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Ks. Bronisław Zygmunt Kotwica (1946-2003) 

 

 

Bieszczady, Bronisław wśród przyjaciół.  Zdjęcie zrobione w Bieszczadach w 1982roku. Oni 

wszyscy trzej byli wtedy przed święceniami diakonatu. Na zdjęciu od lewej: ja, ks.Andrzej, ks.Bronisław 

Kotwica,ks.Kazimierz. Byliśmy tam w piątke. Zdjęcie robił nasz kolega Adam(też swiecki jak ja), niestety 

tak jak Bronek już nieżyjący. Pozdrawiam. Stanisław Uriadko. 



 3 

 

07.2000 r. Obóz młodzieży z parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku w Sudetach 

Wschodnich, Czernica. 
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07.2000 r. Obóz młodzieży z parafii w Zbąszynku, Sudety Wschodnie, Śnieżnik. 
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07.2000 r. obóz młodzieży z parafii w Zbąszynku w Sudetach Wschodnich 
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05.2000 r. wycieczka kl. VE 1 z ZST w Zbąszynku do Lednicy i Gniezna. 
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05.2000 r. wycieczka kl. VE1 z ZST w Zbąszynku do Lednicy i Gniezna. 
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Ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, US 

 

 

Wybór między wiarą a niewiarą. Dylematy sumienia mieszkańca Ziemi Lubuskiej na 

przykładzie życia i działalności ks. Bronisława Kotwicy (1946-2003) 

 

WSTĘP 

 Zgodnie z hasłami propagandy komunistycznej Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

miała stać w Polsce ludowej na straży praworządności. Specyficznym sposobem jej 

rozumienia było prowadzenie szeroko zakrojonej walki z religią, a zwłaszcza Kościołem 

katolickim, którą uprawiano pod płaszczykiem kształtowania w społeczeństwie klimatu 

tolerancji wyznaniowej i prywatności wierzeń religijnych. W pierwszej kolejności działania te 

były wymierzone wobec ludzi wcielonych w struktury reżimu komunistycznego. Miał to być 

pierwszy „narybek nowych ludzi”, wyzbytych wiary i bezgranicznie lojalnych wobec 

systemu, którzy staną się apostołami ateizmu w swoim środowisku rodzinnym i 

zawodowym1.  

 Twórcy ideologii marksistowsko-leninowskiej uważali człowieka współczesnego 

jedynie za narzędzie służące do osiągnięcia celów partii i społeczeństwa w przyszłości. 

Pojęcie „nowy człowiek” oznaczało przyszłą ludzkość. Był to swoisty mit, którego 

drogowskazem moralnym była mitologiczna postać Prometeusza. Bohatera, który 

wypowiedział nierówną walkę bogom Olimpu w celu poprawienia sytuacji ludzi. Ideał ten 

jest ateuszem, który odsuwa interes własny na dalszy plan, a motywuje go do działania 

wrażliwość na krzywdę społeczną. „Nowy człowiek” to jednostka o czystych intencjach, 

którą cechuje: odwaga, stanowczość, konsekwencja, sprawność, skuteczność działania, 

solidarność z towarzyszami walki, podporządkowanie się niezbędnej dyscyplinie, lojalność 

wobec partii, własna inicjatywa i samodzielność w wykonywani wspólnych zadań. Poza tym 

„nowy człowiek” musi sumiennie realizować wymóg intelektualny, który oznacza stałe 

 
1 A. Krawczyk, Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 

1944-47, Warszawa 1994, s. 27.  
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poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie i jego problemach społecznych. Ideałem w tym 

względzie był człowiek epoki Renesansu2. 

Najtrudniejszym do zdobycia bastionem tradycyjnych wartości okazała się dla władzy 

rodzina. Tu zasadniczo polecenie partyjne było ignorowane. Jednak osobiste pokątne 

praktykowanie wiary katolickiej przez członków partii, a nawet funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa, nie stało dla nich w konflikcie sumienia z prowadzeniem oficjalnej walki z 

religią i Kościołem katolickim, który dla komunistów w Polsce był ostatnią niezdobytą 

twierdzą. 

Uwarunkowania społeczne i wyznaniowe powstałe na Ziemiach Zachodnich i 

Północnych – w tym również na terenie Środowego Nadodrza – stworzyły ideologom 

partyjnym możliwość identyfikacji działań doktrynalnych i administracyjnych nad 

formowania „nowego człowieka” oraz prowadzoną po tej linii walką z Kościołem 

katolickim3. 

