszcze do 1945 r., kiedy to tamtejsi „wierni
wrócili do cerkwi”. Od grudnia 1945 r. do lutego 1947 r. duszpasterzowa³
w Dubnie12. Zdaniem pe³nomocnika, ksi¹dz ten „od chwili œwiêceñ pe³ni³ pos³ugê duszpastersk¹ wœród Ukraiñców i Bia³orusinów, katolików wschodniego
obrz¹dku.
Kiedy Ukraiñcy w 1945 r. powrócili do prawos³awia, Wysokiñski wyjecha³
do Dubna i duszpasterzowa³ wœród Czechów we wsi Mytninica, pracuj¹c tam
do lutego 1947 r., póŸniej pozostawa³ bezrobotnym do kwietnia 1948 r.”13 Od
28 marca 1948 r. podj¹³ pracê duszpastersk¹ w parafii Bar, na Podolu, gdzie
pracowa³ do 20 sierpnia, nastêpnie podj¹³ obowi¹zki duszpasterskie w Winnicy14.
Do tej ostatniej parafii zosta³ przeniesiony na wniosek s³u¿by bezpieczeñstwa,
gdzie jak twierdzi³ pe³nomocnik by³o ³atwiej nadzorowaæ jego pracê duszpastersk¹15. W opinii pe³nomocnika z 1958 r., ks. Wysokiñski, by³ „narodowoœci
polskiej, wyznania greckokatolickiego, ukrywa³ to jednak, mówi¹c, ¿e katolik,
chocia¿ od 1925 r. do 1945 r. duszpasterzowa³ wœród Bia³orusinów i Ukraiñców.
Zna³ jêzyki. [...] przejawia³ ogromn¹ troskê o umocnienie katolicyzmu”16. W³aœ-

wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, red. L. Grzebieñ SJ przy wspó³pracy zespo³u
jezuitów, Kraków 1996, s. 774. Autor jako datê wst¹pienia do Zakonu Jezuitów podaje 6 I 1923 r.,
jednoczeœnie wspomina o jego dymisji z zakonu, która nast¹pi³a 15 IX 1936 r. Ponadto autor podaje,
¿e ks. Wysokiñski by³ wiêŸniem ³agrów sowieckich, co jest b³êdnym twierdzeniem.
9 ÄÀÂÎ, Ï-136, 17, 257, s. 47. Ks. M. Wysokiñski mia³ wówczas pozwolenie na pe³nienie pos³ugi
duszpasterskiej wydane przez pe³nomocnika Rds.KR obwodu równieñskiego. F. Rzemieniuk, Koœció³
katolicki obrz¹dku bizantyjsko-s³owiañskiego (Neounia), Lublin 1999, s. 193, 330.
10 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 38, s. 11; ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 39, s. 29a.
11 B. £omacz, Neounia w Diecezji Siedleckiej (1923–1939), Lublin 1976, BKUL, mps, s. 142; ta¿e,
Neounia w diecezji siedleckiej, [w:] Chrzeœcijañski Wschód a Kultura Polska, red. R. £u¿ny, Lublin
1989, s. 61.
12 ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 35, s. 24; A. Hlebowicz, Diecezja ³ucka – od zniewolenia po zmartwychwstanie
(1944–1989), [w:] Polacy i Koœció³ rzymskokatolicki na Wo³yniu w latach 1918–1997. Materia³y z miêdzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej w Lublinie w dniach 9–10 grudnia 1997 r., red. L. Popek,
Lublin 1999, s. 66.
13 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 52, s. 34.
14 ÄÀÂÎ, Ð-2700, 7c, 404, s. 206; ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 47, s. 34.
15 ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 35, s. 22.
16 ÄÀÂÎ, Ï-136, 46, 199, s. 122.
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nie do wyjaœnienia ujawnionych przez Rds.KR danych zwi¹zanych z osob¹
ks. Wysokiñskiego, zobowi¹zano pe³nomocnika Rds.KR w obwodzie I. Szumkowa. Przedstawicielom Rady szczególnie zale¿a³o na dokumentach wydanych
przez arcybiskupa J. Œlepego w stosunku do ks. Wysokiñskiego17. W tym celu
26 listopada 1957 r. pe³nomocnik otrzyma³ nawet kopiê biografii ks. Wysokiñskiego, tym razem jako dziekana i proboszcza parafii greckokatolickiej w Humniszczach sporz¹dzon¹ przez niego osobiœcie 25 marca 1945 r. Z niej dowiadujemy siê, ¿e Wysokiñski maj¹c 6 lat zacz¹³ uczêszczaæ do szko³y podstawowej,
a póŸniej do gimnazjum w Siedlcach, które ukoñczy³ ze z³otym medalem w 1900 r.
Nastêpnie podj¹³ studia filologiczne w pañstwowym uniwersytecie w Moskwie,
które ukoñczy³ w 1906 r. Przez nastêpnych 8 miesiêcy odbywa³ s³u¿bê wojskow¹.
W latach 1907–1911 studiowa³ teologiê na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Lubelskiego18 i po jej ukoñczeniu przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie.
Do 1916 r. pracowa³ jako wyk³adowca teologii i jêzyków staro¿ytnych
w pañstwowym gimnazjum w £ukowie. Potem do 1936 r. wykonywa³ obowi¹zki
proboszcza, a od 1936 do 1939 r. wyk³ada³ liturgikê w Seminarium Duchownym
w Dubnie19. 15 czerwca 1939 r. zosta³ proboszczem we wsi Humniszcze, zaœ
9 marca 1945 r. dziekanem20. W rozmowie przeprowadzonej 21 paŸdziernika
1945 r. z diecezjalnym misjonarzem Cerkwi prawos³awnej, protojerejem M. Siemieniukiem, ks. Wysokiñski przyzna³, ¿e nale¿a³ do zgromadzenia „Studytów”.
17

ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 55, s. 87; Ëèñèé, Âííèöüêèé êàïóöèíñüêèé, s. 98.

