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KS. JÓZEF SWASTEK
Wroc aw

RODOWISKO RODZINNE I STUDIA TEOLOGICZNE

S UGI BO EGO WILHELMA PLUTY (1910–1986)

S uga Bo y bp dr W. Pluta jest drugim w ród l skich biskupów – obok bp.
Nankera (zm. 1341) – kandydatem do chwa y o tarzy. Urodzi  si  10 I 1910 r.
w Koch owicach na Górnym l sku (dzisiaj dzielnica Rudy l skiej) w rodzinie
wielodzietnej. cznie z rodzicami liczy a ona 11 osób. Z biegiem czasu wykru-
szy a si  i z licznego rodze stwa przy yciu pozosta  tylko brat Franciszek i trzy
siostry: Jadwiga, Klara i Bronis awa. Wszystkie one powychodzi y za m  i stwo-
rzy y zapewne podobny model rodziny, w jakiej same si  wychowywa y.

Ton tej rodzinie nadawa a matka Agnieszka z domu Szewczyk, kobieta g bo-
ko wierz ca i bardzo gorliwie praktykuj ca. Codziennie chodzi a do ko cio a pw.

w. Trójcy w rodzinnej miejscowo ci na porann  Msz  w. (o 6.30), w trakcie której
przyjmowa a Komuni  w. Nale a a do Trzeciego Zakonu w. Franciszka i do ywe-
go Ró a ca. W ród licznych codziennych zaj  znajdowa a czas na czytanie ywo-
tów wi tych oraz prasy katolickiej. Stara a si  y  zgodnie ze wskazaniami wy-
znawanej religii. By a wyczulona na potrzeby ludzi biednych i nieszcz liwych.
W tym te  duchu stara a si  wychowywa  swoje dzieci.

Ojciec przysz ego biskupa by  sztygarem. Cieszy  si  du ym powa aniem w ród
górników. Zna  dobrze j zyk polski i niemiecki. Ch tnie pomaga  swym kolegom
m.in. w pisaniu poda , gdy  potrafi  pisa  adnym, kaligraficznym pismem. Taki
wysoki autorytet posiada  te  zapewne w swojej rodzinie.

Rodzicom nieobce by y ówczesne wydarzenia polityczne, jak i przejawy fun-
gowania l skiego Ko cio a katolickiego. Wszak by y to czasy I wojny wiatowej,
jej skutków dla ludno ci Górnego l ska, pot nych jej zrywów w trzech powsta-
niach i postawy zaj tej w plebiscycie, których wynikiem by o przy czenie tej zie-
mi do Polski1.
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W tych pierwszych wydarzeniach na czo o wybija a si  osoba Wojciecha Kor-
fantego. Ona skupia a uwag  rodziny Plutów. Wszak efekty jego dzia ania mogli
obserwowa , gdy Koch owice znalaz y si  w granicach Polski, a jej przedstawi-
ciel znalaz  si  20 VI 1922 r. w ród witaj cych gen. Stanis awa Szeptyckiego, wkra-
czaj cego na czele wojsk polskich do Katowic, aby dokona  uroczystego w cze-
nia przyznanej Polsce cz ci l ska.

ledzili te  zapewne jego dzia alno  w niepodleg ej Rzeczypospolitej, godne
reprezentowanie l skiej ziemi, toczon  walk  polityczn  w kraju i na emigracji,
a  po ostatnie jego dni2.

Na yciu za  Ko cio a niew tpliwie zaci y a posta  rz dcy diecezji wroc aw-
skiej kard. dr. Georga Koppa. Z jednej strony kierowa  si  on interesami pa stwa
pruskiego, a z drugiej mia  na my li dobro Ko cio a. W tym drugim wypadku przy-
czyni  si  do budowy 650 ko cio ów, kaplic i klasztorów, powo ania do ycia licz-
nych e skich klasztorów oraz zwi kszenia liczby godzin nauki religii w szko ach.
Jednym s owem leczy  on rany, jakich dozna  l ski Ko ció  w XIX w.

