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Kultura gdañska stanowi³a integraln¹ czêœæ
ogólnonarodowej kultury polskiej
i rozwija³a siê wraz z ni¹ harmonijnie a¿
do momentu kiedy miasto przesz³o pod
obce, pruskie panowanie. Gdañsk, choæ sil-
nie zwi¹zany z niemieckim krêgiem kul-
turowym, oœrodkiem kulturalnym o euro-
pejskim znaczeniu by³ tak d³ugo, jak d³ugo
by³ zwi¹zany z Rzeczypospolit¹. Jednak kul-
turê, postawê jego spo³eczeñstwa kszta³-
towa³o wiele tradycji narodowych i ró¿ne
wyznania. W Tekach Gdañskich ukazywa-
liœmy to wielokrotnie i nie inaczej jest
w tym podwójnym numerze, który odda-
jemy do r¹k czytelników.

Obecny tom otwiera artyku³ Ewy Czer-
niakowskiej o lektorach jêzyka polskiego
w Gdañskim Gimnazjum Akademickim siê-
gaj¹cym swymi pocz¹tkami 1558 roku, sta-
nowi on wa¿ny przyczynek do historii tej
kulturotwórczej instytucji w dawnym
Gdañsku. Artyku³ jest tym cenniejszy, ¿e
dzieje jêzyka polskiego w Gdañsku s¹ nie-
roz³¹cznie zwi¹zane z histori¹ miasta.

W ¿yciu spo³eczeñstwa gdañskiego na
prze³omie XIX i XX w. znaczn¹ rolê zaczê-

³a odgrywaæ reklama. Stawa³a siê ona co-
raz skuteczniejszym œrodkiem nowocze-
snego handlu ukazuje to artyku³ Piotra
Tadeusza Górskiego o reklamie Kapeluszy
damskich w „Danziger Zeitung”

Biblioteka Gdañska PAN posiada jeden
z najciekawszych w Polsce zbiorów polo-
ników z XVI–XVIII wieku. Aleksander
Klemp w artykule: Galeria herbów szla-
checko-mieszczañskich Biblioteki Gdañ-
skiej z 1905 roku, przedstawia herby wid-
niej¹ce na murach biblioteki, gdañskich
zbieraczy ksi¹¿ek z XVI–XIX wieku, którzy
w decyduj¹cym stopniu okreœli³y profil
zbiorów tej Ksi¹¿nicy. Ówczesne kierow-
nictwo Biblioteki pragnê³o w ten sposób
upamiêtniæ rodziny, których przedstawi-
ciele wybitnie przyczynili siê do wzboga-
cenia zbiorów.

Dzia³ poœwiêcony g³ownie Gdañskowi
koñcz¹ dwa artyku³y: Macieja ¯akiewicza,
Ks. Magnus Bruski – ofiara gdañskiej epi-
demii tyfusu z roku 1945 oraz Antoniego
Kakareko, Gedaniana w spuœciŸnie archi-
walnej Andrzeja Bukowskiego w Bibliote-
ce G³ównej Uniwersytetu Gdañskiego.

Wstêp

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


6

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


7

Arcybiskup ks.dr Tadeusz Goc³owski Metropolita Gdañski

bez Jana Paw³a II – Wielkiego? Ta lekcja
historii, w relacji zw³aszcza do m³odego
pokolenia musi byæ jeszcze bardziej
wykorzystywana, bo zmaganie o Europê, a
tak¿e o Polskê wci¹¿ trwa.

Dziêkujê wiêc Wam, Drodzy Pañstwo,
za tê inicjatywê Solidarnoœci oraz
Pomorskiego Oddzia³u Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w
Gdañsku. Refleksja Wasza dotyczy Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego. Dziêkujê za ni¹.
Niestety, koniecznoœæ wyjazdu do Krakowa,
by udzieliæ œwiêceñ kap³añskich Diakonom
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy
uniemo¿liwia mi udzia³ w tym wa¿nym
wydarzeniu.

Ka¿dy z zaplanowanych tematów to
kopalnia myœli. Jak wielkie znaczenie mia³o
przyjêcie przed 60-ciu laty na Jasnej Górze
Œwiêceñ Biskupich przez nowego Pasterza
Koœcio³a Lubelskiego. Godnoœæ cz³owieka
jest nienaruszalna i to nie4zalê¿nie od tego,
jaki towarzyszy jej kontekst historyczny.
Oczywiœcie, czasy wojny, czy czasy
komunizmu nios³y ze sob¹ totalne zagro¿enia,
ale Wielki Prymas i dziœ do nas mówi tym
samym ewangelicznym jêzykiem, choæ
¿yjemy w wolnym, suwerennym pañstwie.

Drodzy Uczestnicy Konferencji:
„Dziedzictwo nauczania Prymasa
Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a
Wyszyñskiego”!

               Szanowni Pañstwo !

Przed 25-ciu laty w trudnym dla
Narodu, choæ pe³nym nadziei czasie tworzenia
siê nowego klimatu, dziêki dzia³alnoœci
wielkiego Ruchu „Solidarnoœæ”, spad³y na nas
dwa ogromne doœwiadczenia: najpierw zamach
na ¿ycie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, a
nastêpnie odejœcie do Domu Ojca wielkiego
Kardyna³a Prymas Stefana Wyszyñskiego.
Ojczyzna nasza, a w niej wszyscy Polacy, w
zdecydowanej wiêkszoœci Synowie i Córki
Koœcio³a – prze¿ywaliœmy czas ³aski, która
sp³ywa³a na nas przez pos³ugê dwóch wielkich
Rodaków. Raz jeszcze mogliœmy siê
przekonaæ, jak Bóg, Pan Ludów i Narodów, z
dobroci¹ Ojca prowadzi swe dzieci po drogach
doczesnoœci. Dziœ nawet trudno po ludzku
wyobraziæ sobie, jak moglibyœmy znieœæ
doœwiadczenie komunizmu w ¿yciu Polski i
w ¿yciu Koœcio³a bez tych Proroków Narodu
tamtego czasu. Jaki by³by bieg historii Polski
i Rodziny Ludzkiej bez Prymasa Tysi¹clecia i

WIERNOŒÆ DZIEDZICTWU
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„Duch pracy ludzkiej” – zawiera wielk¹ wizjê
Kardyna³a, ukazana w jego ksi¹¿ce. Te wizje
roztacza³ On w Pierwszych miesi¹cach
rodz¹cej siê i rozwijaj¹cej „Solidarnoœci”.
Pozwolê sobie na stwierdzenie, ¿e Opatrznoœæ
Bo¿a postawi³a na drodze tego Ruchu i
Kardyna³a Prymasa Wyszyñskiego i Jana Paw³a
II, by chroniæ jej etos, bo chodzi³o nie tylko o
Zwi¹zek Zawodowy, ale o wolnoœæ wielu
narodów i wreszcie o uratowanie œwiata przed
ideologi¹, która niszczy³a rodzinê ludzk¹.
Konferencja, odbywaj¹ca siê w Gdañsku ma
dodatkowy wymiar symbolu, gdy¿ miasto to
odegra³o szczególn¹ rolê, a ludzie tu
mieszkaj¹cy nie zawiedli. Myœlê, ¿e ten duch
jest tu nadal obecny. Ludzi Wybrze¿a
przygotowywa³ do ich wielkich zadañ

Niez³omny Ksi¹¿ê, który bywa³ na Gdañskim
Wybrze¿u.

Konferencja dzisiejsza nie ma tylko
charakteru analiz historycznych. Pokolenie
Grudnia roku 1970 i nastêpnych lat a¿ po nasz
rok 2006 musi sobie nieustannie zdawaæ sprawê
z tego, ¿e tego dziedzictwa nie mo¿na
zmarnowaæ. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II nas
przestrzega stwie4rdzaj¹c, ¿e Europejczycy
dziœ wywo³uj¹ wra¿enie, ¿e ¿yj¹ bez
duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy,
którzy roztrwonili dziedzictwo, pozostawione
im przez historiê (cfr EiE n. 2).

Szacunek dla wartoœci, ale i szacunek
dla ludzi, których dziœ wspominamy, niech
sk³oni nas do tego, by wyprowadziæ praktyczne
wnioski w podejmowanej refleksji.

                 ¯yczê Pañstwu owocnych obrad.
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Godnoœæ pracy w nauczaniu Prymasa Polski ks. kard. Stefana  Wyszyñskiego

 1. Geneza zainteresowañ spo³ecznych
              ks. Wyszyñskiego

       W ca³okszta³cie nauczania kardyna³a Wy-
szyñskiego problem pracy ludzkiej zajmowa³
jedn¹ z kluczowych pozycji. Bêd¹c na studiach
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zaj-
mowa³ siê polityk¹ spo³eczn¹, skupiaj¹c siê g³ów-
nie na zagadnieniu pracy najemnej1.

Zainteresowanie sprawami spo³ecznymi u
ksiêdza studiuj¹cego jako pierwszy przedmiot
prawo kanoniczne mo¿e siê wydawaæ dziwne.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ksi¹dz Wyszyñski
koñczy³ seminarium duchowne we W³oc³aw-
ku i tam te¿ zaczyna³ sw¹ pracê duszpastersk¹.
W³oc³awek w okresie miêdzywojennym nale-
¿a³ do oœrodków w których komunizm puœci³
doœæ g³êbokie korzenie. Wp³ynê³o na to nie-
w¹tpliwie szereg okolicznoœci, które w Polsce
odrodzonej zm¹ci³y obraz wyhodowany w cza-
sie zaborów przez myœl niepodleg³oœciow¹.

