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Jadwiga Kańczugowska – nieformalna przywódczyni kobiet świdnickich w okresie

przedsolidarnościowym

„Brak Kościoła  było  widać,  jak  patrzyło  się  na  starsze

osoby,  które  siedziały  przed  blokami  i  mogły  najwyżej

odmawiać  różaniec  lub  modlić  się  „na książeczce”,  bo

nie miały siły, żeby przejść pięć kilometrów w jedną i tyle

samo  w  drugą  stronę...  Zatem  tak  siedziały  bez  mszy,

nieszporów, majówki, a często spowiedzi...”

Jadwiga Hemplówna urodziła się 12 sierpnia 1921 roku w Kuliku na ziemi chełmskiej.

To  ona,  według  słów  pani  Urszuli  Radek,  „zbuntowała”  świdnickie  kobiety,  żeby  w

podlubelskiej Nowej  Hucie  wybudowano  Kościół.  Sama  oburza  się  na  słowo  o  buncie,

mówiąc, że walczyła tylko o to, co jej gwarantowała konstytucja.

   Kobieta  o  niesamowicie  silnym  charakterze,  często  ostra  w  osądach,  uważa,  że

zawdzięcza taką postawę życiową przedwojennej edukacji w Gimnazjum i Liceum im. Unii

Lubelskiej.

   Pani  Jadwiga  zabrała  mnie  w  podróż  do  Polski,  która  pozostała  w  jej  pamięci  na

nielicznych kartach pocztowych i przedwojennych fotografiach. Opowie nam o tym sama, jak

się kształciła, a na wycieczkach szkolnych przemierzała Wołyń, Podole i wracała koleją ze

Lwowa do Lublina tuż przed wybuchem wojny. 

„Byliśmy rodziną  wielodzietną,  nas  było  ośmioro,  no  a  z  rodzicami  dziesięcioro.”

Ojciec Jadwigi, Franciszek Hempel, mówił: „Wszystkie dzieci muszą być wykształcone, żeby

były mądre, bo nie jestem tak bogaty, żeby wszystkie wyposażyć, a zwłaszcza córkom dać

odpowiedni posag. Więc dzieci moje muszą być wykształcone, bo tego nikt im nie zabierze,

co w głowie mają!”

    I tak najstarszy brat Wacław został prawnikiem. Po dwóch latach do szkoły w Siedliszczu

przyszedł dyrektor Banku Stefczyka i zapytał o najzdolniejszego, i najgrzeczniejszego ucznia,

a  kierownik  szkoły polecił  Edwarda  Hempla: „Wykształcił  go,  i  on  już  w  tej  dziedzinie

pracował”. Kolejny brat Jadwigi, Stanisław, skończył seminarium nauczycielskie: „Uczył w wielu

szkołach,  później  studiował  na  KUL-u,  bo  wtedy  tylko  KUL  był.  I  doktorat  zrobił  z

pedagogiki!”
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   Mimo pomocy w kształceniu dzieci z czasem edukacja stawała się zbyt droga jak na

możliwości Franciszka Hempla: „I przy kolejnym dziecku taka sytuacja, że ojciec miał jedno

dziecko w Chełmie na stancji, a drugie miał w Lublinie na stancji. I powiedział: – My nie

damy rady tak, bo to za dużo kosztuje, żeby za to wszystko płacić! A jeszcze jest czworo

dzieci do kształcenia!” I to dzieci, które chciały się uczyć, a ponadto: „Ja nie z pychy mówię,

tylko  tak  jak  było!  Byliśmy  zdolni!  Dlatego  sprzedaliśmy  wszystko  i  wyjechaliśmy  do

Lublina.” Opuszczenie rodzinnej wsi jeszcze po latach wzbudza żal: „W Siedliszczu było nam

bardzo dobrze! I rodzina była, i ojca mojego, i mamy mojej...” Ale po chwili pani Jadwiga

energicznie dodaje: „Pobudował się ojciec na Dziesiątej. No i już tak było, że chodziliśmy po

kolei, jak ktoś skończył podstawówkę, to już do szkoły średniej i na studia”.

   Jadwiga  została  uczennicą  Gimnazjum im.  Unii  Lubelskiej,  które  miało  wówczas

swoją  siedzibę  przy  ulicy  Narutowicza  12  (obecnie  w  budynku  znajduje  się  Wydział

Pedagogiki i Psychologii UMCS). I trzeba dodać – najlepszego gimnazjum wśród żeńskich

szkół  Lublina,  chociaż  niektórzy znawcy tematu  mogą  dyskutować,  że  może  Urszulanki,

Arciszowa, może Kanoniczki... Na pewno Unia miała tę zaletę, że była szkołą państwową,

opłacaną symbolicznie w porównaniu do szkół prywatnych. A w przedwojennym Lublinie

mówiono,  że uczennice Unii  albo były bardzo zdolne,  albo były dziećmi legionistów lub

urzędników. Chociaż jedno drugiego nie  musiało wykluczać.  W każdym razie  szkoła,  jak

byśmy dzisiaj powiedzieli, była „oblegana”.