Otacza  te  opiek  polsk  mniejszo  narodow . W 1890 r. wprowadzi  obo-
wi zkow  nauk  j zyka polskiego dla kleryków z ziem polskich. Narazi  si  przez
to w adzom pruskim. Uznawa  bowiem, e ta grupa ludno ci ma prawo do posia-
dania w asnych szkó .

Broni  prawa do stosowania j zyka polskiego w nauczaniu religii, kazaniach
i nabo e stwach. Wydawane za niego rytua y by y trójj zyczne (w j zykach aci -
skim, polskim i niemieckim). W 1908 r. broni  w Izbie Panów praw Polaków przed
wydziedziczeniem. W tym samym roku w kazaniu wyg oszonym w czasie po wi -
cenia ko cio a w Panewniku mówi  o odr bno ci narodowej Polaków na Górnym

l sku i zgani  za stosowanie antypolskich rodków. Mia  równocze nie krytycz-
ny stosunek do agitacji politycznej Polaków na Górnym l sku. Poleca  ksi om,
aby nie anga owali si  w tworzenie polskich organizacji narodowych. Pod jego
wp ywem prymas Polski abp Florian Stablewski negatywnie ustosunkowa  si  do
Stra y – polskiej organizacji narodowej. W 1906 r. zaleci  duszpasterzom stopnio-
we ograniczanie j zyka polskiego w nabo e stwach. Sam nie w ada  j zykiem pol-
skim. Jego niemieckie kazania przewa nie t umaczy  polskiej ludno ci ks. W. Dzie-
wulski – jezuita3.

Po nim ordynariuszem wroc awskim zosta  kard. dr Adolf Bertram. Sprawowa
on swój urz d od wybuchu I wojny do zako czenia II wojny wiatowej. Nie b -
dziemy mu po wi cali wi kszej uwagi, gdy  na ten okres przypada budowa Ko-
cio a w diecezji katowickiej (górno l skiej) i te wydarzenia przede wszystkim
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2 E. Ba lawejde r, Korfanty Wojciech, w: Encyklopedia katolicka, red. B. Migut i in., t. 9, Lu-
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budzi y zainteresowanie l zaków. W ród nich znajdowa a si  te  zapewne rodzi-
na Plutów.

Parafia rodzinna bp. W. Pluty mia a w XX w. znakomitych proboszczów. Byli
nimi ks. Ludwik Tunkel i ks. Franciszek Szulc. Dzi ki ich postawie i aktywno ci
wyda a ponad 40 ksi y. W. Pluta pocz tkowo nie zdradza  oznak powo ania do
stanu kap a skiego. Pokocha  zawód swego ojca górnika sztygara. Zamierza  po
maturze odby  studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Jednak e
w jego yciu nast pi  bolesny wstrz s pod wp ywem mierci przyjaciela z lat gim-
nazjalnych, Witolda Wojnara, który zgin  tragicznie podczas treningu w Zakopa-
nem4.

W. Pluta ucz szcza  do szko y niemieckiej w Turzo-Kolonii. Polskiej szko y
wtedy nie by o. Szko  redni  – III Gimnazjum im. Adama Mickiewicza – uko -
czy  w Katowicach. By  bardzo zdolnym i pracowitym uczniem. Za dobre wyniki
w nauce uzyska  – po raz pierwszy w historii tego gimnazjum – jednorazowe sty-
pendium im. K. Miarki w kwocie 300 z . By a to wysoka nagroda, przekraczaj ca
miesi czne wynagrodzenie górnika. W gimnazjum opanowa  biegle j zyki francu-
ski, aci ski i grecki. Da  si  równocze nie pozna  jako m odzieniec bezkonflikto-
wy, o radosnym usposobieniu. wiadcz  te  o tym pó niejsze stwierdzenia, i  „nie
mia  nigdy z ych wikariuszy i wspó pracowników”, czy te  zdanie, które pad o na
rekolekcjach dla wroc awskich kleryków, e nie spotka  w swym yciu nigdy nie-
dojrza ych duchownych. Egzamin dojrza o ci z o y  z wyró nieniem w 1929 r.
Spo ród 14 abiturientów wspomnianego III Gimnazjum, do którego ucz szcza , a
pi ciu ( cznie z nim) wybra o teologi 5.