Brak pracy a tak¿e pozostawiaj¹ce wiele do
¿yczenia warunki w zak³adach pracy, strajki i
pog³êbiaj¹ce siê przeciwieñstwa miedzy za³o-
gami a w³aœcicielami zak³adów, czêsto konsor-
cjami anonimowymi, do których trudno by³o
dotrzeæ, a jeszcze trudniej z nimi negocjo-
waæ, wszystko to sprawia³o, ¿e konflikty wy-
buchaj¹ce w zak³adach przenosi³y siê na na-
stroje spo³eczne. Obok tych z kolei nie móg³
przechodziæ obojêtnie Koœció³. Radykalizacja
postaw spo³ecznych powodowa³a wyobcowanie
wielu z Koœcio³a uwa¿anego czêsto za sojusz-
nika bogatych. Nie mo¿na powiedzieæ by by³y
to pretensje ca³kowicie pozbawione racji, st¹d
te¿ ksiê¿a nie mogli podejmowaæ siê roli wy-
gaszania konfliktów miedzy robotnikami i
pracodawcami. Jedynie podjêcie skutecznej
mediacji, w której ksi¹dz nie by³by zaanga¿o-
wany po ¿adnej ze stron by³o nie tylko mo¿li-
we, ale wrêcz po¿¹dane.

Nie mo¿na przeoczyæ równie¿ swoistego
aspektu historycznego, bêd¹cego dziedzic-
twem „rewolucji przemys³owej” w zaborze

Sabina Bober

Godnoœæ pracy w nauczaniu Prymasa Polski
ks. kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

1 Cz. Strzeszewski, Ethos pracy ludzkiej w nauce spo³ecznej kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, „Roczniki Nauk Spo³ecznych”
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rosyjskim pod koniec XIX w. Zachodnie czê-
œci b. Królestwa Polskiego, zatem w pierw-
szym rzêdzie takie oœrodki, jak Zag³êbie D¹-
browskie, £ódŸ a tak¿e W³oc³awek by³y nie
tylko obszarem ¿ywio³owo rozwijaj¹cego siê
przemys³u, ale tak¿e du¿ych migracji ze wsi
do miasta, tworzenia siê zupe³nie nowych œro-
dowisk, okreœlanych w nomenklaturze mark-
sistowskiej mianem klasy robotniczej. Jest to
termin o tyle zasadny, i¿ faktyczni by³a to
grupa ludzi maj¹cych wspólne cele ekono-
miczne i spo³eczne istotnie sprzeciwiaj¹ce siê
polityce pracodawców w tym wzglêdzie. Re-
wolucja 1905 r. pokaza³a, i¿  walka o sprawê ro-
botnicz¹ nie jest bez szans. Radykalne partie
lewicowe, jak SDKPiL oraz PPS, a czêœciowo
tak¿e ruch ludowy stawia³y roszczenia robot-
nicze na p³aszczyŸnie szerszych celów, zawie-
raj¹cych  w sobie propozycje zmian ustrojo-
wych. Rewolucja w Rosji w 1917 r. stanowi³a,
zw³aszcza dla ruchu komunistycznego rozwi-
jaj¹cego siê w Polsce w Dwudziestoleciu wzo-
rzec walki o prawa robotnicze, wprawdzie nie
akceptowany wprost przez ugrupowania socja-
listyczne, ale przenikaj¹cy do œwiadomoœci
robotników i wzmagaj¹cy ich radykalizm2.
        W okresie g³êbokiego kryzysu ksi¹dz
Wyszyñski, jako duszpasterz robotników we
W³oc³awku, poœredniczy³ w rozmowach miê-
dzy w³aœcicielami fabryk i dyrektorami przed-
siêbiorstw a strajkuj¹cymi robotnikami, ¿¹da-
j¹cymi podwy¿ek p³ac i poprawy warunków
pracy. Ksi¹dz Wyszyñski zna³ doskonale sy-
tuacjê polskich robotników, wiedzia³ jak wiel-

ka bieda i bezrobocie panuje w ich rodzinach i
dlatego te¿ chcia³ im pomóc. Problem bezro-
bocia, by³ nabrzmia³y, maj¹c niejako dwa obli-
cza. Jedno wprost materialne, generuj¹ce ubó-
stwo a¿ do skrajnej jego postaci. Drugie mia³o
wymiar psychiczny. Bezrobotny traci³ bo-
wiem zaufanie do samego siebie, czu³ siê wy-
obcowany z w³asnego œrodowiska, niekiedy
nawet rodziny; czêsto trafia³ na margines, z
którego trudny by³ powrót do normalnoœci.
Ksi¹dz Wyszyñski doskonale rozumia³ te
aspekty bezrobocia, dlatego te¿ unika³ pustych
frazesów, s³ów pociechy, które pog³êbia³y
miast niwelowaæ szkody, jakie nios³o ze sob¹
bezrobocie. Stara³ siê on raczej uzmys³awiaæ
wielkie spustoszenie w rodzinie powodowane
brakiem sta³ego zajêcia. Przede wszystkim
zauwa¿a³ zak³ócenie w³aœciwego rozwoju cz³o-
wieka. W sytuacji g³odu na dalszy plan scho-
dzi³y takie cechy ludzkie, jak altruizm, a na-
wet dzia³ania wychowawcze wobec w³asnych
dzieci, nie mówi¹c o pracy, jako elemencie
motywuj¹cym cz³owieka pielêgnowania wy-
¿szych uczuæ i idea³ów. Po prostu ¿ycie prze-
stawa³o mieæ sens. Pod wp³ywem takiego prze-
konania cz³owiek zaczyna³ ¿yæ z dnia na dzieñ,
a w niejednym przypadku decydowa³ siê na-
wet na samobójstwo, jako jedyne wyjœcie z
matni. Ubóstwo bardzo czêsto powodowa³o,
¿e wyzbywano siê mieszkañ, a to prowadzi³o
do bezdomnoœci i w³óczêgostwa. Zwi¹zane z
brakiem pracy poczucie krzywdy prowadzi³o
do zemsty i wzrostu przestêpczoœci, m. in. ta-
kiej jak kradzie¿ i prostytucja. Wyszyñski wie-

        2 Na temat rozwoju gospodarczego zob. B. Zientara, A. M¹czak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do 1939
r., Warszawa 1964, s, 406 nn. L. Trzeciakowski, Polska pod panowaniem pañstw zaborczych (1815-1918). W: Dzieje Polski. Pod red. J.
Topolskiego, zw³. s. 498-510, 543-551, 568-582. Autor omawia tu g³ównie problem klasowoœci spo³eczeñstwa i rodz¹ce siê z nie
tendencje rewolucyjne.
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Godnoœæ pracy w nauczaniu Prymasa Polski ks. kard. Stefana  Wyszyñskiego

lokrotnie interweniowa³ na rzecz bezrobot-
nych i opuszczonych, ³agodzi³ spory i zatargi.
Wiedzia³, ¿e bez gruntownej reformy i odpo-
wiedniej œwiadomoœci zarówno pracodawców
jak i pracowników w sytuacji istniej¹cej na
polskim rynku pracy niewiele siê zmieni.
Musia³ siê te¿ uporaæ z krytycznym nastawie-
niem ludzi pozbawionych pracy wobec ducho-
wieñstwa. By³ to efekt buntu przeciwko Bogu,
a w konsekwencji przeciwko Koœcio³owi i jego
ziemskim przedstawicielom3.
        Ksi¹dz Wyszyñski, chc¹c bardziej zg³ê-
biæ problematykê spo³eczn¹ musia³ siêgn¹æ do
wzorców ju¿ wypracowanych poza granicami
kraju. Korzystaj¹c ze stypendium odwiedzi³
Austriê, Belgiê, W³ochy, Holandiê i Niemcy.
Zebrane tam doœwiadczenia zaowocowa³y licz-
nymi publikacjami i nie tylko nimi, gdy¿ zdo-
byt¹ tam wiedzê potrafi³ on wykorzystaæ w
praktyce4. Przedmiotem szczególnego zain-
teresowania ksiêdza Wyszyñskiego by³y
przede wszystkim sposoby szerzenia katolic-
kiej nauki spo³ecznej5. W Wiedniu, a nastêp-
nie Mediolanie na Katolickim Uniwersyte-
cie Serca Jezusowego zapozna³ siê z
programem wyk³adów  z tej dziedziny w se-
minariach duchownych i na fakultetach teo-
logicznych. Podczas podró¿y po W³oszech
zetkn¹³ siê te¿ z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ kar-
dyna³a Andrea Carlo Ferrari (1850-1921), ini-