   Jadwiga zdolna i pilna, znalazła się w Unii, która dawała wiedzę, ale uczyła także

dyscypliny.  Nie! Lepiej chyba powiedzieć PORZĄDKU! „W Unii było tak,  że nie można

było  być  w  klasach  na  przerwach.  Wszyscy  musieli  wychodzić  z  książkami.  Teczki

zostawiało się na korytarzu pod salą, pod którą się będzie miało lekcję. A ostatnia z uczennic

wychodziła dyżurna i otwierała okno. Potem nauczyciel zamykał drzwi na klucz. I później był

dzwonek pierwszy, to był dzwonek dla uczennic, żeby się ustawiły parami. Drugi dzwonek

był dla profesora, żeby przyszedł i żeby nas wpuścił do klasy. No, a później po pół lekcji

znów był  dzwonek,  bo  pierwszą  część  lekcji  miał  nauczyciel  na  odpytywanie,  a  później

jeszcze musiał wyłożyć lekcję... I drugi dzwonek na koniec lekcji.”

  W ten rytm, którego zwolenniczką była Jadwiga, wpisywał się ustalony porządek na

wycieczkach szkolnych: „Pamiętam, że w pierwszej gimnazjalnej... To była stacja Gołąb na

trasie  Lublin–Warszawa  i  pieszo  już  wzdłuż  Wisły  do  Kazimierza!”  Tutaj  pani  Jadwiga

wyraźnie się ożywia, śmieje, a od tych wspomnień młodnieje: „Wszystkie zamki Kazimierza

Wielkiego musiałyśmy zwiedzić, tam nad Wisłą. I od razu na pierwszym postoju zarządziła

pani  Chałubińska  [Aniela  Chałubińska,  urodzona  w  1902  roku  we  Lwowie,  wnuczka  Tytusa

Chałubińskiego, od 1945 roku pracownik, a później profesor Katedry Geografii Regionalnej UMCS]: 
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- Klasa dzieli się na grupy! Po siedem w każdej grupie! I tam było tak, że był porucznik, który

był nadrzędnym w grupie, była gospodyni i taka pomocnica gospodyni. I jeszcze reszta do

sprzątania.  I  już!”  Nie  miałam  wątpliwości,  słuchając  tego  fragmentu  wspomnień,  że

porucznikiem  była  Jadwiga  Hemplówna:  „Pamiętam,  że  każda  zdejmowała  plecak  i

segregacja produktów. I nie było tego, że ta ma lepsze jedzenie, a ta ma gorsze, bo to była

wspólnota!           I jeszcze dwie osoby były,  to one zostawały i patrzyły,  czy papierka

żadnego nie ma. Bo było wcześniej powiedziane: Nie wolno papierków zostawiać! Tak, że

śladu nie było po bytności!   I to cały czas tak było”.

  Jadwiga słyszała od nauczycieli w Unii, że jak ktoś chce być inteligentem: „Musi być

wszechstronnie wykształcony! I w każdej dziedzinie musi mieć własne zdanie, swoją opinię.

Wszechstronnie, nie tylko w jednym kierunku!” A ponieważ w międzywojniu nie wolno było

przebywać uczniom bez obecności starszych poza domem po zmroku, to na uczennice Unii

nakładano jeszcze dodatkowy wymóg: „Nam nie wolno było samemu chodzić do kina, ani do

teatru, ani nigdzie samodzielnie! Chyba, że z rodzicami!” I dlatego kształcenie pozaszkolne

realizowane było na kilka sposobów: „Na każdy występ teatru z innych miast, szkoła szła

do teatru. Każdy występ! I każdy występ muzyczny w filharmonii! I to najbardziej utkwiło mi

w pamięci – wystawa motyli z całego świata! To było coś pięknego! W gmachu Unii było

wejście od ulicy i była scena teatralna, z fortepianem, z kurtyną! I każda szkoła w Lublinie,

która chciała, to zamawiała. I mieli do dyspozycji wszystko!”

  Scena teatralna z kurtyną... Marzenie w czasach, kiedy wyznacznikiem jakości szkoły,

poza artystycznymi, są tylko i wyłącznie obiekty sportowe!

   Wróćmy jednak do przedwojennego Lublina. Jeżeli przyjeżdżali poeci, pisarze, to scena

Unii  także ich gościła.  Jadwiga zapamiętała  wieczór  poetycki  Kazimiery Iłłakowiczówny:

„W  lokalnej,  naszej  wyłącznie  sali  teatralnej  miała  występ.  I  to  kto?!  Iłłakowiczówna!

Iłłakowiczówna,  jak  przyjechała,  to  też  miała  występ  u  nas!”  Powtarza  z  entuzjazmem!