Po utworzeniu Administracji Apostolskiej w Katowicach l scy klerycy kszta -
cili si  w Krakowie pod opiek  ksi y diecezjalnych oraz jezuitów. W latach
1925–1935 funkcj  rektora l skiego Seminarium Duchownego pe ni  ks. dr Sta-
nis aw Ma li ski. Jego dzie em by a budowa gmachu l skiego Seminarium w Kra-
kowie. Uko czy  jego budow  w 1929 r. W dniu 28 XI 1929 r. nast pi o po wi -
cenie tego gmachu. W uroczysto ci tej uczestniczy  ju  m ody kleryk W. Pluta.

Studiowa  on teologi  na Wydziale Teologicznym UJ. W Seminarium Duchow-
nym wraz ze swoimi kolegami – l skimi klerykami – otrzymywa  formacj  duchow
i pastoraln . Studiowa o z nim wówczas 85 m odych ludzi narodowo ci polskiej
i niemieckiej. Kiedy W. Pluta ko czy  Seminarium, liczba alumnów si ga a 159.

Warto pozna  jego nauczycieli. Funkcj  ojca duchowego pe ni  w Seminarium
misjonarz w. Wincentego à Paulo – ks. Karol Rzycho  (1927–1933). Po jego odej-
ciu kolejno powierzono ten obowi zek: ks. dr. Waleremu Jasi skiemu (1933–1935),

misjonarzom w. Wincentego à Paulo: ks. Janowi Since (1935–1938), ks. Augu-
stynowi Godzikowi (1938–1939). Prefektami za  byli: ks. Rudolf Pszczó ka,
(1927–1934) i ks. Józef Christoph6.
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4 J. Swas te k, op. cit., s. 78–79.
5 Ibidem, s. 79.
6 P. S o c h a, op. cit., s. 87–88; W. H a d c z u k, ycie i duchowo  Biskupa Wilhelma Pluty
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W okresie pobytu w Seminarium alumni odbywali dwa razy w roku rekolek-
cje: na pocz tku roku akademickiego i przed wakacjami. Do tego dochodzi y je-
szcze rekolekcje przed wi ceniami subdiakonatu, diakonatu i prezbiteratu. Ró a-
niec i litani  loreta sk  odmawiali w ci gu dnia prywatnie. Po obiedzie i kolacji
szeptem mówili w drodze do kaplicy De profundis za zmar ych kap anów i dobro-
dziejów. Od modlitwy wieczornej do porannej Mszy w. obowi zywa o alumnów
silentium religiosum. Klerycy po wi ceniach wy szych odmawiali w kaplicy bre-
wiarz.

Wstawali w dnie powszednie o 5.30 (w niedziel  o 6). Od godz. 6 do 6.30 mie-
li modlitwy poranne i rozmy lanie. Po nich uczestniczyli w Mszy w. niadanie
spo ywali o 7.15. Od godz. 8 do 13 uczestniczyli w wyk adach na Uniwersytecie
Jagiello skim. Po nich szli do kaplicy na nawiedzenie; po nawiedzeniu Naj w. Sa-
kramentu czynili sobie rachunek sumienia. Po nim szli na obiad. Po nim by o na-
wiedzenie Naj w. Sakramentu w kaplicy i czas wolny do 14.30. Od tej pory do
18.15 by  czas na studium prywatne z przerw  na podwieczorek (16.15 do 17).
O godz. 19 by a kolacja, a po niej czas wolny do 19.30. Od 19.30 do 20.30 czas
przeznaczony by  na studium prywatne. Od godz. 20.30 do 21 by y modlitwy wie-
czorne. O godz. 22 alumni udawali si  na spoczynek. W niedziel  mogli uczestni-
czy  w Mszach w. w ko ciele Mariackim. W czasie wakacji opiek  duchow  nad
klerykami sprawowali proboszczowie. Po wakacjach pisali o nich opinie do Rek-
tora Seminarium.