cjatora ruchu Opera Cardinale Ferrari, zajmu-
j¹cego siê opiek¹ nad robotnikami i ich rodzi-
nami oraz ludnoœci¹ migruj¹c¹ z wsi do miast6.
Uczêszcza³ ponadto w Rzymie na wyk³ady na
Angelicum w Instytucie Nauk Spo³ecznych
dotycz¹ce spo³ecznego oddzia³ywania Koœcio-
³a. Bêd¹c we Francji, pog³êbia³ wiedzê z zakre-
su socjologii i organizacji pracy stowarzyszeñ
robotniczych. Natomiast w trakcie podró¿y
po Niemczech zapozna³ siê z formami kato-
lickiego ruchu zwi¹zkowego prowadzonego
przez Akcjê Katolick¹. Po powrocie do kraju
zaj¹³ siê spisywaniem spostrze¿eñ i doœwiad-
czeñ zdobytych za granic¹. Z tego okresu po-
wsta³y nastêpuj¹ce publikacje: Dzie³o kardy-
na³a Ferrari. Idea³ i prace spo³eczno-apostolskie
(W³oc³awek 1930), G³ówne typy Akcji Kato-
lickiej za granic¹ (Lublin 1931)7.
        Z okresu przedwojennego pochodz¹ licz-
ne publikacje kardyna³a Wyszyñskiego doty-
cz¹ce problematyki spo³ecznej. Oto niektóre
z tytu³ów jego prac: Koœció³ i mi³osierdzie
wobec klêski bezrobocia8, Problemy spo³ecz-
no-moralne wsi w „Pamiêtnikach ch³opów”9,
„Bajeczne pensje – ¿ebracze pensje”10 i inne. Z
tego okresu pochodz¹ tak¿e pozycje samo-
dzielne: Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm
(list pasterski biskupów austriackich, t³uma-
czenie i komentarz ks. Wyszyñski Lublin
1928), G³ówne etapy przebudowy ustroju spo-

3 Z. Skrobicki, Myœl i dzia³alnoœæ spo³eczna ksiêdza Stefana Wyszyñskiego, „Ateneum Kap³añskie” 136(2001), s. 448 - 450.
4 K. Domagalski, Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Prymas Polski (1901-1981). Wspó³twórca katolickiej doktryny spo³ecznej i

wspó³za³o¿yciel szko³y lubelskiej, w: Pionierzy katolickiej nauki spo³ecznej, Z¹bki 2000, s. 254.
5 Z. Zieliñski, Stefan kardyna³ Wyszyñski, „Zeszyty Naukowe Kul” 14(1971), nr 3, s. 113.
6 J. Misiurek, Ferrari A.C, Encyklopedia Katolicka, t. 5, 1989, szp. 139-140.Lublin,
7 Publikacje te podajê za: Z. Skrobicki, Myœl i dzia³alnoœæ spo³eczna ksiêdza Stefana Wyszyñskiego, „Ateneum Kap³añskie”

136(2001), s. 444
       8       „Ateneum Kap³añskie” 28(1931), s. 130-150.
       9       „Ateneum Kap³añskie”41(1938), s. 154-169.
       10       „Ateneum Kap³añskie”33(1934), s. 292-302.
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³ecznego (W³oc³awek 1933), Przemiany mo-
ralno – religijne pod wp³ywem bezrobocia
(W³oc³awek 1937), Zasiêg i charakter zainte-
resowañ katolickiej myœli spo³ecznej (Poznañ
1937), Stanowisko i zadania duszpasterstwa
wobec wspó³czesnych ruchów spo³ecznych
(P³ock 1938) i inne.

   2. Teoretyczne podstawy pogl¹dów
           ksiêdza Wyszyñskiego

Przedwojenne doœwiadczenia i przemyœle-
nia obejmuj¹ce problem pracy ludzkiej osi¹-
gnê³y swoj¹ pe³niê dojrza³oœci w czasie okupa-
cji, kiedy to ksi¹dz Wyszyñski napisa³ dzie³o
na temat pracy ludzkiej: Duch pracy ludzkiej.
Myœli o wartoœci pracy. Swe pogl¹dy na temat
pracy budowa³ w oparciu o teologiê i filozo-
fiê. Filozofia pracy w jego ujêciu wi¹¿e siê z
prawem naturalnym. W nim zawarte jest po-
wo³anie cz³owieka do pracy, co z kolei wiedzie
do poznania samego siebie. Praca bowiem jest
wartoœci¹ personalistyczn¹ nie tylko dlatego,
¿e jej podmiotem i sprawc¹ jest osoba ludzka,
ale tak¿e z tej racji, ¿e jej celem jest sam cz³o-
wiek i jego integralny rozwój. „Bez pracy nie
mo¿na ani utrzymaæ ¿ycia, ani te¿ dojœæ do
pe³ni rozwoju osobowoœci”11, czytamy we
wspomnianym wy¿ej dziele ks. Wyszyñskie-
go. Formu³uj¹c zasadê pierwszeñstwa osoby
ludzkiej w stosunku do pracy, wyeksponowa³
on religijny jej aspekt oraz jej godnoœæ. W
w³asnych dociekaniach bazowa³ na Biblii i en-
cyklikach papieskich. Obowi¹zek pracy wywo-
dzi³ ze zrz¹dzenia boskiego; to z kolei nak³ada

na   pracuj¹cego obowi¹zek rzetelnoœci. Naka-
zu Stwórcy nie mo¿na bowiem zbywaæ, a sko-
ro cz³owiek ma sobie ziemiê czyniæ poddan¹,
to  sama praca jest tak¿e zwi¹zane nieroz³¹cz-
nie z ludzk¹ egzystencj¹. Wynika to z opisu
stworzenia cz³owieka i jego pocz¹tków na zie-
mi. Cz³owiek niczego nowego nie tworzy, a
jedynie przetwarza gotowe dary Bo¿e. Praca
nie mia³by zatem  sensu, gdyby nie wczeœniej-
szy nakaz Boga, który troszczy siê o ca³y byt
stworzony. Zadanie to powierza tak¿e cz³owie-
kowi, bêd¹cemu jedyn¹ istot¹ rozumn¹ ma-
j¹c¹ zarz¹dzaæ ca³ym œwiatem. Osoba ludzka
jawi siê tutaj jako Bo¿y wspó³pracownik, któ-
ry ma dalej kierowaæ rozpoczêtym przez
Stwórcê dzie³em12. Powo³anie do pracy datu-
je jeszcze z rajskich czasów. W Ksiêdze Ro-
dzaju obrazowo przedstawiono wysi³ek Boga,
który jest pocz¹tkiem i wzorcem wszelkiego
dzia³ania i pracy. Zanim cz³owiek w raju otrzy-
ma³ pozwolenie spo¿ywania owoców z wszyst-
kich drzew za wyj¹tkiem jednego mia³ okazjê
poznania mocy twórczej Boga, do udzia³u w
której sam mia³ byæ powo³any. Cz³owiek za³a-
ma³ zakaz za namow¹, chc¹c samowolnie zg³ê-
biæ przeznaczenie, jakie przewidzia³ dlañ
Stwórca. Wyszyñski dowodzi jednak, ¿e pra-
ca nie by³a nastêpstwem grzechu pierworod-
nego, ani kar¹ za niepos³uszeñstwo. Przekra-
czaj¹c przykazanie Bo¿e cz³owiek zosta³
wygnany z raju, ale obowi¹zek pracy pozosta³
nadal, co wiêcej mia³ jej towarzyszyæ trud i
cierpienie. I tylko to by³o  nastêpstwem grze-
chu. Warunkiem ¿ycia cz³owieka i jego
utrzymania sta³a siê praca obfituj¹ca w wysi³ek.

11 Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Duch pracy Ludzkiej. Myœl o wartoœci pracy, Poznañ 1957, s. 26.
12 Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Duch pracy Ludzkiej. Myœl o wartoœci pracy, Poznañ 1957, s. 18-20.
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Analizuj¹c myœl biblijn¹, kardyna³ doszed³ jed-
nak do wniosku, ¿e w celu wype³nienia zadania
jakim by³a praca, cz³owiek otrzyma³ od Boga dar
rozumnej woli umo¿liwiaj¹cej realizacjê Bo¿ych
zamierzeñ. Dlatego te¿ pierwszym i podstawo-
wym  nakazem by³o czynienie sobie przez cz³o-
wieka ziemi poddan¹. Polecenie to mia³o nie tyl-
ko charakter biologiczny, ale na d³u¿sz¹ metê
przede wszystkim ekonomiczny13.
        Twórcza dzia³alnoœæ Boga w sposób szcze-
gólny widoczna jest w osobie Jezusa Chry-
stusa. Ewangelie mówi¹ o ciê¿kiej pracy w win-
nicy, trudzie oracza i siewcy. Sam Jezus wraz z
Józefem uprawia³ rzemios³o. Wyszyñski mówi
o istnieniu œcis³ego zwi¹zku ¿ycia Jezusa z
prac¹. Obracaj¹c siê przez ca³y czas w œrodowi-
sku ludzi pracy, mia³ Jezus - zdaniem kardyna-
³a - dla niej i robotników ogromny szacunek14.
Prymas naucza³ o istnieniu œcis³ego zwi¹zku
pomiêdzy Chrystusem a prac¹, z której tak¿e
On siê utrzymywa³. Kardyna³ czêsto uzasad-
nia³ fakt, ¿e S³owo Przedwieczne, które sta³o
siê Cia³em, zosta³o zwi¹zane z prac¹ r¹k i prac¹
myœli ludzkiej. Swoje rozwa¿ania uzasadnia³
odwo³uj¹c siê do Ojców Koœcio³a, którzy czê-
sto mówili o nauczaniu Chrystusa s³owami i
czynami. W tym kontekœcie przedmiotem
Jego nauczania by³y nie tylko s³owa zawarte w
Ewangelii, ale tak¿e fizyczny wysi³ek. Zda-
niem Wyszyñskiego miejsce Chrystusa w