[Kazimiera Iłłakowiczówna to wybitna polska poetka i tłumaczka. W latach 1926 – 1935 była osobistym

sekretarzem Józefa Piłsudskiego.]

Ale na tych radosnych wspomnieniach kładzie się cień: „Zaczęli mówić, że będzie

wojna! To myśmy w ramach historii, musiały codziennie robić takie sprawozdania. Co tam

gazety piszą? Co na ten temat w radiu mówią? Kto? Co? I jak? I z tego się zdawało! Bo

myśmy musiały wiedzieć, co w trawie piszczy! I mieć własne zdanie!”

   Opisywano wszystko, ale to nie wzbudzało niechęci w Jadwidze, wręcz przeciwnie:

„Z wycieczek też trzeba było [napisać] sprawozdanie! Pamiętam na ostatniej wycieczce to ja

miałam osiem kartek papieru kancelaryjnego! I, jak „wylądowaliśmy” w Brześciu, to pieszo

przez cały wschód przeszłyśmy wtedy. Przez cały Wołyń! Przez całe Podole! Trochę jazdą,

trochę  pieszo  i  „wylądowałyśmy”  we  Lwowie.  I  z  Lwowa  dopiero  przyjechałyśmy  do
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Lublina. Tam we Lwowie kończyła się wycieczka i trzeba było to dokładnie opisać! Gdzie się

co widziało? Co zwróciło naszą uwagę? I wszystko! I to składało się u pani Chałubińskiej, i

za to dostawało się stopień!” 

Pani Jadwiga do dzisiaj nosi w sobie wdzięczną pamięć o nauczycielach: „I tak nas

wyszkolili!  Mieliśmy  nauczycieli  wspaniałych!  Moją  wychowawczynią  przez  prawie

wszystkie lata była pani Wanda Kaczanowska. Uczyła rysunków w szkole. I pan Majka... To

był  pedagog!  Miał  już  chyba  z  pięćdziesiąt  albo  więcej  lat,  a  tu  takie  smarkate,

czternastolatki.  Przyszedł  do  klasy,  popatrzył,  popatrzył,  porozglądał  się  i:  -  A ja  wam

powiem, kogo dziś będę pytał! Ciebie, ciebie, ciebie! A ciebie nie, bo nie umiesz dzisiaj lekcji

i ty też! Dzisiaj nie, ale na następnej lekcji bądźcie pewne, że was zapytam! I nigdy się nie

pomylił!” [Józef Majka uczył w Unii łaciny.]

   Po tej czerwcowej wycieczce nie będzie następnych, nie będzie szkoły, nie będzie...

1 września 1939 roku radio nadawało bez końca: „A więc wojna!” Za kilka lat uczniowie,

jadąc do najdalej wysuniętego na wschód miasta, będą docierać do... Lublina.

   Edukacja Jadwigi Hemplówny została gwałtownie przerwana: „Jeżeli chodzi o studia,

to już tylko moja siostra zdążyła się „załapać”, bo Niemcy zamknęli szkoły. Zostawili tylko

szkoły zawodowe, a wszystko inne było... Okupacja niemiecka pięć lat mi zabrała życia! Pięć

lat!” Po chwili dodaje jeszcze kilka słów o udziale w konspiracji: „W okupowanym przez

Niemców  Lublinie  skończyłam  kurs  sanitarny  od  bandażowania  do  podawania  basenu

rannym i potem złożyłam przysięgę żołnierza Armii Krajowej Okręgu Lublin”.

„- I dopiero wraca pani do szkoły w 1944 roku?

-  Tak!  Miałam przed wojną małą maturę  i  dwa lata  liceum, i  w czterdziestym czwartym

poszłam do liceum. A to liceum było dla takich opóźnionych...

- Czyli dla całego pokolenia Kolumbów? Domyślam się, że skrócone...

- Skrócone! I dwa lata w ciągu jednego roku się robiło.”

  Po maturze pani Jadwiga rozpoczęła studia na nowo powstałym Uniwersytecie Marii

Curie-Skłodowskiej:  „A  ponieważ  było  dużo  nauczycieli  sprzed  wojny  znajomych  i

orientowali się, które dziecko jak się w szkole uczyło, więc pani Chałubińska, spowodowała,

że mnie zapisali na skrócony kurs, tak że znowu robiłam dwa lata w ciągu roku. A wtedy

geografia trwała cztery lata”. Ale po dwóch latach: „Wyszłam za mąż i pojechałam z mężem

do  Gdańska”.  I  od  tej  pory  pani  Jadwiga,  od  kiedy  została  żoną  pana  Józefa,  zmieniła

nazwisko na Kańczugowska.