18

W tym czasie nie istnia³ w Lublinie ¿aden uniwersytet, wspomniany zaœ Wydzia³ Teologiczny
Uniwersytetu Lubelskiego zapewne w tym wypadku uto¿samiany by³ ze studiami, jakie ks. Wysokiñski
odby³ w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Lublinie.
19 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 55, s. 92–95; Z pobytem w Dubnie, pe³nomocnik Rds.KR obwodu wo³yñskiego
F. Prokopienko wi¹za³ nastêpuj¹ce wydarzenia: „w Dubnie, w by³ym ¿eñskim klasztorze prawos³awnym
otwarto ze œrodków Watykanu, Seminarium Duchowne dla katolików obrz¹dku wschodniego. Odnowicielami unickich misji byli Jezuici, którzy w Polsce odgrywali znacz¹c¹ rolê. Nale¿y przyznaæ, ¿e
wychowanie i wykszta³cenie w seminarium unickim przebiega³o wzorowo. Do seminarium przyjmowano
kandydatów po ukoñczeniu gimnazjum ze œwiadectwem dojrza³oœci. Liczba ich by³a niewielka, 40 osób.
[...] W ogóle misji tej poœwiêcano wiele uwagi. W 1938 r. by³ tam nuncjusz apostolski, arcybiskup
F. Cartezi w towarzystwie dziewiêciu biskupów [...]. Unici na Wo³yniu mieli bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ
z Rzymem, ale bezwarunkowo podtrzymywali te¿ kontakty z Lwowem, gdzie mia³ rezydencjê metropolita
Szeptycki. [...] W 1945 r. M. Wysokiñski zwróci³ siê do mnie pe³nomocnika z proœb¹ o zarejestrowanie
parafii greckokatolickiej w Humniszczach i siebie Wysokiñskiego na jej duszpasterza, przedstawi³ podanie
i ¿yciorys od siebie i od diakona F. Pasiecznika, który by³ skazany i zmar³ w obozie w 1952 r. Wysokiñski
przychodzi³ w tej sprawie do mnie pe³nomocnika wielokrotnie, od kiedy dowiedzia³em siê z gazet, ¿e
jest organizowana grupa inicjatywna w celu zjednoczenia cerkwi unickiej z prawos³awn¹, zapyta³em
Wysokiñskiego o opiniê na ten temat, on przeczyta³ w gazecie informacjê i powiedzia³ mi, ¿e on skontaktuje
siê z grup¹ inicjatywn¹ i podejmie decyzjê. Wysokiñski d³ugo do mnie nie przychodzi³ i ja go wezwa³em
do urzêdu. Kiedy ja postawi³em pytanie Wysokiñskiemu, czy on zdecydowa³ siê na zjednoczenie, on mi
odpowiedzia³: ja lepiej pójdê do ko³chozu pracowaæ jako pasterz byd³a, jak mam siê jednoczyæ z Cerkwi¹
prawos³awn¹. Ja odpowiedzia³em Wysokiñskiemu: wtedy wy musicie ukoñczyæ jeszcze jeden fakultet
uniwersytetu. Na jego pytanie, dlaczego?, odpowiedzia³em: dlatego, ¿e pasterz w ko³chozie powinien byæ
z wykszta³cenia zoologiem. Potem Wysokiñski wiêcej do mnie nie przychodzi³”.
20

ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 55, s. 90–91.
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Protojerej sporz¹dzaj¹c jednak raport z wizyty w parafii Humniszcze o zawi¹zaniu tam prawos³awnego komitetu parafialnego, napisa³ pe³nomocnikowi
Rds.KR obwodu wo³yñskiego w £ucku: „W odniesieniu do ks. Wysokiñskiego
oœmielam siê wyraziæ opiniê, ¿e on, wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa,
nie jest Bia³orusinem, ale najprawdziwszym Polakiem i nie jest studyt¹, ale
najprawdziwszym jezuit¹”21. Opinia ta by³a jak najbardziej poprawna22.
W ocenie pe³nomocnika, by³ „dobrze przygotowany. Niezwa¿aj¹c na swoje lata
(74) pe³ni pos³ugê duszpastersk¹ w 4 koœcio³ach, 3 z nich oddalone 80–100 km,
obowi¹zki wype³nia. Wierni nie skar¿¹ siê na niego. Przejawia ogromn¹ troskê
o umocnienie katolicyzmu. Koœcielne „dwadcatki” trzyma w swoich rêkach
i dysponuje nimi sam. W swoich kazaniach wystêpuje przeciw audycjom radiowym, rozkrzewianiu naszej kultury”23. O to te¿ oskar¿ali go pracownicy
wydzia³u obwodowego KGB, twierdz¹c, ¿e „ks. Wysokiñski usi³uje odsun¹æ
katolików od ¿ycia politycznego w kraju i przekonuje ich, by nie czytali gazet
i innych sowieckich publikacji, nie s³uchali audycji radiowych”24.
W grudniu 1959 r. pojecha³ z pos³uga duszpastersk¹ do Miastkówki, gdzie
zasta³a go œmieræ. Obrzêdom pogrzebowym 26 grudnia 1959 r. przewodniczy³
ks. E. Tyndyra25, a homiliê wyg³osi³ ks. Chomicki. „W pogrzebie udzia³ wziê³o
ponad 1500 wiernych i czterech kap³anów, wœród nich, jeden by³ z Po³onnego”26.
DZIA£ALNOŒÆ DUSZPASTERSKA