¿yciu ludzkim i jego pracy, to przede wszyst-
kim dowartoœciowanie ludzkiego trudu15.
         Chrystus korzysta³ z pracy swojego opie-
kuna Józefa i Matki. Maryja, w prymasowskiej
wizji, stanowi przyk³ad osoby, która poprzez
ciê¿k¹ pracê zostaje wyró¿niona przez Boga,
staj¹c siê matk¹ Syna Bo¿ego. Ponadto jej
wysi³ek ma wymiar egzystencjalny, w obsza-
rze którego pos³uga jej zajmuje szczególnie
eksponowane miejsce. Maryja staje siê pomoc-
nic¹ Boga, jako Rodzicielka  Syna Bo¿ego i
Jego zbawczego dzie³a16. Chrystus na polu pra-
cy ewangelizacyjnej dobra³ sobie wspó³pracow-
ników – aposto³ów, którzy nie bali siê ciê¿-
kiej pracy fizycznej, nawet wówczas gdy ich
opuœci³ wiernie mu s³u¿yli, pracuj¹c nad w³¹-
czeniem jak najwiêkszej liczby wiernych do
Koœcio³a Chrystusowego. Uczniowie, g³osz¹c
Dobr¹ Nowinê nie zerwali z prac¹ Przyk³adem
jest  œw. Pawe³, który nie chcia³ obci¹¿aæ pierw-
szych wyznawców gmin chrzeœcijañskich i
utrzymywa³ siê z pracy w³asnych r¹k. W Li-
stach œw. Paw³a wielokrotnie wspomina siê o
obowi¹zku pracy17. Aposto³owie nie zaprzestali
pracy zawodowej jako rybacy nawet po Zmar-
twychwstaniu Chrystusa. (Jan, 21, 3-14).
        Kardyna³, pisz¹c o pracy aposto³ów na polu
krzewienia nauki Chrystusa, wskazuje na prze-
szkody ze strony pogan, którzy w pracy wi-
dzieli coœ niegodnego cz³owieka wolnego.

13 S. Wyszyñski, Kazania Œwiêtokrzyskie. Konferencje wyg³oszone w koœciele Œwiêtego Krzy¿a w Warszawie, Rzym 1974, s.
21; A. Szponar, Œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. Aspekt wiarygodnoœciowy wed³ug kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
Lublin 2003, s. 70-72.

14 Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Duch pracy Ludzkiej. Myœl o wartoœci pracy, Poznañ 1957, s. 20-21.
         15 A. Szponar, Œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. Aspekt wiarygodnoœciowy wed³ug kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,

Lublin 2003, s. 72-73.
         16 P. Bortkiewicz, Zbawczy charakter pracy cz³owieka w nauczaniu kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, w: Vivere in Christo.

Chrzeœcijañski horyzont moralnoœci. Ksiêga pami¹tkowa ku czci ksiêdza profesora Seweryna Rosika w 65 rocznicê urodzin,
red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1996, s. 295-296.

         17 Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Duch pracy Ludzkiej. Myœl o wartoœci pracy, Poznañ 1957, s. 22-23.
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By³a ona obowi¹zkiem jedynie niewolników.
To œwiadczy o wi¹zaniu obowi¹zku pracy z kon-
dycj¹ spo³eczn¹ cz³owieka, która bazowa³a na
nierównoœci. Tylko cz³owiek pozbawiony pra-
wa dysponowania sob¹ musia³ poddaæ siê obo-
wi¹zkowi pracy, czyni³ to jednak pod presj¹,
bowiem jako niewolnik zale¿ny by³ od swego
pana. To z kolei sprawia³o, ¿e praca miast pro-
wadziæ do powstania dzie³a r¹k i umys³u ludz-
kiego stawa³a siê przekleñstwem cz³owieka.
Wiedzia³ on bowiem, ¿e nie dane mu bêdzie
korzystaæ z ponoszonego trudu. Ten negatyw-
ny stosunek do pracy zosta³ obali³o chrzeœci-
jañstwo, które przesta³o j¹ traktowaæ jako za-
jêcie niewolnicze, ale widzia³o w pracy
obowi¹zek, jaki spoczywa³ na istocie rozum-
nej, czyli na cz³owieku. Praca sta³a siê drog¹
do rozwiniêcia darów duchowych, a przez to,
do rozwoju osobowego wnosz¹cego wk³ad w
kulturê ogólnoludzk¹. Takie pogl¹dy, jak na
owe czasy, by³o pewnym ewenementem, gdy¿
chrzeœcijanie byli pozbawieni w œwieci pogañ-
skim praw publicznych. Oni sami, mówi¹c o
pracy, odwo³ywali siê do nauki biblijnej, gdzie
odnajdywali jej wartoœæ, podobnie jak i god-
noœæ wysi³ku ludzkiego18.
        Chrzeœcijañstwo, jak przypomina³ kardy-
na³, przygotowa³o pole do dalszych reform
spo³ecznych. Dokona³o wyniesienia wartoœci
humanistycznych pracy, z której wyprowadza-
no wszelkie b³ogos³awieñstwa „Z pracy r¹k
swoich ¿yæ bêdziesz, w szczêœciu i dobroby-
cie”19. Zdaniem prymasa chrzeœcijañstwo do-

strzega w pracy bardzo istotn¹ wartoœæ, uka-
zuj¹c j¹ jako jeden ze œrodków wiod¹cych do
zbawienia. Pracê wykonuje siê przede wszyst-
kim z mi³oœci do Boga, a dla podniesienia jej
wartoœci wk³ada siê w wykonanie wiele trudu i
mozo³u. Trud ten powinien byæ, zdaniem pry-
masa, podejmowany z mi³oœci¹, gdy¿ praca
posiada znaczenie nie tylko dla ¿ycia ziem-
skiego, ale i wiecznego. W jego przekonaniu
chrzeœcijañstwo dokona³o prawdziwego wy-
zwolenia i podniesienia wartoœci ludzkiej pra-
cy. Towarzyszy³a temu zmiana nastawienia do
wysi³ku podejmowanego przez  cz³owieka.
Chrzeœcijañstwo, dokonuj¹c promocji ludz-
kiej pracy, przygotowa³o pole do dalszych re-
form spo³ecznych w tej dziedzinie. Dziêki
chrzeœcijañstwu praca sta³a siê czynnoœci¹
ludzk¹ o wysokiej wartoœci moralnej i religij-
nej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e najwa¿niejsz¹ rolê
w przekszta³caniu œwiadomoœci spo³ecznej
chrzeœcijan odgrywa³ fakt, ¿e Chrystus sam
wywodzi³ siê z warstwy rzemieœlniczej i
uczestniczy³ w pracy r¹k. Przyk³ad Jezusa,
obok tradycji biblijnej, stanowi³ przes³ankê dla
wysokiej oceny pracy ludzkiej obecnej ju¿  od
pocz¹tków chrzeœcijañstwa20.
        Swoje rozwa¿ania na temat godnoœci pra-
cy ludzkiej kardyna³ Wyszyñski opar³ tak¿e
na papieskich encyklikach, miêdzy innymi na
Rerum Novarum Leona XIII. By³a to pierw-
sza próba rozwi¹zania konfliktu jaki istnia³
pomiêdzy robotnikami a klas¹ posiadaj¹c¹.
Papie¿ du¿o uwagi poœwiêci³ w³asnoœci prywat-

 18 A. Szponar, Œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. Aspekt wiarygodnoœciowy wed³ug kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
Lublin 2003, s. 69-70.