   Państwo Kańczugowscy w Gdańsku mieszkali sześć lat, tam: „Dostałam pracę, dzięki

temu, że znałam lekarza, pana doktora Ejsmonta.  Poznałam go tutaj  w lubelskim i on też

wyjechał do Gdańska. I ten lekarz dał mi pracę, dał mieszkanie służbowe.  [Doktor Ejsmont;

pracownik  służby  zdrowia  w  Lublinie;  pracownik  i  współzałożyciel  Szpitala  Uniwersyteckiego  (?)  w
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Gdańsku.]  Pracowałam  w  szpitalu  w  administracji,  najpierw  jako  pracownica  biurowa,  a

później byłam zastępczynią intendenta szpitala, a jak intendent awansował,  to ja zostałam

intendentem w szpitalu”. 

W tym czasie pani Jadwiga zostaje matką, ale mimo przemieszkanych sześciu lat nie

przywiązuje się do Gdańska: „Ja tam byłam z konieczności!  A ja, niestety,  ale się bardzo

przywiązuję do miejsca i takim moim miejscem ukochanym był Lublin!” Kiedy na wiosnę

1952 roku mąż pani Jadwigi skończył studia, w czerwcu z trzema córkami (z Elą, Teresą i

Barbarą)  przyjeżdżają  do  Świdnika:  „Mnie  się  wydaje,  że  jestem  najstarszą  i  najdłużej

mieszkającą świdniczanką!”

   Świdnik, nowe miasto, ma coraz więcej domów, ale nie ma Kościoła. Jest bowiem

pomysłem na kolejną Nową Hutę: „Brak Kościoła było widać,  jak patrzyło się na starsze

osoby, które siedziały pod blokami i mogły najwyżej odmówić różaniec lub modlić się „na

książeczce”, bo nie miały siły, żeby przejść pięć kilometrów w jedną i tyle samo w drugą

stronę. Zatem tak siedziały bez mszy, nieszporów, majówki, a często spowiedzi...”

„- Świdniczanki, z którymi wcześniej rozmawiałam mówiły, że trzeba było daleko chodzić?

- Tak! Do Kazimierzówki pięć kilometrów! I dlatego myśmy jeździli, póki dzieci były małe

do Lublina. A dzieci zostawały w domu! Na Bronowice, bo najbliżej był kościół (Kościół pod

wezwaniem  św.  Michała  Archanioła),  nie  to  co  w  Gdańsku,  gdzie  naprzeciw  Dworca

Głównego. Tak, że jak ktoś przyjeżdżał, to przez ulicę przeszedł i już był w kościele. A tu

trzeba było jeszcze parę kilometrów iść... A jak dziecko, już miało cztery, pięć lat to też do

kościoła  powinno chodzić.  A tu nie  wezmę takiego małego dziecka,  bo nie  dam rady po

prostu! Dziecko nie da rady!”

  Ale nie wszyscy tak odczuwali brak Kościoła: „Młodym to bardzo imponowało, że

przestali  na wsi być,  tylko  tutaj  mieli  zajęcie.  To się poprzewracało zupełnie w głowie! Te

kobiety chodziły  wystrojone  i  nic  nie  robiły,  bo  one  panie  są  teraz!  No  i  rzeczywiście

wyglądały jak panie ubrane. A mama z tatą przywieźli jedzenie co miesiąc albo i co dwa

tygodnie, a na zimę  też zaopatrzenie... I one nic nie musiały kupować! Tak było! I wszystko

szło na ubrania! A myśmy wtedy byli biedni naprzeciw tych ludzi! One mogły zadzierać nosa,

jak mój mąż dostawał cztery tysiące pensji. Za mieszkanie płaciło się czterysta złotych, za

światło,  za  wodę,  za  wszystko.  Miałam do  dyspozycji  bardzo  mało  pieniędzy.  Ja  tu  nie

poszłam na stałe do pracy, chociaż, jak tu jechaliśmy, to dyrektor mówił, że ma dla mnie

pracę. Ale jak pracowałam w Gdańsku, to jeszcze babcia była. A tutaj, jak już były święta i

przez dwa dni ja byłam w domu, to był płacz,  to była rozpacz taka, że aż nie wiem! Dzieci

płakały, stawały rządkiem i: – Nie pójdziesz mamusiu do pracy! Nie pójdziesz do pracy! I

wtedy postanowiłam sobie, że nigdy nie opuszczę dzieci dla pracy! I dotrzymałam słowa, bo
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tak ich mi było szkoda, że... stoi takie i płacze, i za sukienkę mnie trzymają: – Nie pójdziesz!

Zawsze dla mnie dzieci były najważniejsze! I później, jak się starałyśmy o Kościół, byłam w

ciąży z czwartym dzieckiem” [syn Józef ur. 1959].

Jadwiga Kańczugowska z rodziną

Zanim  jednak  rozpoczęła  się  batalia  o  Kościół  w  Świdniku,  po  przemianach

październikowych 1956 roku do polskich szkół powróciła religia. Pani Jadwiga wspomina:

„Przyszło  takie  zarządzenie,  że  wolno wprowadzać  religię  w szkołach.  No,  jeżeli  rodzice

chcą,  bo  jeżeli  nie  chcą,  to  nie!  A jeżeli  chce  większość  rodziców,  to  trzeba  w  szkole

wprowadzić religię!” Rozpoczęła się akcja, żeby wszyscy, jak najliczniej poszli na zebranie,

bo jak religia wróci       do szkoły, to: „Będzie ksiądz! Będzie zupełnie inna atmosfera!”