 

1. ANTYTEZA I TEZA POSTAW MORALNYCH 

Przykładami dylematów sumienia mieszkańców Ziemi Lubuskiej mogą być postawy 

dwóch kapłanów posługujących na tym terenie po II wojnie światowej. Warto podkreślić, że 

osoba kapłana katolickiego na tych ziemiach była postacią nietuzinkową. Ludzie w pierwszej 

kolejności osiedlali się tam, gdzie zastali księdza katolickiego i czynny kościół. Były wypadki 

opuszczania zajętego wcześniej gospodarstwa i przenoszenie się bliżej czynnego kościoła. 

Czasami ludzie umawiali się z kolejarzami, aby ci donosili im o jadącym księdzu w pociągu. 

Nierzadko napadano wtedy na pociągi i siłą zabierano księdza do siebie. Niekiedy osadnicy 

nie chcieli wychodzić z transportu, dopóki nie upewnili się czy na miejscu jest ksiądz. W tym 

czasie obecność kapłana w danej miejscowości była gwarantem stabilizacji i najcenniejszym 

skarbem. Mieszkańcy chętnie pomagali księdzu: przy odbudowie zniszczonych świątyń 

poprotestanckich i w ich adaptacji do celów kultowych, przy urządzaniu plebani, nie 

szczędzili także pieniędzy przy zakupie sprzętu liturgicznego, mimo iż sami cierpieli biedę. 

Dla nowych osadników wiara i świadomość obecności kapłana była gwarantem 

Bożego błogosławieństwa na każdym odcinku ich życia w nowej rzeczywistości. 

 
2 J. M. Bocheński, Lewica. Religia. Sowietologia, Warszawa 1996, s. 261-263; H. Jankowski, O właściwy wybór 

moralny, Warszawa 1960, s. 77-84. 
3 D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich 

szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, Ząbki 2007, s. 17. 
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Obowiązków wszystkie uroczystości odbywały się przy udziale księdza4. Kapłan był 

języczkiem uwagi oraz przewodnikiem sumień swoich wiernych.  

Pierwszym z wyszukanych przez autora przykładów postaw moralnych jest ks. 

Tadeusz Piotrowski, którego wybór dokonany w zgodzie z jego sumieniem wzbudził 

kontrowersje. Urodził się 3 stycznia 1927 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium 

Duchownego w Gorzowie Wlkp., 4 listopada 1951 roku przyjął subdiakonat w katedrze 

gorzowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1952, po czym dekretem z 13 czerwca 

1952 r. został wikariuszem w parafii pw. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie. 25 czerwca 

1952 r. objął to stanowisko. Dekretem z 21 lipca 1953 r. ustanowiono go wikariuszem w 

Zielonej Górze. Jego pobyt w Zielonej Górze został zauważony przez ówczesne władze. 

Kapłan uchodził za dobrego kaznodzieję, który wykorzystuje ambonę w celach politycznych5. 

W 1955 roku dwukrotnie zmieniał parafię. Najpierw dekretem z 8 stycznia 1955 r. został 

wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, w czerwcu trafił do parafii pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku. Był zaledwie rok. Dekretem z 1 lipca 1957 roku 

został wikariuszem w Bogdańcu. W lipca 1958 roku objął parafię w Ługach jako wikariusz-

zarządca6.  

W stycznia 1961 roku ks. Tadeusz Piotrowski jako proboszcz parafii Ługi, powiat 

Nowa Sól porzucił kapłaństwo. Duchowny przed podjęciem takiej decyzji miał dziecko z 

kobietą, o czym dowiedziała się Służba Bezpieczeństwa i przy pomocy TW ps. „Oko”, także 

byłego księdza i przyjaciela ks. Piotrowskiego, a następnie nauczyciela zatrudnionego ze 

względów operacyjnych w szkole na terenie jego parafii. Przy jego pomocy przekonano 

duchownego o słuszności takiej decyzji7. Piotrowski nie tylko odszedł z kapłaństwa, ale na 

dodatek został członkiem PZPR i aktywnym działaczem Stowarzyszenia Ateistów i 

Wolnomyślicieli, głosząc referaty światopoglądowe w miejscowościach, gdzie wcześniej był 

wikariuszem. Przypadek ten był szeroko komentowany przez duchownych i świeckich, a 

biskup Wilhelm Pluta wydał w tej sprawie nawet list pasterski8.  