Za pobyt w Seminarium alumni p acili 70 z  miesi cznie. Wnosili te  op at  za
wyk ady uniwersyteckie w wysoko ci 96 z  rocznie. W 1935 r. op ata ta wzros a
do 270 z . Rada Wydzia u przyznawa a klerykom stypendia. Takie stypendium
otrzyma  w roku akademickim 1931/32 W. Pluta. W 1931 r. papie  Pius XI wyda
konstytucj  Deus scientiarum Dominus, w której zwi kszy  czas studiów teologicz-
nych z pi ciu do sze ciu lat. Jednak e Rada Wydzia u Teologicznego UJ, ze wzgl du
na stanowisko Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, opowie-
dzia a si  za 5-letnim okresem kszta cenia7.

W czasie studiów w Krakowie najbardziej W. Plucie imponowa  rektor Semi-
narium, ks. S. Ma li ski. By  on kap anem delikatnym, subtelnym, zawsze eleganc-
ko ubranym i przestrzegaj cym dobrych manier. Warto temu prze o onemu po wi -
ci  troch  uwagi. Urodzi  si  w polskiej rodzinie w Berlinie w 1889 r. Matur  zda
w G ogowie. Po wi ceniach w 1913 r. pracowa  w parafii w. Sebastiana w Berli-
nie. W 1916 r. zosta  wicerektorem Alumnatu we Wroc awiu. Prac  magistersk
napisa  na temat przygotowania kleryków do wspó czesnej pracy duszpasterskiej.
Kiedy w 1922 r. znaczna cz  l ska znalaz a si  w granicach pa stwa polskiego,
zwróci  si  do w adz diecezjalnych we Wroc awiu o przeniesienie do pracy na Górny

l sk. Pocz tkowo pracowa  w duszpasterstwie w Chorzowie, a nast pnie w Kurii

Ks. Józef Swastek

c awiu, praca magisterska); H. O l s z a r, Duchowie stwo katolickie diecezji l skiej (katowickiej)

w II Rzeczypospolitej, Katowice 2000, s. 254–255.
7 Ibidem, s. 254–269.
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Administracji Apostolskiej w Katowicach. 1 IX 1925 r. otrzyma  nominacj  na Rek-
tora l skiego Seminarium Duchownego. Po rozpocz ciu urz dowania stara  si
doprowadzi  do integracji studiuj cych w Krakowie polskich i niemieckich alum-
nów. Inn  rzecz  jest, e nie chcia , by ci drudzy nale eli do niemieckiej organiza-
cji studenckiej Verband Deutscher Hochschulstudenten8.