19 Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Duch pracy Ludzkiej. Myœl o wartoœci pracy, Poznañ 1957, s. 24
20 A. Szponar, Œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. Aspekt wiarygodnoœciowy wed³ug kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,

Lublin 2003, s. 74-76.
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nej, której pracownik, gdy chodzi o œrodki
produkcji, by³ pozbawiony. Dowodzi³, ¿e w³a-
snoœæ wspólna grozi rozbiciem struktur spo-
³ecznych, a przyjêcie jej jako zasady, jest szko-
dliwe i sprzeciwia siê prawom natury. Co
innego jednak, gdy chodzi o owoc pracy ludz-
kiej, tego bowiem cz³owiek nie powinien byæ
pozbawiony. Praca ponad si³y, przy jednocze-
snym nie docenianiu jej wartoœci, mog³a byæ
traktowana jedynie jako przymus, bez mo¿li-
woœci zapewnienia sobie ni¹ podstawowych
warunków ¿ycia21. Papie¿ proponowa³ stworze-
nia równowagi powinnoœci spoczywaj¹cych na
pracodawcach i pracobiorcach. Z jednej stro-
ny praca nie bêd¹ca wy³¹cznie towarem, rz¹-
dzonym przez popyt i poda¿, ale tworzeniem
dóbr przez cz³owieka, œwiadomego swego w
nich udzia³u, z drugiej dopuszczenie do tego
udzia³u przekreœlaj¹ce zarazem wyzysk, jako
zasadnicz¹ cechê odcz³owieczenia relacji miê-
dzy pracodawc¹ i pracobiorc¹. G³os papie¿a
skierowany by³ w równej mierze przeciwko
kapitalizmowi opartemu na zasadach nieogra-
niczonego liberalizmu (laisser faire = lesefe-
ryzm) jak i teorii Marksa g³osz¹cej walkê kla-
sow¹, prowadz¹c¹ zdaniem papie¿a do
dezorganizacji ¿ycia spo³ecznego a nie do po-
prawy statusu robotniczego.
        W rocznicê czterdziestolecia wydania en-
cykliki Leona XIII Pius XI napisa³ encyklikê
„Quadragesimo Anno”, zwracaj¹c w niej uwagê
na sprawiedliwoœæ w dziedzinie pracy i p³acy,
w³asnoœæ prywatn¹, celowoœæ zak³adania stowa-

rzyszeñ katolickich22. Wp³yw na naukê pryma-
sa Wyszyñskiego na temat godnoœci pracy mia³a
tak¿e encyklika Jana XIII „Mater et Magistra”23.
        Wy¿ej wymienione dokumenty papieskie
porusza³y problem pracy ludzkiej bardzo ja-
sno i przejrzyœcie, w taki sam sposób mówi³ o
niej ksi¹dz, a nastêpnie kardyna³ Wyszyñski.
W swoich rozwa¿aniach bardzo czêsto przy-
wo³ywa³ s³owa z „Quadragesimo Anno”, mó-
wi¹ce o upodleniu cz³owieka poprzez pracê:
„Podczas gdy z warsztatu pracy materia wy-
chodzi uszlachetniona; cz³owiek staje siê w
nim gorszy, upodlony. Tak by³o dawniej. A
pytacie, czy dzisiaj tak nie jest? Czy cz³owiek,
który wype³nia spo³eczny obowi¹zek pracy, nie
jest postawiony w takich warunkach, ¿e to go
upadla? Z pracy jego r¹k wychodz¹ cacka, a on
sam osobowo, moralnie staje siê gorszy. To
jest te¿ ogromna troska, która powierzam Wam
wszystkim bez wzglêdu na wasze orientacje
ideologiczne (...)24. Tymczasem cz³owiek po-
dejmuj¹c pracê nie powinien siê w niej za-
traciæ. Nie mo¿e byæ rozbie¿noœci pomiêdzy
udoskonaleniem cz³owieka a ulepszeniem dzie-
³a. Te dwa czynniki powinny wspó³graæ ze sob¹,
wówczas mo¿na mówiæ o godnoœci pracy25.
        Prezentacja teoretycznych za³o¿eñ nauki
Stefana Wyszyñskiego ma temat natury i war-
toœci pracy nie by³aby pe³na, gdyby nie wspo-
mnieæ o kontekœcie i okolicznoœciach towa-
rzysz¹cych formu³owaniu tez w tej materii.
U pocz¹tków  dzia³alnoœci ks. Wyszyñskiego
na polu spo³ecznym jej odniesienie pokrywa-

 21 Leon XIII, Rerum Novarum, „Znak” 332-334(1982), s. 646nn.
 22 Pius XI, „Quadragesimo Anno”, „Znak” 332-334(1982), s. 691nn.
 23 Jan XIII, Mater et Magistra, „Znak” 332-334(1982), 787nn.
24 S. Wyszyñski, Kazania Œwiêtokrzyskie. Konferencje wyg³oszone w koœciele Œwiêtego Krzy¿a w Warszawie, Rzym 1974, s.

27; Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Praca a godnoœæ cz³owieka, Czêstochowa 1983, s. 93.
25 S. Wyszyñski, Mi³oœæ i sprawiedliwoœæ spo³eczna. Rozwa¿ania spo³eczne, Poznañ 1993, s. 344.
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³o siê w znacznej mierze ze wskazaniami obu
wymienionych encyklik spo³ecznych. Na ce-
lowniku wysi³ków przysz³ego prymasa Polski
by³y przede wszystkim stosunki panuj¹ce w
zak³adach kapitalistycznych. Próby odwodze-
nia robotników od ugrupowañ radykalnych,
preferuj¹cych raczej cele polityczne, a u¿ywa-
j¹c  jako narzêdzi konfliktów w materii eko-
nomiczno-spo³ecznej, mieœci³y siê w awersji
Koœcio³a, wobec wszelkich ruchów wywroto-
wych, a komunistycznych w szczególnoœci. Z
tej te¿ racji ks. Wyszyñski uchodzi³ mimo
swego m³odego wieku za eksperta w dziedzi-
nie wiedzy o komunizmie i jego zwalczania. Z
drugiej strony jednak w³aœnie  siêganie do
encyklik Leona XIII i Piusa XI sk³ania³o go
do szukania rozwi¹zañ mog¹cych zapewniæ
realn¹ poprawê bytu robotniczego.
        Po II wojnie œwiatowej doktryna Wyszyñ-
skiego w przedmiocie pracy ludzkiej i wyni-
kaj¹cych z niej implikacji przesunê³a siê ca³-
kowicie w kierunku krytyki systemu
komunistycznego, który wskutek sytuacji po-
wsta³ej w Polsce ow³adn¹³ ca³ym ¿yciem spo-
³ecznym i gospodarczym. Stosownie do tre-
œci obu wy¿ej cytowanych encyklik papieskich,
nie uleg³a zmianom podstawa teoretyczna na-
uczania Wyszyñskiego. Obecnie jednak obro-
na interesów robotniczych, aczkolwiek obecna
w nauczania prymasa, zreszt¹ wywo³uj¹c roz-
dra¿nienie przywódców PRLu, schodzi³a wy-
raŸnie na dalszym plan, a na czo³o wysuwa siê
problem humanistycznych i teologicznych
wartoœci obecnych w pracy, a w opinii Wyszyñ-
skiego wypieranych z niej przez komunistycz-
ny re¿im pracy nastawionej na doraŸny efekt a
nie na zaspokojenie aspiracji ludzkich.

        To przesuniêcie akcentów w nauczaniu
spo³ecznym prymasa œwiadczy³o o jego prak-
tycyzmie i, wbrew wielu treœciom jego prze-
powiadania odznaczaj¹cym siê nawet swoistym
wizjonerstwem, niekiedy wspomaganym ak-
tualizacj¹ odpowiednio skomentowanych wy-
darzeñ dziejowych, tak¿e o bardzo wnikliwym
œledzeniu przez niego nastrojów spo³ecznych.
Prymas zawsze stara³ siê odpowiadaæ na we-
zwanie chwili. W 1980 r. potrafi³ g³osiæ niepo-
pularne wówczas has³a wzywaj¹ce do pracy w
obliczu zagro¿onej tkanki ³¹cznej ówczesnej
rzeczywistoœci spo³ecznej i politycznej kraju.
Nie umniejsza³o to w  niczym jego nieustê-
pliwej krytyki nieprawid³owoœci, jakie godz¹c
w organizacjê pracy i udostêpnienie jej owo-
ców spo³eczeñstwu na zasadzie sprawiedliwo-
œci, rodzi³y wszelkie niedomogi hodowane
przez ustrój. Trudno nie zauwa¿yæ, jak to w
czasach, kiedy kapitalizm zachodni, wyzbyw-
szy siê swego aliansu z bezwzglêdnym libera-
lizmem ekonomicznym, zyskuj¹c przez to
ludzk¹ twarz, konfrontowany by³ z socjali-
zmem, de facto zreszt¹ komunizmem, który
miast ludzkiej twarzy, której posiadaniem siê
chlubi³, posiada³ zaledwie ludzk¹ maskê. Fakt
ten, docieraj¹cy do œwiadomoœci powszechnej
zaledwie cienk¹ stru¿k¹ pozacenzuralnych pu-
blikacji znajdowa³ odbicie nawet w czasie  pew-
nej prosperity PRLu w³aœnie w jawnie g³oszo-
nej doktrynie prymasa. Si³¹ tej doktryny by³o
w³aœnie oparcie jej na Ÿród³ach nie ulegaj¹cych
przedawnieniu. Do takich nale¿¹ bez w¹tpie-
nia ksiêgi Objawienia, jak i ich wyk³adnia od
pocz¹tku istnienia Chrzeœcijañstwa (Ojcowie
Koœcio³a) oraz Urz¹d Nauczycielski Koœcio-
³a. Wydaje siê, ¿e bez odwo³ywania siê do tych
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treœci nie mo¿na by mówiæ o sile przebicia
nauki g³oszonej przez prymasa przy ka¿dej
okazji, zw³aszcza jednak na ambonie. Jedynie
uznanie pracy ludzkiej jako mandatu Bo¿ego
ca³kowicie pokrywaj¹cego siê z natur¹ cz³o-
wieka by³o w stanie pozbawiaæ argumentów
wszystkich oponentów tego pogl¹du. Tote¿
prymas krytykowany przez rz¹dców PRLu za
swe aspiracje w dziedzinie wykraczaj¹cej poza
zakres jego pos³annictwa koœcielnego, móg³
zawsze wskazywaæ na godnoœæ ludzk¹, jako dar
Boga zobowi¹zuj¹cy do pe³nego jej realizowa-
nia. P³aszczyzna ludzkiej pracy, wspó³tworze-
nia ze Stwórc¹ nale¿a³a tu bez w¹tpienia.