Formy dzia³alnoœci duszpasterskiej duchowieñstwa zosta³y okreœlone w instrukcji Wszechukraiñskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego (dalej:
WCIK) z 1932 r., która:
– rejon oddzia³ywania duszpasterskiego kap³ana uzasadnia³a sta³ym miejscem zamieszkania wiernych danej wspólnoty religijnej i miejscem lokalizacji
budynku kultu, (art. 26),
– dzia³alnoœæ duchownego sprawuj¹cego pos³ugê duszpastersk¹ w dwóch
lub wiêcej wspólnotach ogranicza³a do miejsca zamieszkania wiernych nale¿¹cych do danej wspólnoty, (art. 27),
ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 55, s. 96–99.
AAL, REP 60 II BW 58, teczka ks. M. Wysokiñskiego.
23 ÄÀÂÎ, Ï-136, 46, 199, s. 122.
24 ÄÀÂÎ, Ï-136, 48, 214, s. 140.
25 ÄÀÂÎ, Ï-136, 50, 221, s. 3; Ëèñèé, Âííèöüêèé êàïóöèíñüêèé, s. 99; R. Dzwonkowski,
Duchowieñstwo katolickie obrz¹dku ³aciñskiego represjonowane w ZSRS w latach 1939–1987. (Materia³y
do s³ownika biograficznego), „Przegl¹d Wschodni” 23(2000) t. 6 z. 3, s. 623; Á. Ðóñåöêà, Ëþäè
ïàì’ÿòàþòü, „Ave Maria” 2 (15) 1993, s. 2. Autorka b³êdnie podaje, ¿e M. Wysokiñski nale¿a³ do
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, by³ przeœladowany i zes³any.
26 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 62, s. 2–3.
21
22
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– dawa³a prawo kap³anom do udzielania sakramentów œw., zarówno przed
jak i po ich rejestracji w urzêdach administracji publicznej, (art. 36)27. Kompetencje te, potwierdzi³a równie¿ instrukcja z 17 stycznia 1945 r. wydana dla
pe³nomocników w obwodach, przez Rds.KR w Moskwie28.
Od chwili przyjazdu na Podole ks. M. Wysokiñski podj¹³ energiczne
dzia³ania duszpasterskie, które nie zawsze by³y zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem
o kultach. Dlatego te¿, za sprawowanie liturgii, m.in. w niezarejestrowanej parafii
Kozarówka, ksi¹dz zosta³ przeniesiony przez pe³nomocnika Rds.KR, z Baru do
Winnicy29. Tam te¿, jeszcze w grudniu 1948 r. zwróci³ siê on z proœb¹ do
pe³nomocnika o zezwolenie na druk kieszonkowego modlitewnika w jêzyku
ukraiñskim, w nak³adzie 10 tys. egzemplarzy. Proœba ta spotka³a siê jednak
z odmow¹ w³adz, poniewa¿ – jak to argumentowa³ pe³nomocnik – wœród 49 642
osób wierz¹cych-katolików w obwodzie, Ukraiñców by³o tylko 11 856,
a i spoœród nich 30% by³o analfabetami. Ponadto z powodu braku kap³anów
religijnoœæ znacznie os³ab³a, a ksi¹dz za pomoc¹ modlitewnika „myœla³ j¹ podnieœæ na ca³ej Ukrainie”30. Przez ca³y czas czyni³ on równie¿ starania o zwrot
zamkniêtych œwi¹tyñ31. Od chwili przyjazdu do Winnicy, a¿ do drugiej po³owy
1949 r., sam interweniowa³ w ró¿nych instancjach z proœb¹ o ich zwrot. Pod
jego dyktando wierni pisali proœby o oddanie koœcio³ów w Czerniowcach,
Telepeñkach, Komsomolsku, Zawali i innych miejscowoœciach. Szczególnie
zaanga¿owa³ siê w sprawie koœcio³a w Samhorodku32, gdzie przewodnicz¹cy
komitetu parafialnego sam odda³ klucze od koœcio³a w³adzom lokalnym. Za te
dzia³ania zosta³ upomniany przez pe³nomocnika, który uzna³ je, za, „mieszanie
siê w funkcjê sowieckich organów w³adzy”33 i oznajmi³:, „¿e jeœli jeszcze raz
w³¹czy siê w rozporz¹dzenia w³adzy dotycz¹ce zamkniêtych koœcio³ów, wówczas zostanie pozbawiony prawa do spe³niania funkcji kap³añskich”34. Pe³nomocnik Rds.KR w obwodzie na pocz¹tku 1951 r. informowa³ przewodnicz¹cego
Rady Obwodowej (dalej: RO) Diemientiewa i sekretarza Komitetu Obwodowego
(dalej: KO) £ojkowa, ¿e zgodnie z decyzjami swoich zwierzchników z Moskwy
ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 53, s. 1–2; ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 59, s. 88–90.
ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 53, s. 1–2; J. Szymañski, Sytuacja prawna organizacji religijnych w obwodzie
winnickim na Ukrainie 1918–1964, „Roczniki Teologiczne” 48 (2001) z. 4, s. 181–209.
29 ÄÀÂÎ, Ï-136, 29, 215, s. 7.
30 ÄÀÂÎ, Ï-136, 29, 215, s. 7–8.
31 Zob. J. Szymañski, Œwi¹tynie katolickie w obwodzie winnickim na Podolu w latach 1941–1964,
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne” 76(2001), s. 275–312.
32 ÄÀÂÎ, Ï-136, 40, 272, s. 289. Treœæ listu ks. Wysokiñskiego przekazana przewodnicz¹cemu