Drugim przykładem złożonych postaw moralnych zaproponowanym przez autora jest 

ks. Bronisław Zygmunt Kotwica, były członek PZPR, instruktor ZHP, nauczyciel 

 
4 E. Welzandt, Ludność diecezji gorzowskiej, GWK 1970, nr 7, s. 217. 
5 APZG, KW PZPR, Wydział Administracyjny, sygn. 1743, k. 79. 
6 Hasło: Piotrowski Tadeusz (1927-?), w: Ks. R. R. Kufel, Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele 

gorzowskim 1945-1956. Tom III (M-Ś), Zielona Góra 2018, s. 156-157. 
7 AIPN Sz 008/458, t. 1, Akta administracyjne MSW, Walka z wrogą działalnością reakcyjnego kleru na 

obecnym etapie (mjr B. Cykałe), Warszawa VIII 1958, k. 19-20. 
8 D. Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi 

Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, Tom I, UZ Zielona Góra 2014, s. 253-254. 
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matematyki, pracownik Huty Głogów, aż w końcu kapłan diecezji 

(zielonogórsko)gorzowskiej. 

 

2. DROGA DO KAPŁAŃSTWA BRONISŁAWA KOTWICY 

Bronisław Kotwica urodził się 22 lipca 1946 roku w Kożuchowie. Ochrzczony został 

18.08.1946 r. w kościele parafialnym pw. Oczyszczenia NMP w Kożuchowie. Na chrzcie św. 

otrzymał imiona Bronisław Zygmunt9. Był pierwszym dzieckiem małżeństwa Zygmunta i 

Władysławy z domu Drewniak. Rodzice poznali się w czasie wojny na robotach 

przymusowych w Niemczech. Zygmunt pochodził z kieleckiego, natomiast Władysława z 

Wielkopolski10.  

Ojciec Bronisława, Zygmunt urodził 23 lub 27 kwietnia 1901 w Denkowie (osiedle 

samorządowe Ostrowca Świętokrzyskiego). Po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał w 

1915 r. do Budapesztu, gdzie był uczniem giserskim w fabryce metalowej, a na przełomie 

1918/1919 brał udział w rewolucji węgierskiej. W 1920 wrócił do Polski, po odbyciu służby 

wojskowej, był od 1923 r. murarzem przy budowie fabryk broni w Starachowicach i 

Radomiu. Od 1925 działacz Komunistycznej Partii Polski, prowadził działalność 

propagandową i brał udział w starciach z policją podczas strajku w hucie w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, za co 11 czerwca 1926 r. został aresztowany i 29 stycznia 1927 r. skazany w 

Radomiu na 4 lata więzienia; wyrok odbywał w Radomiu i Sandomierzu, gdzie był członkiem 

komuny więziennej. W 1928 na mocy amnestii skrócono karę o rok i 4 miesiące, a 23 sierpnia 

1929 r. przedterminowo zwolniony z powodu choroby. W grudniu 1929 udał się do Francji, 

gdzie był giserem w odlewniach w Pont-à-Moussen i Dunkierce. Członek Francuskiej Partii 

Komunistycznej, w kwietniu 1934 wydalony z Francji za działalność komunistyczną, wrócił 

do Polski. Pracował dorywczo na Kielecczyźnie, działacz KPP do jej rozwiązania w 1938, 

podczas okupacji 23 sierpnia 1940 aresztowany w Ostrowcu Świętokrzyskim i wywieziony 

do Niemiec, gdzie od 1943 pracował przymusowo w zakładach metalowych w Dessau. Po 

wojnie wrócił do Polski, w czerwcu 1945 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej, 

zorganizował koło PPR w Denkowie i został jego sekretarzem. Wkrótce wyjechał do 

Kożuchowa, gdzie wstąpił do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym 

był kierownikiem sekcji i później wydziału organizacyjnego11. Od 1949 kierownik działu 

 
9 P. Socha, bp, Biografie i wspomnienia o kapłanach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zmarłych w latach 

1992-2004. Tom II, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 2017, s. 353. 
10 Wspomnienia (18.09.2021, Kożuchów), Marii Żuławnik, z domu Kotwica, córki Zygmunta i Władysławy, 

siostry ks. Bronisława.  
11 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I: 1944-1956, IPN Warszawa 2005, s. 507. 
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kadr Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, później był 

kierownikiem wydziału kadr w różnych zakładach, od 1958 na rencie dla zasłużonych. Był 

odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Choć był działaczem 

komunistycznym i funkcjonariuszem UB, ale do religijności innych ludzi był tolerancyjny. 

Otwartość umysłu i realny ogląd świata, a także postawa bliskich mu osób zwłaszcza jego 

żony Władysławy, sprawiły, że przed śmiercią nawrócił się, odprawił spowiedź świętą i 

przyjął komunię św. Zmarł 1 grudnia 1967 roku, pochowany na cmentarzu komunalnym w 

Kożuchowie12. 

Matka Władysława z domu Drewniak była głęboko religijna i jej zawdzięczał zarówno 

Bronisław, jak i jego młodsza siostra Maria (1949), wychowanie w duchu wiary katolickiej13.  