   3. G³ówne tezy na temat stosunku
cz³owieka do pracy

        Kardyna³ Wyszyñski w licznych przemó-
wieniach podkreœla³, ¿e praca nie mo¿e byæ
udrêk¹ skoro zosta³a  nam zlecona przez Stwór-
cê. On sam powo³a³ cz³owieka do pracy. Tak
rozumiana, jest praca b³ogos³awieñstwem,
s³u¿b¹ drugiemu cz³owiekowi, utrzymaniu
¿ycia, daje te¿ zaspokojenie potrzeb, rozwój,
udoskonala jego osobowoœæ cz³owieka. Mó-
wi¹c o stosunku cz³owieka do pracy poruszy³
miêdzy innymi problem obowi¹zku pracy, któ-
ry spoczywa na ka¿dym obywatelu i wynika z
faktu jego osobowego bytu. Do pracy jeste-
œmy zobowi¹zani przez samo cz³owieczeñ-
stwo. „Nie ten pracuje, kto musi, ale ten kto
jest cz³owiekiem”.26. Czêsto siêga³ do drugie-
go listu œw. Paw³a do Tessaloniczan, (3.10) w

którym zosta³ sformu³owany nakaz pracy „nikt
kto nie chce pracowaæ niech nie je”. Mowa jest
tu o obowi¹zku pracy tych, którzy mog¹ pra-
cowaæ a uchylaj¹ siê od wysi³ku27. Siêga tak¿e
do Ksiêgi Rodzaju, gdzie Bóg wypowiedzia³
s³owa „B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê aby-
œcie zaludnili ziemiê i czynili j¹ sobie pod-
dan¹” (Rdz 1.28). W tym nakazie bo¿ym zo-
sta³o okreœlone prawo i obowi¹zek pracy. „(...)
Prawo cz³owieka do ziemi, do nadawania jej
charakteru Bo¿ego, a zarazem prawo pracy:
[Nape³niajcie ziemiê, czyñcie ja sobie pod-
dan¹] – jest jednym najbardziej podstawowych
praw  i obowi¹zków cz³owieka (...)”28. Wyszyñ-
ski wykazuje, ¿e obowi¹zek pracy ma te¿ ce-
chy spo³eczne. Poprzez ni¹ cz³owiek tworzy
dobro wspólne, dostarcza œrodków do zaspo-
kojenia potrzeb nie tylko pracuj¹cego, ale i
jego rodziny, wreszcie z jego owoców mog¹
korzystaæ te¿ i inni, dlatego dziêki pracy wy-
twarza siê miêdzy ludŸmi wiêŸ spo³eczna. Cz³o-
wiek pozbawiony pracy staje siê wyalienowany
ze spo³eczeñstwa. Nie tworzy nic nowego,
najwy¿ej przetwarza to co zosta³o ju¿ dokona-
ne. Praca wi¹¿e przesz³oœæ z przysz³oœci¹, bo-
wiem jest kontynuacj¹ wysi³ku ju¿ podjêtego
w celu osi¹gniêcia zamierzonego skutku. W
ten sposób nastêpuje twórcze nastêpstwo po-
koleñ, a pietyzm okazywany cz³owiekowi w
uznaniu jego dzie³a wymaga mi³oœci, bêd¹cej
si³¹ napêdow¹ ka¿dej inwencji twórczej i go-
towoœci tworzenia dla innych. Praca uczy te¿
ludzi szacunku wzglêdem siebie, a poprzez
swój spo³eczny charakter ³¹czy wysi³ki wielu

26 Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Nauczanie spo³eczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 454.
         27 Cz. Strzeszewski, Ethos pracy ludzkiej w nauce spo³ecznej kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, „Roczniki Nauk Spo³ecznych”

10(1982), s. 21.
         28 Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Praca a godnoœæ cz³owieka, Czêstochowa 1983, s. 96.ardyna³ Wyszyñski, s. 33.
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dla wspólnego dobra. Ta s³u¿ba bliŸniemu na-
daje pracy wymiar moralny i pobudza do prak-
tykowania cnót. Jedn¹ z nich jest tu pokora,
sk³aniaj¹ca do uznania wartoœci tworzonych
przez innych i ³¹czenia siê poprzez pracê z
nimi. Obowi¹zek pracy to ratunek przed de-
gradacj¹ i deformacj¹ w³asnej osobowoœci29.
        Prymas na pierwszym miejscu stawia³ obo-
wi¹zek pracy, pochodz¹cy z woli Boga. Temu
obowi¹zkowi powinno odpowiadaæ prawo pra-
cy. Jego zdaniem nale¿y stworzyæ taki prze-
pis, w którym, ka¿dy móg³by siê wykazaæ swo-
imi zdolnoœciami30. Tutaj zwraca siê do
rz¹dz¹cych, których wzywa do zapewnienia
wszystkim godnego ich zatrudnienie, gdy¿
jest to warunek rozwoju godnoœci osoby ludz-
kiej. Odwo³uje siê do konstytucji, która za-
pewnia ka¿demu obywatelowi prawo do miej-
sca pracy. W przekonaniu kardyna³a chodzi o
to, ¿eby w³adze pañstwowe uœwiadomi³y so-
bie obowi¹zek koordynowania pracy ludzkiej
w dziedzinie spo³eczno-gospodarczej. Brak
troski ze strony w³adzy o regulacjê zatrud-
nienia i warunków pracy sprzyja³ tworzeniu
siê struktur kapitalistycznych, wysuwaj¹cych
na czo³o nie dobro robotnika, a przedsiêbior-
cy. Konsekwencj¹ by³a m.in. utrata pracy przez
wielu robotników, co z kolei uniemo¿liwia³o
wype³nianie wynikaj¹cego z natury ludzkiej,
tak indywidualnej jak i spo³ecznej,  obowi¹z-
ku pracy. Wyszyñski w zwi¹zku z tym podkre-
œla³ powstanie swoistej „chorej psychiki”, tak
kapitalistycznej jak i proletariackiej, które to

schorzenie dotyka³o  ca³e spo³eczeñstwo. Dzia-
³o siê tak dlatego, ¿e zarówno kapitalizm jak i
liberalizm gospodarczy opiera³y siê na zasa-
dzie nie interweniowania pañstwa w ¿ycie spo-
³eczno - gospodarcze31. Prymas zwróci³ przy
tym uwagê, ¿e ani kapitalizm, ani liberalizm,
czy komunizm ze wzglêdu na swoje za³o¿enia
nie stwarzaj¹ godziwych warunków do pracy.
Cz³owiek staje siê przedmiotem, którego
mo¿na bez ograniczeñ wykorzystywaæ. Dalej
prymas mówi, ¿e chocia¿ jest ustanowione pra-
wo i obowi¹zek pracy, to jej celem by³ i bêdzie
cz³owiek jako jednostka. Ludzie poddaj¹c siê
prawu i obowi¹zkowi pracy, a wiêc uzale¿niaj¹c
siê od pracy w dziedzinie materialnej, nie
mog¹ dopuœciæ do „ubóstwienia materii i war-
toœci od niej pochodnych”32.
        Kardyna³ Wyszyñski mówi¹c o obowi¹z-
ku i prawie pracy, wi¹za³ z tymi pojêciami chrze-
œcijañskie rozumienie prawa w³asnoœci. W³a-
snoœæ wspólna, do czego d¹¿yli socjaliœci,
powodowa³a pogarszanie warunków bytowych
pracowników. Skoro Bóg da³ ziemiê do u¿yt-
kowania, to nie znaczy, ¿e chcia³ by wszyscy
ludzie byli bez ró¿nicy jej w³aœcicielami. Nie
wyznacza³ ka¿demu osobno poletka do upra-
wy, ale zawierzy³, ¿e cz³owiek sam bêdzie w
stanie podzieliæ ten maj¹tek, który od Niego
otrzyma³. Zdaniem prymasa w³asnoœæ prywat-
na nie przestaje s³u¿yæ dobru ogólnemu. Cz³o-
wiek powinien zapewniæ byt swojej rodzinie, a
to co zbywa nie mo¿e byæ marnotrawione, po-
winno przypaœæ w udziale innym33.

  29    Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Duch pracy Ludzkiej. Myœl o wartoœci pracy, Poznañ 1957, s. 34-38.
            30    Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Nauczanie spo³eczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 454.
            31    A. Szponar, Œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. Aspekt wiarygodnoœciowy wed³ug kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,

    Lublin 2003, s. 77.
           32     Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Praca a godnoœæ cz³owieka, Czêstochowa 1983, s. 98.