komitetu parafialnego: „Panie Godlewski, tylko co byli w winnickim koœciele parafianie. Niechaj pan
zap³aci sobie za £askê Bo¿¹. Niech ³askawy pan dopomo¿e nowej „dwudziestce” i przyniesie nowe
dokumenty. Od niej (dwudziestki), bêdzie mo¿na pos³aæ do Kijowa, a jeœli bêdzie trzeba i do Moskwy.
Niech pan zrobi wszystko tak, jak pan robi³ to dotychczas dla tych parafian. O to proszê pana. Ja
proboszcz z miasta Winnicy. 24. VI. 1949 r. Ksi¹dz Wysokiñski”.
33 ÄÀÂÎ, Ï-136, 40, 272, s. 289–290.
34 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 51, s. 107.
27
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i Kijowa „otrzyma³ pozwolenie wystawiania stosownych dokumentów upowa¿niaj¹cych ksiêdza winnickiego koœcio³a do czasowego obs³ugiwania otwartych
koœcio³ów”35. Z tej mo¿liwoœci skorzystali równie¿ wierni z s¹siednich obwodów,
którzy prosili duchownego, by chocia¿ 1–2 razy w roku pe³ni³ pos³ugê duszpastersk¹ w ich parafiach. Jego zgoda, uzale¿niona by³a od stanowiska pe³nomocnika
danego obwodu, tak jak to mia³o miejsce w 1950 r. w Kijowie. Ostatecznie
o ewentualnym duszpasterstwie prowadzonym przez tego¿ ksiêdza mia³a zadecydowaæ opinia przedstawiciela Rds.KR obwodu winnickiego I. Szumkowa36.
W pierwszej po³owie 1949 r. w Winnicy podczas uroczystoœci i œwi¹t
„Nowego Roku, œw. Józefa, Zwiastowania i innych ca³y koœció³ by³ wype³niony
wiernymi i nawet wokó³ koœcio³a stali ludzie. [...] Zaobserwowano, ¿e przyje¿d¿aj¹cy z rejonów, z jakiegokolwiek powodu ludzie do organizacji obwodowych, staraj¹ siê byæ w koœciele i uczestniczyæ w liturgii. Ochrzczono 163 dzieci,
[...] zwi¹zków ma³¿eñskich37 zawarto 98. [...] 29 pogrzebów odby³o siê z udzia³em
ksiêdza”38. Zdaniem pe³nomocnika z sakramentu chrztu skorzysta³o wówczas
659 osób, z sakramentu ma³¿eñstwa 98 par, a ze spowiedzi – oko³o 3000 osób39.
Podobnie by³o rok póŸniej, kiedy sakramentu chrztu udzielono 347 osobom, 168
par zawar³o sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski, a z sakramentu pojednania skorzysta³o 4500 wiernych40. Podobnie by³o w 1951 r., podczas uroczystoœci œw.
Anny w Winnicy w liturgii uczestniczy³o 600 osób, a z sakramentu pojednania
skorzysta³o 170 osób; 2 sierpnia w œwiêcie ku czci MB Anielskiej bra³o udzia³
oko³o 1000 osób; 6 sierpnia w œwiêto Przemienienia Pañskiego – oko³o 1500
wiernych, a 21 dzieci zosta³o ochrzczonych. W uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP
na mszy œw. obecnych by³o 500 wiernych, podobnie w dzieñ Narodzenia NMP.
Z kolei 4 paŸdziernika w odpuœcie parafialnym wziê³o udzia³ 700 wiernych, tak
samo w Dzieñ Zaduszny. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia zgromadzi³y 1200 osób.
Do tego koœcio³a przybywali wierni ze wszystkich rejonów obwodu winnickiego,
a czêsto nawet z obwodu kijowskiego41. Równie¿ w 1952 r. wierni mogli
zaspokajaæ potrzeby religijne praktycznie tylko w koœciele w Winnicy, jakkolwiek przez kilka miesiêcy pos³ugê duszpastersk¹ w pobliskim Barze pe³ni³ ks.
A. Samosenko. Do Winnicy wiêc licznie przybywali wierni z ca³ego obwodu
ÄÀÂÎ, Ï-136, 32, 198, s. 25. Lokalne w³adze w praktyce ignorowa³y te dokumenty, wymagaj¹c
od ksiêdza, np. w Skar¿yñcach specjalnego zezwolenia z ich strony.
36 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 39, s. 32.
37 ÄÀÂÎ, Ï-136, 29, 215, s. 10. Pe³nomocnik pisa³: „Na uwagê zas³uguje fakt: we wsi Strzy¿awka,
w rejonie winnickim, obywatel Gaczkowski o¿eni³ siê wed³ug katolickiego rytua³u i od razu ochrzci³
dwoje dzieci w wieku 2 i 3 lat. Gaczkowski jest w wieku 25 lat, a ¿ona jego ma 23 lata. Takie fakty
nie s¹ odosobnione, kiedy chrzcz¹ dzieci i sami zawieraj¹ zwi¹zek ma³¿eñski”.
38 ÄÀÂÎ, Ï-136, 29, 215, s. 9–10.
39 ÄÀÂÎ, Ï-136, 32, 198, s. 107.
40 ÄÀÂÎ, Ï-136, 32, 198, s. 107; ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 42, s. 24.
41 ÄÀÂÎ, Ï-136, 32, 198, s. 105–107.
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i s¹siednich rejonów obwodu kijowskiego42. Liczbê udzielonych wówczas przez
ks. M. Wysokiñskiego sakramentów œw. egzemplifikuje tabela 1.
Tabela 1. Liczba wiernych korzystaj¹cych z sakramentów œw. w koœciele w Winnicy
w latach 1949–1952
Sakramenty
Chrzest
Œlub
SpowiedŸ