W 1934 r. spotka a go wielka przykro . Grupa l skich kleryków w czasie
wypoczynku w klasztorze El bietanek w Zakopanem zachowywa a si  do  swo-
bodnie. Opowiadali siostrom ró nego rodzaju dowcipy i stroili arty. Nie by y one
wprawdzie gorsz ce, ale ks. kanonik Tobolak i superior jezuitów z Zakopanego
nadali tej sprawie du y rozg os. Bp katowicki S. Adamski powo a  komisj  dla zba-
dania tej sprawy. W jej sk ad weszli: wikariusz generalny ks. Wilhelm Kasperlik,
bp sufragan Teodor Bromboszcz, ks. K. Skupin i ks. rektor S. Ma li ski. Komisja
opowiedzia a si  za usuni ciem jednego diakona, jednego subdiakona i jeszcze
trzech kleryków. Udzieli a nagany dziesi ciu diakonom i o miu innym alumnom,
a klerykom IV i V roku nakaza a odbycie rekolekcji. Poniewa  w ród usuni tych
znale li si  klerycy po wy szych wi ceniach, bp Adamski wys a  specjalne pi-
smo do Kongregacji Sakramentów w. Na nieszcz cie spraw  zainteresowali si
niektórzy cz onkowie Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów. Posta-
nowiono wówczas zwizytowa  wszystkie seminaria diecezjalne w Polsce. Poza
Seminarium l skim w pierwszej kolejno ci wizyt  obj to seminaria diecezjalne
w Pelplinie i Pi sku. Na wizytatorów wyznaczono polskich kap anów z Rzymu:
O. Beniamina Rysi skiego, franciszkanina, oraz O. Anzelma (Macieja J.) G dka,
karmelit  bosego, za o yciela karmelitanek Dzieci tka Jezus, rektora Mi dzyna-
rodowego Instytutu Studiów dla Karmelitów Teresianum, spowiednika Papie a Piu-
sa XI. Zjawi  si  on w l skim Seminarium w Krakowie 22 V 1935 r. Tego same-
go dnia o godz. 17 przyst pi  do swoich obowi zków. Odebra  przysi g  od
moderatorów Seminarium i od alumnów. Nast pnie przeprowadzi  rozmowy z rek-
torem ks. S. Ma li skim, który przed o y  wizytatorowi do wgl du akta ledztwa
w sprawie alumnów w Zakopanem z 1934 r., Ksi g  alumnów i Ksi g  egzami-

nów, oraz z ojcem duchownym ks. dr. W. Jasi skim.
Wizytator w czy  si  nast pnie w ycie codzienne alumnów. Odwiedzi  ich

w pokoju i by  dla nich „niezwykle delikatny i mi y”. Przes ucha  nast pnie mode-
ratorów i alumnów, od których poprzedniego dnia odebra  przysi g . Niezwyk a
uprzejmo  wizytatora budzi a u niektórych kleryków pewien l k. Przy po egna-
niu si  z prze o onymi powiedzia , i  „znalaz  w Seminarium szczer  wspó pra-
c ”. Po tej wizytacji – na wniosek Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersy-
tetów – usuni to pi ciu kleryków, a 13 diakonom wstrzymano wi cenia kap a skie.
Po wyje dzie O. A. G dka utrzymywa a si  nerwowa atmosfera. Sprawa katowic-

rodowisko rodzinne i studia teologiczne S ugi Bo ego Wilhelma Pluty

8 I. An tonó w-Ni t sch e, Ma li ski Stanis aw (1889–1969 ), w: S ownik biograficzny katolic-

kiego duchowie stwa l skiego XIX i XX w., red. M. Pater, Katowice 1996, s. 263–264; W. P lu t a,
O cz owieku nadziei, wiary, mi o ci, „Wiadomo ci Diecezjalne” [Katowice] 37 (1969), nr 11–12,
s.173–181.
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ka sta a si  g o na tak e w Rzymie. Rektor Papieskiego Instytutu Polskiego ks.
T. Zakrzewski-Wyskota napisa  poufny list do bp. S. Adamskiego, w którym ra-
dzi , aby zjawi  si  w Rzymie i wyja ni  ca  spraw . Biskup pos ucha  sugestii
i pojecha  do Rzymu. Odby  w nim rozmowy z sekretarzem Kongregacji do Spraw
Seminariów i Uniwersytetów E. Ruffinim i prefektem tej Kongregacji kard. Bislet-
tim. Równocze nie O. A. G dek zda  osobi cie spraw  z wizytacji Papie owi Piu-
sowi XI. Powiedzia  mu, e „15 kleryków utrzymywa o zbytni  poufa o  z ko-
bietami”, 33 ucz szcza o do kawiarni, a niektórzy marnowali czas na przechadzkach
i opuszczali wyk ady. Po tym sprawozdaniu i rozmowie Papie  Pius XI uderzy
mocno pi ci  w stó  i orzek , e s  potrzebne radykalne dzia ania.

22 VIII 1935 r. Kongregacja do Spraw Seminariów i Uniwersytetów wyda a de-
kret o usuni ciu z Seminarium Duchownego: 13 diakonów, 17 alumnów z IV roku,
sze ciu alumnów z III roku.