Ks. Bronisław swoje pierwsze imię z chrztu św. odziedziczył po swoim wuju, 

rodzonym bracie Władysławy – ks. Bronisławie Drewniaku, który był kapłanem archidiecezji 

poznańskiej. Urodził się 19.09.1911 r. w Husen-Dortmund (Nadrenia Północna-Westfalia, 

Niemcy). W latach 1931-1937 – student (Poznań, filozofia i teologia, Seminarium 

Duchowne). Święcenia kapłańskie przyjął 22.05.1937 r. w katedrze poznańskiej. Był 

wikariuszem w parafiach: Bnin (1937) i Obornikach (1937-1939); administratorem: Ludomy 

(1937) i Rogoźno (1939-1940). Po niemieckim i rosyjskim najeździe na Rzeczpospolitą we 

wrześniu 1939 roku i rozpoczęciu II wojny światowej, po rozpoczęciu okupacji niemieckiej, 

administrował  - po aresztowaniu proboszczów – kolejno parafiami w Ludomach i Rogoźnie 

Wlkp. Wezwany 22.04.1941 r. na posterunek policji niemieckiej w Rogoźnie Wlkp. za to, że 

pozwolił wprowadził do kościoła w czasie uroczystości religijnej sztandar ze słowami: „Bóg-

Honor-Ojczyzna”14. Po przybyciu aresztowany przez Niemców. Tego samego dnia 

przewieziony do siedziby Gestapo w Szamotułach, a następnie do obozu koncentracyjnego 

KL Posen (Fort VII). 26.09.1941 r. przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL 

Dachau. Niewolniczo pracował w „Liebhof-komando” – grupa więźniów pracujących na 

gospodarstwie prowadzonym przez ludobójczą jednostkę SS, w szczerym polu. Wkrótce był 

już do pracy niezdolny i został przeniesiony do baraku obozowego „szpitala” – zwanego 

„rewirem” – gdzie zginął 17.06.1942 roku. Urna z prochami – skremowanie nastąpiło 

prawdopodobnie w krematorium przy niemieckim Ostfriedhof w Monachium. Od 1950 roku 

 
12 Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992, s. 339-340. 
13 P. Socha, bp, Biografie i wspomnienia o kapłanach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zmarłych w latach 

1992-2004, s. 353. 
14 Wspomnienia (18.09.2021, Kożuchów) Marii Żuławnik, z domu Drewniak.  
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przechowywana jest na cmentarzu Am Perlacher Forst, w miejscu zwanym niem. Ehrenhaim I 

(„Gaj Pamięci” nr 1) w Monachium15. 

Jak wspomina - po latach - Maria Żuławnik, siostra Bronisława jako dzieci bardzo 

często bawili się w teatr kukiełkowy. Wspólnie szyli lalki, a następnie Bronisław wymyślał 

scenariusz sztuki, który wystawiali dla innych dzieci z podwórka16. W latach 1953-1960 

uczęszczał Bronisław Kotwica do szkoły podstawowej w Kożuchowie, a od 1960 do 1964 r. 

do liceum ogólnokształcącego w Nowej Soli. Tam też złożył egzaminy maturalne. Po maturze 

kontynuował przez dwa lata naukę w Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze, na kierunku 

matematyka z fizyką. Mieszkał w tym czasie w domu studenta w Zielonej Górze17. Bronisław 

wspominał ten okres jako z jednej strony czas bujnego życia towarzyskiego, z drugiej zaś 

regularnego korzystania z niedzielnej mszy świętej, za którą wielokrotnie był strofowany 

przez swych przełożonych. Tzw. „religianctwo” było w tych czasach poważnym 

wykroczeniem ideologicznym18. 

Po ukończeniu studium przez 11 lat pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w 

szkołach. W 1966 r. podjął pracę w szkole w Broniszowie i jednocześnie dalsze studia 

magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które jednak przerwał. 

Trudno mu było pogodzić obowiązki zawodowe ze studiami. W 1973 roku został 

przeniesiony do szkoły w Kożuchowie. W ciągu tych lat wielokrotnie był upominany przez 

dyrekcję, że jako nauczyciel powinien skrystalizować swój światopogląd na korzyść 

materialistycznego. 

Osobowość Bronisława uformowała wiara katolicka, życie sakramentalne, posługa 

Kościoła, ale także harcerstwo, które nadawało sensu jego życiu. Formacja harcerska obudziła 

w nim ciekawość świata i potrzebę poznawania nowych miejsc. Wpoiła w nim metodyczną 

postawę podróżnika. Bronisław wiele czasu poświęcał przygotowaniom do każdej wyprawy. 