1949

1950

1951

1952 (za 8 miesiêcy)

659

347

625

478 (457)*

98

163

173

119 (123)

do 3000

4500

7000

7600 (6500)

ród³o: ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 42, s. 43.
* ÄÀÂÎ, Ð-2700, 7c, 404, s. 230. Dane przedstawione w sprawozdaniu pe³nomocnika Rds.KR w 1955 r.
(liczby w nawiasach) dotycz¹ ca³ego roku kalendarzowego.

W innych koœcio³ach na terenie obwodu ks. Wysokiñski do sierpnia 1952 r.
wyspowiada³ 2350 osób, ochrzci³ 850 dzieci i pob³ogos³awi³ 38 par ma³¿eñskich43, a do koñca roku wyspowiada³ jeszcze 696 osób, ochrzci³ 235 dzieci
i pob³ogos³awi³ 30 zwi¹zków ma³¿eñskich44. Nieco inaczej by³o w parafiach,
gdzie ksi¹dz nie uzyska³ od w³adz pozwolenia na jednodniow¹ pos³ugê kap³añsk¹.
Przedstawiciel Rds.KR w Kijowie P. Wilhowyj w ten sposób uzasadnia³ swoim
podw³adnym przyczynê owych ograniczeñ, wyra¿aj¹c zgodê na jednodniowy
wyjazd ks. M. Wysokiñskiego do koœcio³a w Barze: „ta parafia uprosi³a tego
ksiêdza z obwodu wo³yñskiego”45, czy w Listopadówce: „bior¹c pod uwagê, ¿e
ostatni raz w tym koœciele ksi¹dz by³ w 1947 r., i ¿e parafia w ostatnich latach
nie narusza³a ustawodawstwa o kultach, w drodze wyj¹tku zezwalam na wyjazd
ksiêdza w niedzielê 29 czerwca 1952 r.”46. Podobna sytuacja mia³a miejsce
w Skar¿yñcach, gdzie wierni odwo³ywali siê do ró¿nych instancji partyjno-pañstwowych o zgodê na jednodniowy przyjazd ksiêdza do ich parafii47, oraz
w Barze, gdzie ksi¹dz by³ 1,5 roku wczeœniej. Pozwolenie uzyskane w Kijowie
od przedstawiciela Rds.KR wyklucza³o jednak pe³nienie pos³ugi przez ks. Wysokiñskiego w parafii barskiej w dzieñ odpustu parafialnego (œw. Anny)48. Jednoczeœnie pe³nomocnik uprzedza³ i ostrzega³ przedstawicieli lokalnych w³adz,
42 ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 42, s. 43. W 1952 r. w liturgii udzia³ wziê³o: w Nowy Rok – (1000 osób),
w Objawienie Pañskie – (800), Wielkanoc – (2000), Wniebowst¹pienie Pañskie – (1300), Trójcy Œwiêtej
– (1500), uroczystoœæ œw. Piotra i Paw³a – (1500), MB Anielskiej – (800), Przemienienie Pañskie –
(1300), Wniebowziêcie NMP – (2000).
43 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 42, s. 48. Z pos³ug¹ duszpastersk¹ ksi¹dz by³ w koœcio³ach w Skar¿yñcach,
Miastkówce, ¯merynce, Barze, Krasnym, Kopijówce i Murafie.
44 ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 42, s. 71. Z pos³ug¹ duszpastersk¹ ksi¹dz by³ w koœcio³ach w Wierzbowcu,
Mo³czanach, Tereszpolu, Brahi³owie.
45 ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 36, s. 29.
46 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 42, s. 18.
47 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 42, s. 36.
48 ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 42, s. 35.
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by nie przeszkadzali kap³anowi w wype³nianiu pos³ugi duszpasterskiej w koœciele
parafialnym49.
W latach 1952–1953 pos³ugê duszpastersk¹ niemal w ca³ym obwodzie
pe³ni³ ks. M. Wysokiñski. Koœcio³y poza winnickim, móg³ on „nawiedzaæ tylko
jeden raz w roku i tylko w ci¹gu jednego dnia”50. O zakresie pe³nionej przez
niego pos³ugi duszpasterskiej œwiadcz¹ dane zamieszczone w tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Liczba wiernych korzystaj¹cych z sakramentów œw. w koœciele w Winnicy
w latach 1952–1953
Udzia³ w sakramentach œwiêtych

