
NORBERT WOJCIECHOWSKI
ur. 1939; Smętów

Tytuł fragmentu relacji Rocznica tysiąclecia chrztu Polski

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Lublin, KUL, 1966, Lublin ulica Narutowicza, Turowski Konstanty, Wierzbicki
Adam, obchody tysiąclecia chrztu Polski

Rocznica tysiąclecia chrztu Polski

Żeniłem się w sierpniu 1966 r. W czerwcu natomiast, dokładnie piątego, szóstego czerwca 1966
r., w ramach obchodów tysiąclecia chrztu Polski, w Lublinie był obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej. Najpierw był w katedrze lubelskiej a stamtąd miał być przewieziony do
kościoła akademickiego KUL-u. Moja narzeczona mieszkała na stancji na ulicy Narutowicza i
wtedy, kiedy odbywały się uroczystości popołudniowe pożegnania obrazu w katedrze ja na nich
nie byłem, byłem na Narutowicza. Obraz miał być odtransportowany na KUL samochodem, ale
ludzie do tego nie dopuścili, sami wzięli obraz i ten obraz bez zgody władz został przeniesiony na
ramionach do kościoła akademickiego KUL-u. Ja się zjawiłem na powitanie obrazu w kościele
akademickim. I w pewnym momencie, nie pamiętam, czy to była Msza Św. czy to było jakieś
nabożeństwo, Konstanty Turowski, mój szef, przyszedł po mnie do kościoła z wiadomością, że
czeka mnie rewizja w pokoju akademickim, bo ponoć uczestniczyłem w rozruchach przed
katedrą lubelską, w związku z niesieniem obrazu. Poszedłem szybko do akademika,
zlikwidowałem trefne książki i papiery. Ostatnio się dowiedziałem, że inwigilował mnie tajny
współpracownik Służby Bezpieczeństwa TW „Zenon”. Okazał się nim być Adam Wierzbicki, mój
kolega ze studiów, który bez przerwy na mnie donosił. Wierzbicki został TW w sposób w tamtych
czasach bardzo typowy. Był we Francji, w Paryżu i przywiózł stamtąd książki, o czym SB-cja
wiedziała. Wpadła do akademika złapała go z tymi książkami i zaszantażowała: dwa i pół roku
odsiadki albo podpisze tzw. lojalkę I on podpisał.
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