Wiele w tym czasie czytał na temat miejsc, które planował odwiedzić. Każdy wyjazd musiał 

być dopracowany do perfekcji w najmniejszych szczegółach. Swoją fascynacją do 

podróżowania i poznawania miejsc oraz ludzi dzielił się z innymi, to też sprawiało, iż potrafił 

Bronisław szybko nawiązywać kontakty i zdobywać sobie sympatię otoczenia. Swoje 

zainteresowania potrafił przelewał zwłaszcza na swoich wychowanków jako nauczyciel. Stąd 

 
15 Drewniak Bronisław, w: „Biała księga”. Martyrologium Duchowieństwa – Polska XX w. (Lata 1914-1989). 

Dane osobowe, http//: 

wzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr04

98.htm. (dostęp: 19.09.2021). 
16 Wspomnienia (18.09.2021, Kożuchów) Marii Żuławnik. 
17 Tamże. 
18 Wspomnienia autora, Zbąszynem, 2000 rok. 
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też z pracą w szkole związana była także jego działalność w ZHP. Niewiele alternatyw dla 

spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim i 

małomiasteczkowym sprawiała, że Bronisław swoimi zainteresowaniami szybko zarażał 

swoich uczniów w szkole. Dzieci i młodzież kochały go, ponieważ dawał im to, czego 

potrzebuje każdy młody człowiek, czyli odnalezienia swoje sposobu na ciekawe spędzenie 

życia w realiach szarej ówczesnej rzeczywistości Polski ludowej19. W organizacji tej uzyskał 

w 1971 roku stopień instruktora harcmistrza. W 1975 roku powołano go na stanowisko 

nauczyciela instruktora Związku Harcerstwa Polskiego w Zbiorczej Szkole Gminnej w 

Kożuchowie.  

18 razy uczestniczył w różnego rodzaju obozach młodzieżowych, w tym siedem 

obozów prowadził samodzielnie. Jako wychowawca i komendant obozu – jak sam pisze w 

życiorysie – „nie utrudniałem młodzieży pójścia do Kościoła, jak również – co jest moją 

wielką winą – nie zachęcałem do życia religijnego”20. 

Ówczesny reżim komunistyczny potrzebował takich ludzi jak Bronisław. W 1969 

roku, podobnie jak to uczynił jego ojciec przed laty, Bronisław wstąpił w szeregi PZPR. Jego 

przynależność do partii komunistycznej nie miała jednak podłoża ideologicznego, nadal 

bowiem pozostawał osobą głęboko wierzącą. W mniemaniu Bronisława legitymacja partyjna 

miała mu jedynie pomagać w pracy organizacyjno-wychowawczej. Miał on w pamięci obraz 

komunisty w osobie zmarłego ojca, który choć osobiście był przekonany o słuszności 

ideologii marksistowsko-leninowskiej, to jednak pozostawał człowiekiem tolerancyjnym 

wobec praktyk religijnych jego żony i dzieci. Nie był zresztą w tej kwestii przypadkiem 

odosobnionym. Taką postawę reprezentowało większość działaczy partyjnych21. Bronisław 

jako młody nauczyciel brał udział w obowiązkowych szkoleniach partyjnych, jednak nigdy 

nie godził się z jej założeniami ideologicznymi, a zwłaszcza z ateistyczną wizją świata i 

ludzkiej egzystencji. Mimo jego „niedojrzałości ideologicznej” jako harcmistrz, czyli pełniąc 

funkcję zawodowo-społeczną z kategorii stanowisk objętych tzw. „nomenklaturą” wszedł w 

skład egzekutywy KP PZPR w Nowej Soli. Był to wyraz ogromnego zaufania do jego osoby 

ze strony partii. Stanęła przed nim świetlana perspektywa kariery zawodowej i politycznej.  

Dylemat w sumieniu Bronisława i próba jego wiary nastąpiła w 1977 roku. Na rok 

szkolny 1977/1978 w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kożuchowie, gdzie obowiązki dyrektora 

pełnił Muchewicz, wyznaczono mu zadania ideologiczne, których realizacji nie był w stanie 