Liczba
wiernych
do 3200

chrzest

ma³¿eñstwo

spowiedŸ

1952

1953

1952

1953

1952

1953

457

236

123

43

6500

4310

ród³o: ÄÀÂÎ, Ï-136, 38, 266, s. 20; ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 43, s. 71–72.
Tabela 3. Pos³uga duszpasterska ks. M. Wysokiñskiego na terenie ca³ego obwodu winnickiego
w latach 1952–1953
Nazwa parafii

Liczba
wiernych

Udzia³ w sakramentach œwiêtych

Frekwencja w
Koœciele

chrzest

ma³¿eñstwo

spowiedŸ

1952

1953

1952

1953

1952

1953

1952

1953

Szarogród

3479

–

2000

–

103

–

19

–

197

Murafa

6263

5000

5000

162

104

23

20

350

203

Snitków

1350

–

1000

–

113

–

13

–

150

Wierzbowiec

1770

2000

800

52

66

2

13

200

193

£uczyniec

1637

–

1300

–

70

–

4

–

160

Skar¿yñce

700

1000

600

98

34

1

11

250

180

Chmielnik

1800

1000

600

84

47

7

1

250

220

Dzier¿anówka

500

300

500

46

120

3

7

98

200

Bar

2565

4000

2000

96

84

2

6

250

210

Listopadówka

980

2000

700

114

80

6

4

350

186

Kopijówka

700

3000

1000

120

49

13

8

250

189

¯merynka

1000

2000

1000

78

36

2

2

300

190

Brahi³ów

250

500

850

14

10

2

2

150

230

Krasne

1300

3000

800

78

19

6

1

300

92

Miastkówka

1625

3000

700

109

47

4

3

300

120

Tereszpol
Razem

500

–

400

–

120

–

–

–

200

27 163

30 400

20 050

1064

1058

73

128

3146

3109

ród³o: ÄÀÂÎ, Ï-136, 38, 266, s. 20–21.

49

ÄÀÂÎ, Ð-2700, 19, 42, s. 47.

50

ÄÀÂÎ, Ï-136, 38, 266, s. 20–21.
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Mimo ¿e do pracy duszpasterskiej na terenie obwodu winnickiego zaanga¿owa³o siê trzech nowych kap³anów, E. Tyndyra, M. Wilk, W. Darzycki51, to
ks. Wysokiñski nadal pos³ug¹ sakramentaln¹ obejmowa³ najwiêcej wiernych.
Sprzyja³ temu fakt, ¿e Winnica by³a stolic¹ obwodu, i ¿e znajdowa³y siê na jej
terenie urzêdy administracji publicznej. By³y one odwiedzane przez ró¿nego
rodzaju interesantów, którzy przy okazji nawiedzali œwi¹tynie winnick¹ i korzystali z pos³ugi sakramentalnej. Charakteryzuj¹c katolików zachodz¹cych do
koœcio³a w Winnicy, pe³nomocnik pisa³ do swych prze³o¿onych: „Wierz¹cy
katolicy nigdy nie omijaj¹ koœcio³a, zawsze zachodz¹, jeœli nie maj¹ czasu, to
na 5–10 minut, z jakiegokolwiek rejonu by oni nie przyjechali”52. Przyzna³
równie¿, ¿e systematycznym gromadzeniem danych o frekwencji w koœcio³ach
i przystêpowaniu do sakramentów œw. zaj¹³ siê dopiero „od trzeciego kwarta³u
1952 r.”53
Z koœcio³em winnickim identyfikowa³o siê powy¿ej 3200 wiernych, których udzia³ zaznacza³ siê nastêpuj¹co: w dzieñ powszedni – 10–120 osób,
w niedzielê – 200–500 osób, w uroczystoœci i œwiêta – 900–3000 osób, „a czasami
i wiêcej”54. Poza Winnic¹ natomiast ks. Wysokiñski wype³nia³ obowi¹zki duszpasterskie jeszcze w Miastkówce, Krasnym, Listopadówce, ¯merynce i Brahi³owie. W tabeli 4 szczególnie interesuj¹ca wydaje siê byæ rosn¹ca frekwencja
i znaczny przyrost wiernych korzystaj¹cych z sakramentu pojednania.
Tabela 4. Pos³uga duszpasterska ks. M. Wysokiñskiego w Miastkówce, Krasnym, Listopadówce,
¯merynce i Brahi³owie w 1953 r. i w 1954 r.
Nazwa parafii

Liczba
wiernych

Frekwencja

Chrzest

SpowiedŸ

Ma³¿eñstwo

w koœciele
1953

1954

1953

1954 1953

1954

1953

1954

w domu
1953

1954

Miastkówka

1500

700

1200

147

84

3

14

120

200

–

–

Krasne

1300

800

1250

19

17

1

2

92

320

–

19

Listopadówka

1000

700

800

80

12

4

2

186

250

–

–

¯merynka

1000

1000

700

36

8

2

1

190

250

–

–

Brahi³ów

250

850

500

10

2

2

–

230

200

–

–

ród³o: ÄÀÂÎ, Ð-2700, 7c, 404, s. 3.

Podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 1953 r., które tradycyjnie trwa³y 3 dni,
w Winnicy ka¿dego dnia w liturgii uczestniczy³o oko³o 3000 wiernych,
w uroczystoœæ œw. Jana Aposto³a we wszystkich œwi¹tyniach praktykowano
zwyczaj œwiêcenia wina, np. w Winnicy poœwiêcono „ponad 230 butelek wina
51

Szymañski, Sytuacja i stan Koœcio³a katolickiego, s. 173.