   W świdnickiej szkole nadszedł dzień zebrań z rodzicami. Ale zanim do niego doszło,

pani Jadwiga nie chciała być w tych żądaniach odosobniona: „Ja miałam taką kobietę, która

mi przynosiła nabiał. Ona była katoliczka, więc rozmawiałam z nią: – Może Wy ze wsi, może

jest okazja, żebyście też pokazali,  że chcecie religię! Zgłoście ten wniosek, bo to teraz w

rękach naszych leży, co będziemy mieli! I ona się zgodziła!” Pani Jadwiga była przekonana,

że sprawa religii zmobilizuje społeczność świdnicką i sala zebrań będzie pękać w szwach:

„Poszłam na to zebranie i zauważyłam, że trochę luźno jest, ale myślę sobie: – Trudno się

mówi!  Siedzimy,  dyrektor  Rubaj  prowadzi  zebranie.  [Antoni  Rubaj  był  dyrektorem  Szkoły

Podstawowej  i  I  Liceum Ogólnokształcącego   w Świdniku  w latach  1955-1971;  absolwentem filologii

klasycznej na KUL; w czasie okupacji organizatorem tajnego nauczania; później dyrektorem liceów w

Bychawie  i  w  Chełmie  oraz  przewodniczącym  Miejskiej  Rady  Narodowej  w  Świdniku.]  Wszystkie
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problemy szkolne i tak dalej... No i później mówi: – Czy ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia?

A ja patrzę w tamten kąt, gdzie ona siedzi... I cisza! A Rubaj mówi: – To, wobec tego... A ja

rękę  do góry i:  –  Chciałam tu  jeszcze  zaproponować,  żeby w naszej  szkole  religia  była.

Religia przecież nikomu nie szkodzi, wręcz przeciwnie pomaga w wychowaniu młodzieży!

Bardzo pomocna jest w wychowaniu dzieci religia! A wtedy cały krzyk! Wszyscy: – Religia!

Religia! Religia u nas! Religia u nas! I ...wprowadzili religię! A dyrektor...  On niby był z

deklaracji  katolikiem,  ale  wszyscy  tacy,  na  stanowiskach,  to  „oni”  zawsze...  I  później

powiedział mi tak: – Oj! Pani Kańczugowska, jakie ja bym miał spokojne życie, żeby nie

pani! A co ja na to poradzę, panie dyrektorze, że ja nigdy nie byłam i nie będę spokojna! I

zawsze dopominałam się o swoje! O nasze!” 

  Religia  wróciła  do  szkół,  a  Kościoła  ciągle  nie  było:  „I  wtedy  pani  [Helena]

Kijankowa  [mama  Urszuli  Radek] pozbierała  trochę  ludzi,  ale  nie  tylko  ona,  młodsza  pani

Kijankowa  [bratowa Urszuli  Radek] też.”  I  przyszły do pani  Kańczugowskiej  z zapytaniem:

„Staramy się o Kościół,  czy nie?!” A na to  pani  Jadwiga stanowczo:  „No pewnie,  że się

staramy!” Jednak nie wszyscy byli gotowi poprzeć ten pomysł, jedni z obawy o pracę, drudzy

ze względu na nowe środowisko: „Młodzi, jak już wcześniej mówiłam, to im imponowało, że

przestali na wsi być! I, broń Boże, ksiądz! Broń Boże! Bo za to kara z góry!” Zostały zatem

kobiety zebrane wcześniej przez panie Kijanko i panią Urszulę Radek z domu też Kijanko.

Pani Jadwiga umówiła się z paniami. Postanowiły pojechać do kurii lubelskiej: „Ale zanim

zaczęłyśmy  jeździć  wszystko  omówiłam,  ze  znajomym  mojego  męża,  jeszcze  z  czasów

szkolnych,  z  Nasutowa,  z  księdzem katechetą  Władysławem Jędruszakiem.  [ks.  Władysław

Jędruszak; (1903-1975); święcenia kapłańskie w 1931 r.; kapelan i wikariusz w okresie międzywojennym

w Krasnymstawie; od 1933 roku pracownik Seminarium Duchownego w Lublinie i kapelan więzienny na

Zamku  Lubelskim;  kapelan  i  oficer  Armii  Krajowej;            po  wojnie  więzień  UB  (Urzędu

Bezpieczeństwa) na Zamku Lubelskim; prześladowany przez władze komunistyczne; długoletni proboszcz

parafii Niemce.]

   Ale, jak powiedział, że biskup się nie zgadza... To my wtedy zebrałyśmy gromadkę

i pojechałyśmy tam. Do kurii oczywiście! Przede wszystkim! I musiał nas biskup wysłuchać!