 
19 Wspomnienia (16.09.2021), Jerzy Ganiecki, emerytowany nauczyciel, Zbąszynek. 
20 P. Socha, dz.cyt., s. 353. 
21 Zob. D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna…, s. 296 nn. 
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podjąć, gdyż były sprzeczne z jego przekonaniami religijnymi. Prosił dyrektora szkoły o 

zmianę decyzji i powierzenie mu zajęć z zakresu matematyki i fizyki. Przedmiotów tych 

uczył od początki swej kariery pedagogicznej. Niestety dyrektor nie zgodził się. Nie wyraził 

zgody także na jego zwolnienie za porozumienie stron. Z powodu odmowy zwolnił się z 

pracy jako nauczyciel z dnia 1 września 1977 roku. Bronisław poszukiwał pracy w swoim 

zawodzie niestety wszędzie za nim szła negatywna opinia dyrektora Muchewicza oraz 

podstawowej organizacji partyjnej ze szkoły, w której uczył. Jego dalsza kariera w roli 

pedagoga załamała się. Bronisław pozostał wierny swoim ideałom i wartością, dla których 

przed laty zginął jego wuj ks. Bronisław. Na łono Kościoła przed śmiercią powrócił także 

skruszony ojciec Zygmunt. Bronisław porzucił dalsze starania znalezienia zatrudnienia w roli 

nauczyciela, choć kochał ten zawód22. 

Po zwolnieniu się z pracy w szkolnictwie we wrześniu 1977 r. podjął pracę jako 

robotnik w Hucie Miedzi w Głogowie. Bronisław nadal rozwijał swoje pasje: turystyka i 

pszczelarstwo. W tym czasie był członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, Oddział w Nowej Soli i Koła Pszczelarzy, prowadząc własną pasiekę w 

Kożuchowie. Miejscowi pszczelarze w tym Bronisław spotykali się w restauracji „Lipa” w 

Nowej Soli. Tam też dzielono się swoimi doświadczeniami w hodowli pszczół23. 

W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych w pobliżu miejsca pracy 

Bronisława doszło do eksplozji pieca hutniczego. Wyszedł on z tego wypadku bez szwanku. 

Jednak wspominając te wydarzenie i jego ocalenie dopatrywał się interwencji sił 

nadprzyrodzonych. Zwierzał się znajomym, że w trakcie przerwy zasnął przy piecu. We śnie 

przyszła jego zmarła babcia, krzycząc: „uciekaj!”. Po przebudzeniu tak też zrobił. Kilka 

sekund później nastąpiła eksplozja, która pozbawiłaby go życia, albo przynajmniej w jej 

wyniku byłby kaleką24. Zdaniem siostry i przyjaciół Bronisława wydarzenie te przesądziło o 

jego decyzji pójścia do seminarium duchownego, choć nad kapłaństwem zastanawiał się już 

wiele lat wcześniej, zainspirowany opowiadaniami matki Władysławy o swoim bracie ks. 

Bronisławie Drewniaku25. 

W podaniu o przyjęcie do seminarium z 10 sierpnia 1978 roku napisał krótko: „Proszę 

o przyjęcie mnie do Seminarium Duchownego”. Kandydat nietypowy z przeszłością 

polityczną przynależności do PZPR. Władze seminaryjne obawiały się prowokacji, za którą 

mogła stać Służba Bezpieczeństwa. Postanowiono wnikliwie sprawdzić kandydata do 

 
22 Wspomnienia (18.09.2021, Kozuchów), Maria Żuławnik, z domu Kotwica. 
23 Tamże. 
24 Wspomnienia (16.09.2021), Jerzy Ganecki, Zbąszynek 
25 Wspomnienia Marii Żuławnik. 
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seminarium. Została przeprowadzona rozmowa z ks. prob. Janem Szutkowskim, którą 

przeprowadził rektor bp Paweł Socha 8 września 1978 roku26. Wcześniej jednak ks. 

Proboszcz miał dyskretnie zebrać informację na temat rodziny, otoczenia i samego 

Bronisława. Ks. Szutkowski wydał pozytywną opinie na temat kandydata i jego rodziny, w 

której grunt religijnego wychowania stworzyła matka Władysława. Ona też wymodliła 

powołanie kapłańskie Bronisławowi27. 

W seminarium ocena wychowawców była pozytywna, a proboszcz parafii napisał w 

opinii z dnia 17 kwietnia 1982 roku, że „alumn Kotwica Bronisław co roku jest inny, 

doskonalszy, śmielszy w kościele i bardzo chętny do pracy”. Również koledzy kursowi 

Bronisława odbierali go pozytywnie, a ze względu na znaczną różnicę wieku nazywano go 

„dziadkiem”. Alumni szanowali go ze względu na jego kulturą osobistą, gościnność, 

życzliwość, a przede wszystkim na jego doświadczenie życiowe, którym dzielił się w 

seminarium. Również i w tym środowisku potrafił zafascynować kolegów swoimi pasjami28. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1984 roku w kościele katedralnym w 

Gorzowie Wlkp. z rąk bpa Wilhelma Pluty. Na jego obrazu prymicyjnym znalazł się cytat: 

„Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mię dotąd?” (2Sm 

7,18-19)29. 