 33    Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Duch pracy Ludzkiej. Myœl o wartoœci pracy, Poznañ 1957, s. 46-47.
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        Cz³owiek, aby móg³ efektywnie pracowaæ
powinien byæ sprawiedliwie wynagradzany, je-
¿eli za pracê otrzymuje takie wynagrodzenie,
które nie pozwala mu i jego rodzinie godnie
¿yæ, wówczas wykonywane zajêcie staje siê dla
niego przekleñstwem. Podejmowany trud
mo¿e uw³aczaæ jego godnoœci, przynosz¹c
miast zas³u¿onego zysku coœ w rodzaju ja³-
mu¿ny. Jest to tak¿e powa¿na  przeszkoda za-
k³ócaj¹ca rozwój osobowoœci. Podejmuj¹c tê
myœl prymas, wskaza³ na Chrystusa, który
okreœli³ prawa cz³owieka pracuj¹cego mówi¹c,
¿e „godzien jest pracownik zap³aty swojej”34.
Prymas kwestionowa³ te¿ zbytnie zró¿nico-
wanie zarobków, bowiem nie mo¿na usprawie-
dliwiæ dochodów dyrektora przedsiêbiorstwa,
przekraczaj¹cych tysi¹c razy wynagrodzenie
robotnika. Zdaniem kardyna³a tak du¿¹ pensj¹
mo¿na obdzieliæ dziesi¹tki bezrobotnych.
P³aca powinna umo¿liwiæ rodzinie dostatnie
utrzymanie, bez koniecznoœci  dorabiania35.
        Nie bez znaczenia s¹ warunki w jakich pra-
cuje cz³owiek. O ich zadbanie apelowa³ zarów-
no do pracodawców, jak i pracowników. Pod-
kreœli³ to miêdzy innymi w przemówieniu do
przedstawicieli NSZZ „Solidarnoœæ” z 10 li-
stopada 1980 roku. „ (...) Chocia¿ mielibyœcie
ró¿ne pokusy natury politycznej, pamiêtajcie,
¿e pierwszym waszym celem jest realizacja
zadañ zawodowo-spo³ecznych: obrona œrodo-
wiska pracy, warunków higieny i bezpieczeñ-
stwa pracy, przestrzegania Kodeksu Pracy, usta-

wodawstwa spo³ecznego. Obrona cz³owieka
pracuj¹cego – to jest wasze najwa¿niejsze za-
danie (...)”36. Rozwijaj¹c myœl prymasowsk¹,
zwi¹zki zawodowe powinny d¹¿yæ nie tylko
do uzyskania od pracodawcy s³usznych œwiad-
czeñ dla robotnika, lecz same musz¹ dbaæ o
zaspokojenie jego potrzeb kulturalnych i
moralnych, a tak¿e religijnych37. Tutaj pry-
mas d¹¿y³ do humanizacji pracy, w czym mie-
œci³ siê tak¿e postulat domagaj¹cy siê  czasu na
odpoczynek. Pracownik nie mo¿e byæ poch³o-
niêty wy³¹cznie sprawami zawodowymi, ko-
nieczne jest bowiem tak¿e poœwiêcenie czasu
rodzinie, przyjacio³om, a przede wszystkim
sprawom w³asnej duszy i Bogu, który ustano-
wi³ dzieñ odpoczynku. Wyszyñski twierdzi³,
¿e przykazanie spoczynku niedzielnego ma
dwóch wrogów,  a s¹ nimi ¿¹dza zysku za
wszelk¹ cenê chciwoœæ i u¿ywanie. Chciwoœæ
powoduje, ¿e cz³owiek chc¹c jak najwiêcej za-
robiæ pracuje w dni œwi¹teczne. Prymas przy-
tacza tu  s³owa Jana Vianney, który g³osi³, ¿e
ten, kto zniewa¿a dzieñ œwiêty prac¹, nigdy siê
nie dorobi. ¯¹dza u¿ywania natomiast powo-
duje, ¿e cz³owiek ten czas wyzyskuje na nad-
miern¹ rozrywkê, zapominaj¹c o w³asnej ro-
dzinie38. Prymas stwierdza, ¿e ten, komu
zabrano dzieñ odpoczynku bywa ma³o wydaj-
ny w pracy, obojêtnieje wobec wszystkich in-
nych obowi¹zków, ¿yje w przygnêbieniu i po-
ni¿eniu. Ca³y czas narasta w nim bunt i
niezadowolenie. Odpoczynek od pracy powi-

34  A. Szponar, Œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. Aspekt wiarygodnoœciowy wed³ug kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
  Lublin 2003, s. 80.

35   Cz. Strzeszewski, Ethos pracy ludzkiej w nauce spo³ecznej kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, „Roczniki Nauk Spo³ecznych”
  10(1982), s. 22.

         36   Prymas Tysi¹clecia, Pary¿ 1982, s. 233.
         37        Cz. Strzeszewski, Kardyna³a S. Wyszyñskiego wizja Koœcio³a i Pañstwa, Wroc³aw 1990, s. 101.
         38   Stefan kardyna³ Wyszyñski, Dzie³a zebrane, 1949-1953, t. 1, Warszawa 1991, s. 103-107.
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nien byæ powszechny, dla wszystkich ludzi jed-
nakowy. Nie wolno zabieraæ czasu œwiêtowa-
nia niedzieli drugim poprzez np. robienie za-
kupów w sklepie, podczas gdy ekspedientka
zamiast odpoczywaæ w gronie rodzinnym, ob-
s³uguje klientów. Ten spo³eczny charakter wy-
poczynku niweczy nadmierna iloœæ wyj¹tków
od ustaw o czasie pracy. Powoduje to, ¿e zbyt
wielka iloœæ ludzi nie odczuwa ró¿nicy miê-
dzy dniem powszednim a œwi¹tecznym39.
        Cz³owiek powinien pamiêtaæ, ¿e nie sa-
mym tylko chlebem ¿yje. Pracê nale¿y ³¹czyæ
z modlitw¹, st¹d czêsto pojawiaj¹ce siê w wy-
powiedziach prymasa wezwanie: „módl siê i
pracuj”. Praca s³u¿y rozwojowi cz³owieka i
powoduje, ¿e jej wykonywanie mo¿e mieæ
charakter modlitwy. Wed³ug kardyna³a ³¹cze-
nie modlitwy z prac¹ pozytywnie wp³ywa na
¿ycie religijne i kontemplacyjne, które przy-
bli¿a cz³owieka do Boga. Tylko taka praca, która
jest wspó³prac¹ z Bogiem, we w³aœciwy i pe³ny
sposób rozwija osobowoœæ chrzeœcijan. Dlate-
go te¿ cz³owiek nie powinien pracowaæ bez
wytchnienia ca³ymi tygodniami. Wa¿ny jest
wiêc odpoczynek niedzielny po³¹czony z mo-
dlitw¹. Z rozwa¿añ tych wynika, jak donios³¹
rolê odgrywa praca i odpoczynek dla prawid³o-
wego doskonalenia duchowego cz³owieka40

        W nauczaniu prymasa praca wnosi wiel-
kie zas³ugi w kszta³towaniu ludzkiej osobo-
woœci, s³u¿y udoskonalaniu cz³owieka. Nie
tylko g³ód zmusza go do wysi³ku pracy, ale
ca³a jego rozumna natura. Jest wiêc praca dzie-

 39 S. Wyszyñski, Mi³oœæ i sprawiedliwoœæ spo³eczna. Rozwa¿ania spo³eczne, Poznañ 1993, s. 390-391.
          40 A. Szponar, Œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. Aspekt wiarygodnoœciowy wed³ug kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,

Lublin 2003, s. 82.
          41 S. Wyszyñski, Mi³oœæ i sprawiedliwoœæ spo³eczna. Rozwa¿ania spo³eczne, Poznañ 1993, s. 341nn.
          42 A. Micewski, Kardyna³ Wyszyñski prymas i m¹¿ stanu, Pary¿ 1982, s. 27.

43   Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Praca a godnoœæ cz³owieka, Czêstochowa 1983, s. 63.

³em ca³ego cz³owieka, jego rozumu, woli,
uczuæ. „Pracê r¹k twoich po¿ywaæ bêdziesz”
(Ps. 127,2). St¹d praca ludzka ma przede wszyst-
kim charakter osobisty i korzyœci z niej czer-
paæ winien sam pracuj¹cy. Owocem pracy jest
te¿ podnoszenie godnoœci cz³owieka. Dzieje
siê tak m.in. poprzez  rozwój poczucia w³asnej
wartoœæ i uzdolnieñ cz³owieka. Dwie kwestie
powinny iœæ w parze: udoskonalenie pracowni-
ka i ulepszenie samego dzie³a. To dzie³o ma
s³u¿yæ innym, dlatego te¿ ka¿dy powinien
odpowiadaæ za wykonywan¹ pracê. Bowiem
godnoœæ pracy wyra¿a siê w tym, ¿e jest siê za
ni¹ odpowiedzialnym41.
        Wyrazem szczególnego zainteresowania
kardyna³a Wyszyñskiego problematyk¹ pracy
by³ temat przygotowywanej pracy habilitacyj-
nej Œrodowisko moralne pracy fabrycznej,
której nie ukoñczy³42. By³o to jedno z pierw-
szych studiów poruszaj¹ce problem moralno-
œci w pracy. W ujêciu Wyszyñskiego praca ma
wartoœæ personalistyczn¹, nie dlatego, ¿e jej
podmiotem i sprawc¹ jest osoba ludzka, ale
dlatego, ¿e jej celem jest sam cz³owiek, jego
integralny rozwój. O wartoœci pracy decydu-
je postawa moralna pracownika. Chc¹c dobrze
wype³niaæ na³o¿one obowi¹zki nale¿y wyzbyæ
siê pychy, ³apownictwa. Górê powinna braæ
kompetencja i odpowiedzialnoœæ. (...) Wiemy,
¿e gdy nie ma rzetelnej pracy, to najlepszy
ustrój gospodarczy zawiedzie i bêdziemy tyl-
ko mno¿yli d³ugi i po¿yczki (...)43.
        W przekonaniu Prymas Tysi¹clecia ludzie
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bardzo czêsto Ÿle pracowali, byli wykorzysty-
wani, gdy¿ nie znali kodeksu Pracy. Dlatego
te¿ bardzo usilnie namawia³ pracowników, aby
studiowali przys³uguj¹ce im prawa, a od rz¹-
dz¹cych domaga³ siê aby ustawy dotycz¹ce
pracy by³y nowelizowane, gdy¿ to zapewni
cz³owiekowi poczucie bezpieczeñstwa44.