52

ÄÀÂÎ, Ï-136, 40, 272, s. 3.

53

ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 47, s. 72.

54

ÄÀÂÎ, Ð-2700, 7c, 404, s. 3.
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nale¿¹cego do wiernych i 25 litrów wina zakupionych ze œrodków parafialnych”55. W nastêpnym roku podczas œwi¹t paschalnych w Winnicy (3 msze œw.)
w liturgii wziê³o udzia³ niemal 9 tysiêcy wiernych56.
Sytuacja religijna stabilizowa³a siê w miarê podejmowania pos³ugi duszpasterskiej przez kolejnych kap³anów powracaj¹cych z zes³ania. Odt¹d ks.
M. Wysokiñski otacza³ trosk¹ duszpastersk¹ wspólnoty parafialne w Winnicy,
Listopadówce, Brahi³owie, ¯merynce i Litynie57. Ponadto rodzaj i zakres pos³ugi
ks. M. Wysokiñskiego m.in. w pierwszym pó³roczu 1955 r. egzemplifikuje
tabela 5.
Tabela 5. Pos³uga duszpasterska ks. M. Wysokiñskiego w pierwszym pó³roczu 1955 r.
Miejscowoœæ (rejon)

Chrzest w domu SpowiedŸ w domu

„Pieczêtowanie
grobów”

¯urawa (Lipowiec)

6

39

Gorodnica, Kor¿owka (Brac³aw)

2

43

–

Kruszelnice Wielkie (Woronowica)

3

46

90

Warszyca (Kalinówka)

–

20

–

Ku³yga (Lityñ)

4

52

100

Pohrebyszcze, Malinki, Todosy, (Pohrebyszcze)

8

46

40

Brac³aw*

34

54

138

Brahi³ów, (¯merynka)

–

68

–

Kruszliñce Ma³e**, (Winnica)

2

41

60

Tiarzy³ów, (Winnica)

–

–

40

61

ród³o: ÄÀÂÎ, Ð-2700, 7c, 404, s. 138. Uwaga: w nawiasach podano nazwê rejonu.
* ÄÀÂÎ, Ð-2700, 7c, 404, s. 142. Wed³ug relacji pe³nomocnika: „W Brac³awiu, ks. Wysokiñskiego
[...] uroczyœcie witano w procesji, z zapalonymi œwiecami, z chor¹gwiami i krzy¿em (òîëïà) gromada
katolików, osób oko³o 500, ¿eby pójœæ na cmentarz razem z ksiêdzem. Do nich do³¹czyli prawos³awni
i staroobrzêdowcy”.
** ÄÀÂÎ, Ð-2700, 7c, 404, s. 142. Wed³ug relacji pe³nomocnika „We wsi Kruszeliñce Ma³e, rejon
winnicki mia³o miejsce nastêpuj¹ce wydarzenie: do mnie [pe³nomocnika] zadzwoni³ sekretarz RR
w Winnicy – Tokarenko informuj¹c, ¿e ks. Wysokiñski pieczêtowa³ groby na cmentarzu katolickim we
wsi Ma³e Kruszeliñce. Pracownicy ko³chozu porzucili pracê i poszli na groby. Zebra³o siê wed³ug s³ów
tow. Tokarenki, do 500 osób. Oko³o 100 osób to katolicy, a pozostali prawos³awni i osoby nie wyznaj¹ce
¿adnej wiary. Prosi³ mnie, ¿ebym ja przeciwdzia³a³. Ja tow. Tokarenko odpowiedzia³em, ¿e pieczêtowania
grobów na cmentarzu zabroniæ nie mogê, a oprócz tego ks. Wysokiñski jest zarejestrowany i wieœ Ma³e
Kruszeliñce nale¿y do parafii winnickiej. Ja z kolei zapyta³em, co zrobi³ przewodnicz¹cy [Rady
Wiejskiej], brygadziœci i zmianowi w ko³chozie, i dlaczego na miejscu nie podjêto odpowiednich kroków.
Tow. Tokarenko na to pytanie nie odpowiedzia³. Ks. Wysokiñski o zaistnia³ej sytuacji we wsi Ma³e
55

ÄÀÂÎ, Ï-136, 38, 266, s. 6–10.

ÄÀÂÎ, Ï-136, 38, 266, s. 62–64. Podczas uroczystoœci w Winnicy poœwiêcono 20 wiader wody
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Kruszeliñce opowiada³ tak: W czasie kiedy zbierali siê starsi katolicy w liczbie do 100 osób, ich
gromadzenie siê zauwa¿y³a prawos³awna m³odzie¿ oczekuj¹ca na zajêcia po przerwie obiadowej.
Zauwa¿ywszy mnie [ksiêdza] zaciekawili siê, jak przebiega liturgia na cmentarzu u katolików i w swojej
bezmyœlnoœci zostawili zajêcia na pó³ godziny. Przekonawszy siê, ¿e liturgia przebiega podobnie jak
u prawos³awnych, powrócili do swoich zajêæ. Po zapieczêtowaniu grobów, ja zjad³em obiad w jakimœ
domu, poœwiêci³em go, chrzci³em i spowiada³em. W urzêdzie wiejskim nie robiono mi ¿adnych
przeszkód”.