 

3. POSŁUGA KAPŁAŃSKA KS. BRONISŁAWA 

Po okresie zastępstw wakacyjnych pierwszą jego placówką duszpasterską była parafią 

pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli. Miał tam do spełnienia specjalne zadanie, 

uściślone w piśmie z 22 sierpnia 1984 roku – pracować na „Osiedlu Zatorze”. Utworzenie 

parafii pw. św. Józefa Robotnika na Zatorzu spowodowało, że otrzymał nowy dekret z 13 

grudnia 1984 roku, mocą którego został mianowany wikariuszem w nowo utworzonej 

parafii30. 

Kuria starała się intensywnie zagospodarować potencjał ks. Bronisława. Niestety jego 

wiek, przyzwyczajenia, a zwłaszcza prostolinijność oraz szczerość nie przysparzała mu 

sympatii wśród jego bezpośrednich przełożonych, czyli proboszczów, stąd też jego częste 

zmiany placówek31.  

 
26 P. Socha, dz. cyt., s. 354. 
27 Kronika Parafialna w Kożuchowie. 
28 Wspomnienia (16.09.2021, Zbąszynek), ks. Jerzy Kordiak, kolega kursowy (1984). 
29 Wspomnienia (18.09.2021, Kożuchów), Stanisław Uriadko, przyjaciel ks. Bronisława.  
30 P. Socha, dz. cyt., s. 355. 
31 Wspomnienia, Jerzy Ganecki. 
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Po trzech latach pracy pismem z 20 czerwca 1987 roku został przeniesiony do parafii 

pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince na czas wakacji, a z dniem 10 sierpnia 1987 

roku został skierowany do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wlkp., z 

obowiązkiem objęcia tam posługi. Był tam jednak tylko rok czasu. 2 sierpnia 1988 roku został 

przeniesiony do parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy. Po pół roku, w 

liście z 3.01.1989 r. ks. Bronisław prosił o zwolnienie go z pracy w parafii Witnicy i 

zezwolenie na pracę w duszpasterstwie wojskowym. W rozmowie z bp. J. Michalikiem nie 

otrzymał takiego zezwolenia. Biskup skierował go na parafię w Bytomiu, a następnie do 

Nowego Miasteczka, gdzie pracował przez cztery lata.  

20 sierpnia 1993 roku otrzymał dekret nakazujący mu podjęcie obowiązków 

wikariusza w parafii Stare Kurowo. Po otrzymaniu pisma z Kurii ks. Bronisław skierował list 

do bpa Adama Dyczkowskiego, nowego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej z 

prośbą o zmianę decyzji ze względu na stan zdrowia. Ks. Kotwica od 1992 roku liczył się na 

dolegliwości: nerek, kręgosłupa oraz słaby wzrok. 

Następną placówką ks. Bronisława była parafia w Boczowie, został skierowany 

dekretem z 4.08.1997 r. gdzie posługiwał jednak tylko rok czasu. Kolejną jego parafią był 

Zbąszynem. Tu posługiwał dwa lata. Na własną prośbę został przeniesiony pismem z 

10.08.2000 r. do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie. Proboszcz ks. Janusz Idzik i 

ks. Bronisław znaleźli wspólny język, a nawet zaprzyjaźnili się. Po roku pracy ks. Proboszcz 

z Głogowa wydał o ks. Kotwicy bardzo pochlebną opinię, która wpłynęła na to, że bp 

Dyczkowski zdecydował się powierzyć ks. Bronisławowi samodzielną placówkę. Dekretem z 

5 września 2001 r. bp Dyczkowski powierzył mu obowiązki proboszcza w parafii pw. NMP 

Częstochowskiej w Radnicy. Była to pierwsza i jedyna parafia, w której ks. Kotwica pełnił 

obowiązki proboszcz. Miał do obsługi cztery kościoły. Ks. Bronisław od razu z wielkim 

entuzjazmem wszedł w wir pracy duszpasterskiej. 

Ks. Bronisław ze względu na swe problemy ze wzrokiem był raczej słabym kierowcą. 

22 sierpnia 2003 roku około godz. 14.30 w drodze powrotnej z Kożuchowa, po odwiedzinach 

u rodziny, wioząc w samochodzie marki Fiat Seicento dwie siostrzenice, uległ wypadkowi w 

pobliżu miejscowości Niedoradz. Młody kierowca samochodu osobowego marki BMW, 

wyprzedzając samochód ciężarowi, najechał najpierw na jadący prawidłowo samochód ks. 

Bronisława, a następnie na drugi jeszcze pojazd. Ks. Bronisław zginął na miejscu, a 

siostrzenice w ciężkim stanie przewieziono do szpitala32. 