I potem padło pytanie: – Czy tam jest dla kogo kościół budować? A ja osłupiałam! To dla

mnie było ogromne zaskoczenie! Ogromne! Biskup Kałwa nie wie, co się dzieje dwanaście

kilometrów od Lublina.” [Bp Piotr Kałwa; biskup ordynariusz diecezji lubelskiej w latach 1949-1971;

w roku 1970 zlecił ks. Janowi Hryniewiczowi zadanie wybudowania kościoła w Świdniku.]

   Pani  Jadwiga w tej  sytuacji  zdumiona bardzo,  ale  jak zawsze do końca  waleczna,

doszła do wniosku, że najlepiej  zaprosić biskupa do Świdnika. Zatem na pytanie, które ją

chwilowo zdeprymowało, odpowiedziała: „To najlepiej przyjechać i zobaczyć! I biskup Piotr

Kałwa powiedział, że przyjedzie”.
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   W Świdniku wśród pań, które starały się o Kościół, rozpoczęły się przygotowania.

Pani  Jadwiga  wspomina:  „Zamówiłam sobie  trzy  panie,  takie  do  towarzystwa,  żeby  nie

siedzieć samej, a pokój sąsiedni zapełniłam kobietami. Calutki pokój! I przygotowałam ciasto

i herbatę!”

„- A pamięta pani, jakie ciasto?

- Chyba sernik upiekłam i jeszcze kilka, tak że pani doktorowa Szczerbikowa, jedna z tych

trzech pań, bardzo się zdziwiła: – Kiedy pani to upiekła? Niech pani powie! A ja na to: – Jak

trzeba to trzeba!”

   Biskup Piotr Kałwa przyjechał na „herbatkę z ciastem”, a po niej: „Wychodzi biskup

do przedpokoju, a z drugiego gromada go otacza. I wtedy dopiero: – Dlaczego u nas nie ma

Kościoła? Dlaczego? Dlaczego?” Pani Jadwiga cały czas śmieje się, kiedy opowiada o tym

zdarzeniu:  „I  powiedział  biskup,  że  będzie  popierał,  że  będzie  wszystko.  Wszystko

powiedział, ale chyba czuł się nie bardzo i chciał się wydostać z tych naszych objęć”.

   Po tej wizycie lubelskiego ordynariusza świdnickie kobiety na czele z panią Jadwigą

zaczęły regularnie  jeździć  do kurii,  ale  nie  udało się:  „Stwierdził  po pewnym czasie,  że im

absolutnie nie  odpowiada  nasz  plan”.  Zatem  pozostawała  ta  druga  władza...  Wyjątkowo

świecka władza: „Wie pani... Komuna!”

  Pojechały świdnickie panie do towarzysza Władysława Kozdry I sekretarza Komitetu

Wojewódzkiego  Polskiej  Zjednoczonej  Partii  Robotniczej  [Władysław  Kozdra;  (1920-1986);

I  sekretarz  KW PZPR  w  Lublinie  w  latach  1956-1971;  w  czasie  okupacji  należał  do  Polskiej  Partii

Robotniczej i Gwardii, a potem Armii Ludowej; od roku 1948 w PZPR.] 

„I sekretarz, nie ten pierwszy, tylko sekretarz towarzysza I sekretarza spytał:

- Po co tu przyjechałyście, obywatelki?

- W sprawie budowy Kościoła!

- W jakiej sprawie???

- W sprawie budowy Kościoła w Świdniku!

- To trzeba czekać... Trzeba czekać...”

Kobiety  świdnickie  czekały,  czekały...  A sekretarz  Władysław  Kozdra  tylnym  wyjściem

uciekł! Razem ze swoim sekretarzem: „No, więc poszłyśmy”.

„- Ale panie się nie zniechęciły...

- Nie! Absolutnie nie!

- Zgodnie z zasadą, że im więcej przeszkód, tym większa zaciętość?

- Tak jest, proszę panią! I tak jeździłyśmy, choć każdy nas usiłował spławić!

- I za każdym razem, i przed wszystkimi to pani zabierała pierwsza głos?

- Tak! Ja miałam zawsze pierwszy głos, bo ja najwięcej wiedziałam, co i jak powiedzieć!

- I nie bała się pani powiedzieć?
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- Ze strachem nigdy nie było mi po drodze!”

   Panie postanowiły pojechać do wojewody, bo tak określają w swoich wspomnieniach

przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej,  Pawła Dąbka  [Paweł  Dąbek;  (1908-1987);

absolwent prawa na KUL; w czasie okupacji dowódca Lubelskiego Okręgu GL; od 1943 roku więzień

obozu koncentracyjnego na Majdanku; od 1944 działacz PPR; następnie w PZPR; poseł w latach 1947-

1952 i 1957- 1985; wojewoda lubelski 1944-1946 i 1950-1952; przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej

Rady Narodowej  w latach 1956-1969;  generał  Ludowego Wojska Polskiego;  od 1983 r.  członek Rady

Krajowej  Patriotycznego  Ruchu  Odrodzenia  Narodowego  –  organizacji  związanej  ściśle  z  PZPR  i

utworzonej                   z nadzieją na osłabienie oraz rozbicie „Solidarności”.]