Dekret Kongregacji odczyta  alumnom ks. S. Ma li ski w sali przy probostwie
30 VIII 1935 r. w czasie rekolekcji, które odprawia  w Piekarach. Uczyni  to dr -
cym g osem. Prze ywa  to wydarzenie na równi z zainteresowanymi. Ci ostatni byli
jakby ra eni piorunem. Wielu z nich przewy sza o gorliwo ci  tych, którzy pozo-
stali. Ks. rektor Ma li ski uzna , e zachowanie alumnów w Zakopanem nie by o
bardzo gorsz ce. Uwa a  te , e to ci kie do wiadczenie wyda z czasem zbawienny
owoc w procesie naukowej i duchowej formacji przysz ych kap anów diecezji l -
skiej ze stolic  w Katowicach.

Nale y w tym miejscu zauwa y , e wspomniany prze o ony by  przyk adnym,
gorliwym i g boko wykszta conym rektorem. Pozostawi  po sobie dobr  pami .
D y  do tego, aby w Seminarium by a atmosfera rodzinna, nacechowana yczli-
wo ci . Brzydzi  si  donosicielstwem i szpiegostwem. Jego wychowankowie spraw-
dzili si  jako kap ani. Byli gorliwi, karni i pos uszni swemu biskupowi. Zdali do-
brze swój egzamin w czasach trudnych dla polskiego Narodu.

Bardzo bole nie prze y  te  usuni cie kleryków ordynariusz katowicki S. Adam-
ski. Usuni tym alumnom zapewni  studia w Katolickiej Szkole Spo ecznej w Po-
znaniu.

Po tej wizytacji klerycy l scy nie mogli ju  chodzi  do teatru czy te  kina, nie
mówi c ju  o kawiarni. Zakaz obejmowa  te  odwiedzanie znajomych, a nawet lu-
dzi z o onych chorob . Owe zaostrzenia rygorów rozci ga y si  na wychodzenie
z Seminarium bez pozwolenia i w pojedynk . Równocze nie odebrano im prawo
nale enia do wieckich stowarzysze  akademickich. W tym miejscu warto zauwa-
y , e rektor Ma li ski na t  ostatni  spraw  mia  diametralnie inne spojrzenie.

Zezwala  alumnom na przynale no  do Zwi zku Akademików (Znicz) czy Sto-
warzyszenia Akademików (Silesia). Przez udzia  w tych organizacjach klerycy na-
wi zywali kontakty z laikatem katolickim, wyzbywali si  chropowato ci mowy l -
skiej i poznawali bli ej rodowisko, w którym mieli pracowa .

Po tej wizytacji zarz d l skiego Seminarium Duchownego znalaz  si  we w a-
daniu ksi y misjonarzy w. Wincentego á Paulo z rektorem ks. Wilhelmem Szym-
borskim na czele. Ich g ówn  powinno ci  by o „wypleni  liberalne zasady poprzed-
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ników”. Dotychczasowy rektor zosta  odwo any i otrzyma  nominacj  na probo-
szcza parafii w. Antoniego w Chorzowie. Zmar  w 1969 r.9

Powró my jednak do naszego bohatera. W. Pluta nie sprawia  prze o onym
adnych problemów. By  studentem bardzo pracowitym i autentycznie pobo nym.

Przywi zywa  du  wag  nie tylko do wyk adów, ale nawet i do kaza  ascetycz-
nych, które wyg aszali moderatorzy, ale te  zaproszeni z zewn trz profesjonali-
ci z zakresu ycia wewn trznego. Nale a  do nich m.in. jezuita o. Józef Andrasz,

przewodnik w yciu duchowym w. Faustyny – Heleny Kowalskiej, czy te  be-
nedyktyn Van Ost z Belgii, który przyczyni  si  do odrodzenia konwentu bene-
dykty skiego w Ty cu po jego kasacie.