 
32 Wspomnienia autora, który przejeżdżał tamtędy krótko po wypadku, wracając z pomocy duszpasterskiej w 

Przemkowie. 
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Żałobna msza św. koncelebrowana została odprawiona w Radnicy 25.08.2003 r. o 

godz. 19.00 przez bpa P. Sochę. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w parafii 

rodzinnej w Kożuchowie 26.08.2003 r. o godz. 14.00. Po mszy św. trumnę z ciałem śp. ks. 

prob. Bronisława Kotwicy złożono w grobie na cmentarzu komunalnym w Kożuchowie. 

Po otwarciu testamentu śp. ks. Bronisława najbliższa rodzina wszystkie przedmioty 

osobiste należącą do zmarłego pozostawiła na wyposażeniu parafii z wyjątkiem kolekcji 

polnych kamieni, które pochodziły z odwiedzonych przez niego miejsc. Wg najbliższej 

rodziny te właśnie kamienie były dla ks. Bronisława najcenniejszymi przedmiotami, które 

skrupulatnie gromadził i przemieszczał się z nimi zmieniając miejsce pobytu i 

zamieszkania33.  

Paradoks losu, którego komentarzem mogą być słowa Jezusa wjeżdżającego na 

osiołku do Jerozolimy w niedzielę palmową, zawarte na kartach Ewangelii św. Łukasza: „że, 

kamienie wołać będą” (Łk 19,40).  

 

ZAKOŃCZENIE 

 Ks. Bronisław Kotwica jest przykładem mieszkańca Ziemi Lubuskiej o powikłanych 

losach. Ojciec komunista i funkcjonariuszy budzącej przerażenie wśród mieszkańców 

powojennej Polski tajnej policji - UB. Nie czynił on swojej rodzinie przeszkód w 

praktykowaniu życia religijnego, choć było to źle widziane w czasach wzmożonej 

indoktrynacji ateistycznej, zwłaszcza wśród osób przynależnych do PZPR i piastujących 

funkcje publiczne w PRL, a pod koniec życia dzięki staraniom i modlitwom żony 

Władysławy sam powrócił na łono Kościoła katolickiego. 

 Z drugiej strony od dzieciństwa matka Bronisława opowiadała swoim dzieciom 

historię jej brata Bronisława, który był kapłanem archidiecezji kapłańskiej, zamordowanym 

przez nazistów w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 roku. 

 Młody Bronisław początkową wybrał drogę zawodową pedagoga-harcerza, wstąpił 

także jak wcześniej jego ojciec w szeregi PZPR, pozostając człowiekiem głęboko wierzącym, 

co kłóciło z obowiązującymi wówczas założeniami ideologii marksistowsko-leninowskiej. 

 Stając wobec dylematu sumienia wiary lub niewiary; wybrał wiarę, odpowiadając na 

powołanie kapłańskie, które pewnie zaszczepiła w nim matka opowiadaniami o swoim bracie 

– ks. Bronisławie Drewniaku. Ksiądz Bronisław Kotwica posługiwał w Kościele 

 
33 Wspomnienia (15.09.2021, Świebodzin), ks. Mariusz Kołodziej. 
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(zielonogórsko) gorzowskim w latach 1984-2003. 22 sierpnia 2003 roku jego życie 

kapłańskie przerwał tragiczny wypadek samochodowy pod Niedoradzem.  

 Autor znał go osobiście i postanowił przypomnieć sylwetkę księdza Bronka, który był 

nie tylko szeregowym członkiem PZPR, ale także wchodził w skład komórki decyzyjnej 

PZPR, jakim była egzekutywa partyjna. 

 Autor skorzystał z opracowania autorstwa ks. bp. Pawła Sochy, biskupa seniora 

diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który w 1978 roku przyjmował Bronisława do Wyższego 

Seminarium Duchownego w Paradyżu-Gościkowie, na kilka tygodni przed wyborem św. pap. 

Jana Pawła II; nadzorował jego posługę pasterską, a także przewodniczył uroczystościom 

pogrzebowym śp. ks. Bronisława. Autor składa podziękowania osobom, które zechciały 

opowiedzieć swoje relacje ze śp. ks. Bronisławem Kotwicą, tj. Marii Żuławnik, jego żyjącej 

siostry, przyjaciołom Stanisławowi Urjadko i Wiesławowi Wasylciów, Jerzemu Ganeckiemu, 

nauczycielowi ze Zbąszynka, ks. Jerzemu Kordiakowi, koledze kursowemu, a obecnie 

proboszczowi w Zbąszynku oraz ks. Leszkowi Wilkowi, proboszczowi parafii Skąpe, który 

pomógł autorowi dotrzeć do wymienionych osób. Swoją relacją podzielił się także ks. 

Mariusz Kołodziej, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. 