W 1958 r. ks. Wysokiñski interweniowa³ u pe³nomocnika, prosz¹c o wyjaœnienie, dlaczego w obwodzie chmielnickim wierni mogli modliæ siê na ró¿añcu, a w obwodzie winnickim modlitwa ró¿añcowa by³a zabroniona58.
Œwiêta wielkanocne 1959 r. wierni prze¿ywali w nerwowej atmosferze.
Odsuniêcie ksiê¿y W. Olszowskiego i M. Wilka na³o¿y³o na pozosta³ych kap³anów dodatkowe obowi¹zki. Wœród wiernych parafii barskiej, kopijowieckiej
i ¿merynieckiej – pozbawionych mo¿liwoœci uczestniczenia w liturgii sprawowanej przez ksiê¿y, panowa³o przekonanie, ¿e „odmówiono zezwoleñ na sprawowanie liturgii w obrz¹dku rzymskokatolickim, ¿e ksiê¿a s¹ przeœladowani i ¿e
niektóre koœcio³y bêd¹ zamkniête. [...] ¿e ksi¹dz Olszowski aresztowany”59.
W takiej atmosferze, równie¿ œwi¹tecznej, gdy Bóg siê rodzi³, Œwiadek
Jego mi³oœci ks. Marceli Wysokiñski zakoñczy³ swoje kap³añskie pos³ugiwanie.
* * *

13 stycznia 1960 r. KC KPZR w swoim postanowieniu sprzeciwi³ siê zbyt
rozleg³emu zakresowi w³adzy duchowieñstwa w parafiach60. Zadeklarowano
wprost, ¿e „pañstwo sowieckie zachowuje dla duchowieñstwa tylko tak¹ »specjalizacjê«, któr¹ nikt oprócz niego wykonaæ nie mo¿e i na które jest jeszcze
zapotrzebowanie u osób wierz¹cych”61. Nowe wytyczne przedstawione przez
K. Po³onnika przedstawiciela Rds.KR w Kijowie zapowiada³y agoniê i œmieræ
winnickiej wspólnoty parafialnej, której duszpasterzem by³ ks. Marceli Wysokiñski. Instrukcja nie pozostawia³a z³udzeñ: „Nale¿y pomóc wiernym przyzwyczaiæ siê do myœli, ¿e sta³ego ksiêdza u nich wiêcej nie bêdzie. [...] Na razie
zezwalajcie ksiê¿om w obwodzie wykonywaæ pos³ugê duszpastersk¹ w winnickim koœciele, raz na 3–4 miesi¹ce z tym, ¿eby póŸniej, mo¿e nawet
w przysz³ym roku, przyjazdy ksiê¿y do tej parafii ograniczyæ 1–2 razy na rok.
Przy czym róbcie to tak, ¿eby w odczuciu wiernych parafia os¹dza³a nie Was
ÄÀÂÎ, P-2700, 19, 58, s. 38; ÄÀÂÎ, Ï-136, 46, 199, s. 159; Zob. J. Szymañski, Rola bractw
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Ksiêga pami¹tkowa poœwiêcona Ksiêdzu Biskupowi Profesorowi Janowi Œrutwie, red. Ks. S. Koczwara,
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pe³nomocnika, a ksiê¿y, którzy nie chc¹ jechaæ do Winnicy”62. Rozpoczê³a siê
agonia parafii, o której wierni nie omieszkali poinformowaæ L. Bre¿niewa:
„pozbawieni koœcio³a, jesteœmy zmuszeni zbieraæ siê dla modlitwy na miejscowym miejskim cmentarzu, jest nam przykro, ¿e my obywatele sowieccy, uczestnicz¹cy w zdobyciu w³adzy sowieckiej, a tak¿e uczestnicz¹cy w wojnie, walcz¹c
o wyzwolenie naszej ojczyzny z okupacji niemieckiej, pozbawieni modlitewnego
domu, powinniœmy o ka¿dej porze roku, zbieraæ siê dla modlitwy pod odkrytym
niebem, w tym czasie, kiedy obywatele innych wyznañ: prawos³awni, ¿ydzi,
ewangelicy i inni, mieli domy modlitewne, w jakich zbierali siê dla modlitwy
i spe³niania obrzêdów religijnych. Nie jest to nic innego, jak pozbawienie kilku
tysiêcy katolików praw obywatelskich”63.
MARCELI WYSOKIÑSKI SJ (1884–1959)
– THE WITNESS OF FAITH AND HOPE IN PODOLE AREA
Summary. Marceli Wysokiñski SJ (1884–1959) was the first priest who legally undertook his
priestly duties in the winnicki district. In the beginning, from 28 March to 20 August, 1948, he
worked in the parish of Bar in Podole area, and next in Winnica. He was shifted to the latter on
the motion of the security services. Since the moment Rev. M. Wysokiñski came there he undertook
active priestly activities that were not always in agreement with the binding law of the cults.
Despite various adversities, he made attempts to get back the closed churches. It was also on his
initiatives that the faithful appealed to different instances, demanding respect for their constitutional
rights. Although beginning with 1953 three new priests were engaged in priestly work in that
area, Rev. M. Wysokinski included the greatest number of the believers in his activity, which was
favoured by the fact that Winninca was the capital of the district and the offices of state
administration were found there. They were frequently visited by suppliants, who took advantage
of that stay and visited the church and Winnica. Apart from his work in Winnica, Rev. Wysokiñski
fulfilled his priestly duties in Miastkówka, Krasne, Listopadówka, ¯merynka and Brahi³ów. He
died in Miastkówka in the course of performing his duties as a priest.
Key words: Catholic Church in the East, the clergy, ministry
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