W yciu m odego kleryka wa nym wydarzeniem by  incydent zakopia ski.
Wspomnienia o rektorze najlepiej wiadcz , jaka by a jego ocena.

W. Pluta przyj  wi cenia ni sze oraz subdiakonat i diakonat przez pos ug  bp.
S. Adamskiego (w latach 1932–1933). wi cenia prezbiteratu przyj  z r k bp. su-
fragana dr. T. Bromboszcza w dniu patrona l ska w. Jana Chrzciciela, tj. 24 VI
1934 r. Prac  magistersk  pt. Nauka Starego Testamentu o m dro ci obroni
w 1935 r. Dyplom magistra z nauk teologicznych otrzyma  22 VI 1935 r. W 1947 r.
uzyska  na Wydziale Teologicznym UJ doktorat na podstawie pracy Badania nad

nauk  12 Aposto ów (Didache) do r. 1939. Przygotowa  prac  habilitacyjn  pt. Wy-

chowanie do ma e stwa, ale na przeszkodzie w uzyskaniu tytu u docenta prze-
szkodzi a mu nominacja biskupia oraz nie yczliwo  zazdrosnych ludzi. Biblio-
grafia jego prac naukowych obejmuje ok. 230 pozycji, w tym kilka ksi ek. Rzadko
który profesor ma tak  liczb  prac oryginalnych i odkrywczych, jak S uga Bo y
ks. bp W. Pluta.

Bardzo bole nie prze y  on mier  ukochanej matki, Agnieszki. Zmar a na nad-
ci nienie 6 VI 1939 r. Ojciec jego, Piotr, przeszed  do wieczno ci 12 IV 1946 r. na
skutek schorzenia w troby10.

W osobie S ugi Bo ego bp. W. Pluty diecezja zielonogórsko-gorzowska i l sk
zyska y znakomitego or downika w niebie. Spo ród l skich biskupów ma on naj-
wi ksze szanse na beatyfikacj  i kanonizacj . Jako kanonizowany biskup móg by
sta  si  patronem rodzin katolickich, ogromnie dzi  zagro onych w Unii Europej-
skiej, a tak e opiekunem duchowie stwa, którego los bardzo le a  mu na sercu.

rodowisko rodzinne i studia teologiczne S ugi Bo ego Wilhelma Pluty

9 H. Olsza r, op. cit., s. 275–290; M. K aku s, Geneza i rozwój l skiego Seminarium Duchow-

nego w Krakowie (1924–1945), w: Wy sze l skie Seminarium Duchowne, red. J. Kupny, Katowice
2004, s. 39–45; I. Antonów-Ni t sch e, op. cit., s. 263.

10 J. S w a s t e k, op. cit., s. 80; P. S o c h a, op. cit., s. 88; A. B r e n k, op. cit., s. 10. Zob. te
R. Harmac i sk i, Specyfika dzia alno ci pasterskiej pierwszego Biskupa gorzowskiego dra Wilhel-

ma Pluty w Ko ciele i na Ziemi Lubuskiej, Wroc aw 1995; J. Mandz iu k, L. Nowa k, Pluta Wil-

helm, w: S ownik Polskich Teologów Katolickich, red. J. Mandziuk, t. 1–4 (A–Z), Warszawa 1995, s.
466–473; S. Jaworeck i, Przepowiadanie S owa Bo ego w pasterskim pos ugiwaniu ks. bpa Wilhel-

ma Pluty w latach 1958–1986. Studium historyczno-teologiczne, Wroc aw 1998 (mps pracy doktor-
skiej w Bibliotece PWT we Wroc awiu); Z. Szub a, Biskupi polscy XX w., „ ycie Katolickie” 5–6
(1983), s. 157–158; A. S ia teck i, Bohater wieku, „Gazeta Lubuska” 16–17 XII 2000 r., s. 8; W. P lu t a,
W trosce o ycie wewn trzne. Powi zanie z teologi , Pozna  / Warszawa 1980; ide m, O yciu Bo-

ym w cz owieku, Opole 1985.