„Przyjeżdżamy  tam,  on  nam  się  pozwolił  wypowiedzieć”.  Pomyślały  wtedy,  że

znalazły odpowiednią osobę, bo słucha tego, co mówią, nie ucieka i: „Przecież gospodarz

całego województwa!” Rozmowa dobiegła końca, kiedy „on” w końcu mówi:

„- Dobrze! Już wszystkie problemy poruszyliśmy? Tak?

- Tak panie wojewodo.

A on z krzykiem:

- To wszystko pani wina! To przez panią to wszystko jest! Ci ludzie się tak buntują, że pani

ich podburza do tego! Pani podżega do tego!

Ja wysłuchałam nic nie powiedziałam, przecież nie będę tu awantury urządzała.

- Pożegnajmy się.

- A ja panu ręki nie podam!

- ???

- Nie podam panu ręki,  dopóki  mnie pan nie przeprosi za to,  jak mnie pan tak zbeształ!

Przedstawił mnie pan w takim świetle!  Tak mnie pan tutaj  oczernił!  Nie mogę się z tym

zgodzić! Po pierwsze, ja nikogo nie buntuję! Nigdy nikogo nie podżegałam do buntu! A pan

tu ze mnie zrobił awanturnicę, która podburza ludzi, żeby tylko zamęt był! A to jest absolutna

nieprawda! My tylko staramy się o Kościół! Nie chcemy żadnych przywilejów! My chcemy

tylko tego,  co nam gwarantuje  konstytucja!  A konstytucja  gwarantuje  nam wolność kultu

religijnego! A do tego potrzebny jest Kościół!”

   Działalność pani Jadwigi nie pozostawała bez echa: „Mój mąż zbierał zawsze za mnie

„baty”! Za to, że tam jeździmy. Za wszystko!” Po każdej wizycie małżonki u kogokolwiek,

był wzywany do któregoś z sekretarzy:  „Na dywanik!”. W zależności od wagi oratorskiej

ostatniego wystąpienia. 

  A trzeba  pamiętać,  że  owi  sekretarze  byli  wszędzie,  poczynając  od  POP,  czyli

Podstawowej Organizacji Partyjnej, a w wypadku tak wielkiego zakładu jak WSK Świdnik,

jeszcze niżej, bo na każdym wydziale istniały komórki PZPR, poprzez sekretarzy miast, aż do

pierwszego  sekretarza  wojewódzkiego...  Aha!  Jeszcze  powiatowe  struktury.  No  i  należy
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doliczyć przewodniczących rad narodowych różnego szczebla. Zatem nic dziwnego, że po

płomiennym  wystąpieniu  przed  przewodniczącym  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej,  pani

Jadwiga czekała na reperkusje i pewnego dnia: „Przychodzi mąż z pracy i mówi:

- Wiesz co?

- Co takiego?

- Dzwonił do mnie wojewoda...

- I czego chciał?

- Zadzwonił, żeby powiedzieć mi: „Gratuluję panu mądrej żony!”

- Aha! Chyba pierwszy raz w życiu go to spotkało, żeby ktoś ze wsi przyjechał i tak mu

powiedział!

- I dodał: „Tak mi powiedziała, że nie miałem nic absolutnie do dodania! Nie miałem po co

zabierać głosu!”

- Józiu! To ja będę jeszcze mocniej się angażować! Bo i tym razem jakoś tam przeszło! To

i następnym razem może nas nie zabiją! (śmiech)

- Jestem z ciebie dumny, bo nikt nie ma takiej żony w całym Świdniku!

[Mąż pani Jadwigi Kańczugowskiej (Józef) był długoletnim wicedyrektorem WSK Świdnik, inżynierem

i absolwentem Politechniki Gdańskiej.]

  Jak powiedziała pani Jadwiga, tak i zrobiła razem z wypróbowanymi pomocnicami.

Z  czasem dużym wsparciem dla  ich  akcji  było  zaangażowanie  społeczności  Poniatowej,

miasta od 1962 roku, które miało być kolejną Nową Hutą: „To miały być dwa miasta bez

kościoła, bez Boga! Ale był wtedy kanclerz w kurii lubelskiej i chciał, żeby do tych starań

dołączyć jego wieś, bo on pochodził z tej wsi i tam też ludzie chcieli budować kościół! I

mówię mu: – Że to nie jest ważne, bo wcześniej, czy później tam stanie kościół! A tu chodzi o

te dwa miasta! Ale ja mówiłam swoje, a on robił swoje... I nic nie rozumiał, albo nie chciał

zrozumieć! I w końcu w tej jego wsi pobudowali kościół, a wdzięczni mieszkańcy wmurowali

tablicę, że to dzięki staraniom tego kanclerza. A Kościoła w Świdniku i w Poniatowej dalej

nie było!”  [Pozwolenie na budowę Kościoła w Poniatowej wydano w 1979 roku, po ośmiu latach od

złożenia petycji mieszkańców w Radzie Ministrów PRL.]

   Z  czasem  państwo  Kańczugowscy  rozpoczęli  budowę  domu  i  pani  Jadwiga

postanowiła w tym momencie tylko doradzać.  Zatem pani Kijanowa i  inne zaangażowane

panie:  „Mówiły  mi,  co  się  dzieje.  I  ja  im  tylko  jedno  powiedziałam:  –  Przychodźcie!

Będziemy  rozmawiały,  będziemy  się  naradzały!  Ja  tylko  nie  chcę  mieć  do  czynienia  z

pieniędzmi, bo znajdą się tacy, co od razu połączą budowę domu z budową Kościoła”.

 Kiedy  nastały  czasy  „Solidarności”,  pan  Józef  Kańczugowski  doradzał  małżonce

w sprawie  Kościoła.  Pani  Jadwiga  wspomina:  „Jak  to  się  wszystko zaczęło,  to  mój  mąż

powiedział: – Jak chcecie budować Kościół to teraz, bo partia nie wie, co ze sobą zrobić!” Ja
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pamiętam, że jak się odezwała „Solidarność”, to „oni” zupełnie stracili wątek. Nie wiedzieli,

co dalej będzie. Czy to będzie dalej rządząca partia, czy to będzie inny ustrój?!”

   Mimo  zgody  Mieczysława  Stępnia,  wojewody  lubelskiego  z  1975  roku,  kamień

węgielny poświęcono dopiero dwa lata później.  [Mieczysław Stępień 1926-1996); od 1945 w PPR;

od 1948 w PZPR; funkcjonariusz UB 1945-1956; w latach 1945-1952 aktywnie walczył  z  podziemiem

antykomunistycznym  i  legalną  opozycją;  wojewoda  lubelski  (1975-1980);  uczestniczył  w  rozmowach

z robotnikami podczas wydarzeń świdnickiego lipca 1980.]

Na  pasterce  w  tym  samym  roku  biskup  pomocniczy  diecezji  lubelskiej  Zygmunt

Kamiński  [Bp.  Zygmunt  Kamiński;  (1933-2010);  absolwent  KUL;  doktor  nauk  prawnych;  bp

pomocniczy  lubelski  1975-1984;  inwigilowany przez  SB; abp metropolita  szczecińsko-kamieński  1999-

2009.]  poświęcił  dolną  część  Kościoła  pod  wezwaniem  Najświętszej  Maryi  Panny  Matki

Kościoła; a górną         na Pasterce w 1985 roku biskup ordynariusz Bolesław Pylak.  [Abp

Bolesław Pylak; ur.1921;                w czasie  okupacji żołnierz Batalionów Chłopskich; (1943-1948)

studiował w lubelskim Wyższym Seminarium Duchownym; absolwent i profesor KUL; bp pomocniczy

diecezji lubelskiej 1966-1975; bp ordynariusz 1975-1997; arcybiskup metropolita lubelski 1992-1997.]

 -  I  wybudowano  Okrągły  Kościół,  podobno  dlatego,  żeby  się  po  kątach  komuniści  nie

chowali?

- Tak! Tak... Kościół zbudowali! I posadzka coraz wyżej się wznosiła. Tam uklęknąć było to

ze strachem!

- Bo się człowiek zsuwał?

- Leciał człowiek! Bo ołtarz był nisko, a coraz wyżej miejsca dla wiernych.

- To taki Kościół w duchu soborowym... Może dlatego?

- Tam jest taka posadzka, że kto się dorwał to robił, a często nie miał wykształcenia w tym

kierunku. I jak się uklękło, to można było lądować na nosie! A ta posadzka coraz wyżej i w

końcu  ludzie  ołtarza  nie  widzieli!  Dobrze,  że  Kościół  zbudowali,  ale...  Dla  mnie  zawsze

najpiękniejsze były i zostaną kościoły lubelskie.”

   Pani Jadwiga wiele lat  życia walczyła o Kościół w Świdniku. Do dzisiaj  aktywna,

zainteresowana tym, co się wokół niej dzieje. Dodaje z westchnieniem: „Tylko jedno wiem,

że Pan Bóg chyba bardzo teraz się martwi. Tymi swoimi najbliższymi sługami...” A ponadto

boleje nad zdziczeniem obyczajów: „Bo jak można w programie telewizyjnym mówić do

widza: – Tylko nas nie przegapcie! Zamiast: – Tylko nas państwo nie przeoczcie!” I nie może

pani Jadwiga zrozumieć, że ludzie się na takie traktowanie nie oburzają, a przecież publicznie

nazywa się ich „gapami”!