                                *****

Ograniczono siê w  tym artykule do za-
sadniczych problemów  zwi¹zanych z prac¹ jako
jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji ¿yciowych
cz³owieka. Naturalny charakter zobowi¹zania
do pracy i ca³okszta³t towarzysz¹cych jej oko-
licznoœci, a zw³aszcza sprawa u¿ytkowania owo-
ców  pracy nie wykluczaj¹ zwi¹zanych z ni¹
wartoœci religijnych. W nauczania prymasa
Polski s¹siaduj¹ ze sob¹ zasady ogólne z prak-
tycznym ich zastosowaniem. Nie sposób by-
³oby w krótkiej analizie pogl¹dów ksiêdza na
nastêpnie kardyna³a Wyszyñskiego choæby
tylko wyliczyæ lub jakoœ zaakcentowaæ miej-
sca, na których oba te w¹tki znalaz³y odzwier-
ciedlenie. W okresie powojennym, jako adre-
sat nauczania prymasowskiego czêœciej ni¿
przed wojn¹ wystêpuje pañstwo, ale ma to swe
uzasadnienie w zaw³aszczeniu przez nie ca³e-
go obszaru ¿ycia spo³ecznego i gospodarcze-
go, nie mówi¹c o sferze politycznej, gdzie
spo³eczeñstwo dozna³o daleko id¹cego ubez-
w³asnowolnienia. Ten kierunek wskazañ pryma-
sowskich nie wyklucza wszak¿e nauczania skie-
rowanego do konkretnego cz³owieka i do
spo³eczeñstwa jako organizmu w nauczaniu Wy-
szyñskiego doœæ wyraŸnie separowanego od

struktur politycznych pañstwa. Te ostatnie zbyt
totalnie by³y podleg³e jednej partii politycz-
nej, czerpi¹cej zreszt¹ z obcych wzorców i nie-
jednokrotnie realizuj¹cej obce narodowi cele,
by mo¿na by³o z nimi identyfikowaæ ogó³ spo-
³eczeñstwa. Mimo to wszak¿e w nauczaniu pry-
masa dobro spo³eczne, niezale¿nie od ustroju,
w jakim by³oby realizowane, stawiane by³o na
naczelnym miejscu. St¹d te¿ etyczne zasady
obowi¹zuj¹ce w pracy przypominane by³y
wszystkim bez wyj¹tku, zatem zarówno lu-
dziom pracy, jak i rz¹dz¹cym, którzy wziêli na
siebie rolê niemal¿e wy³¹cznego pracodawcy.

Wo³anie o uczciwoœæ w pracy nie by³o
³atwe, bowiem demoralizacja na tym odcinku
motywowana by³a  ra¿¹cymi mankamentami
wystêpuj¹cymi na rynku pracy, o ile o tako-
wym w ogóle mo¿na mówiæ. Równie¿ teorie
w³asnoœci g³oszone przez komunistów wpro-
wadza³y mêtlik w sk¹din¹d prost¹ zasadê wy-
ra¿on¹ w pi¹tym przykazaniu. Nigdy g³os pry-
masa w tak istotnych sprawach nie natrafia³ na
tyle g³uchych uszu, co w czasach, kiedy teo-
retycznie przynajmniej praca wyniesiona by³a
do rangi najwy¿szej wartoœci. Tak g³osi³ panu-
j¹cy system polityczny. Prymas szed³ o krok
dalej, wskazuj¹c na transcendentne odniesie-
nia pracy, jako narzêdzia do zdobywania dóbr
duchowych, do uœwiêcenia cz³owieka i ca³ej
jego twórczoœci. Zasada „oddajcie wiêc Ceza-
rowi co jest Cezara, a Bogu to co nale¿y do
Boga” (£k. 20, 25) znajdowa³a w nauczaniu pry-
masa pe³ne zastosowanie, bowiem pogl¹dy jego
cechowa³ przede wszystkim zdrowy rozs¹dek
wykluczaj¹cy inn¹ zasadê, g³osz¹c¹, ¿e im go-
rzej tym lepiej.

          44   Prymas Tysi¹clecia, Pary¿ 1982, s, 231.
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Na koniec pytanie, czy pogl¹dy Wyszyñ-
skiego na pracê by³y oryginalne ? Nie odstê-
powa³ on ani na krok  od katolickiej nauki spo-
³ecznej, co wykazano odwo³uj¹c siê do Ÿróde³,
z których czerpa³. Oryginalnoœæ g³oszonej
przezeñ doktryny mo¿na zauwa¿yæ w zjawi-
skach: pierwsze to zastosowanie jej do kon-
kretnej sytuacji  tzw. spo³eczeñstwa socjali-
stycznego. W ca³ym obozie satelickim ZSRR
nie mo¿na doszukaæ siê w tym wzglêdzie ana-
logii. Drugie zjawisko, to wkomponowanie
katolickiej nauki spo³ecznej, a zatem tak¿e

rozwa¿añ o pracy w program duszpasterski,
który poprzez Wielk¹ Nowennê zintegrowa³
nauczanie i dzia³ania pastoralne w ca³ym kra-
ju. Krótko mówi¹c, prymas nie rozwija³ jakiejœ
akcji spo³ecznej, ale wdro¿y³ proces kszta³to-
wania osoby ludzkiej na ka¿dym odcinku jej
aktywnoœci, tak¿e tym z pozoru wy³¹cznie
doczesnym, jakim jest praca. To wydaje siê
równie¿ byæ novum wyznaczaj¹cym kierunek
oddzia³ywania Koœcio³a w Polsce na czas prze-
mian, których jednoznaczna ocena nie jest ani
jednoznaczna ani prosta.
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Prymas Tysi¹clecia w Gdañsku

         Stefan kardyna³ Wyszyñski (* 3 VIII 1901
- + 28 V 1981),  jako Prymas Polski, odwiedzi³
Gdañsk jedenaœcie razy. Pierwszy raz - jesz-
cze przed aresztowaniem - w 1952 roku. Ostat-
ni raz w 1978 roku.
       W czasie tych wizyt, zwi¹zanych zawsze z
wa¿nymi wydarzeniami w ¿yciu miasta, wy-
g³osi³ 27 ró¿nego rodzaju przemówieñ.
Wszystkie wskazuj¹ na g³êbok¹ wiarê i nie-
zwyk³e zaanga¿owanie wielkiego Prymasa Ty-
si¹clecia w obronê praw narodu, Koœcio³a i ka¿-
dego cz³owieka do wolnoœci, godnoœci i
to¿samoœci. Posiadaj¹ charakter niejako pro-
fetyczny i dlatego nie straci³y do dziœ swego
znaczenia i swej aktualnoœci.
        S¹ œwiadectwem trudnego czasu zmagañ
ze skrajnymi zagro¿eniami ze strony nieludz-
kiego systemu, wyrazem pog³êbionej posobo-
rowej teologii, wielk¹ kart¹ katolickiej nauki
spo³ecznej. Zadziwiaj¹ce jest, ¿e w przekazy-
waniu tak g³êbokich treœci Prymas Tysi¹cle-
cia pos³ugiwa³ siê notatkami zawieraj¹cymi je-
dynie punkty danego wyst¹pienia, które
osobiœcie przygotowywa³. Ka¿de przemówie-

nie by³o wiêc procesem twórczym, rozwija³o
siê spontanicznie, inspirowane ulotn¹ potrzeb¹
chwili, okolicznoœciami miejsca i czasu i nie-
w¹tpliwie œwiat³em Ducha œw. Dla przysz³ych
pokoleñ odtworzone one zosta³y z zapisu ma-
gnetofonowego.

                 I. Pierwsza wizyta

       Pierwsza wizyta Prymasa Polski Arcybi-
skupa Stefana Wyszyñskiego w Gdañsku zwi¹-
zana by³a z udzieleniem œwiêceñ kap³añskich
czterem diakonom: Albinowi Lachowskiemu1.
Alfonsowi Sarachowi, Romanowi Wexeyowi i
czwartemu, którego nazwiska nie uda³o siê usta-
liæ. Drugim powodem by³o bierzmowanie w
kilku parafiach pozbawionej biskupa diecezji.
        Niestety, wizyta ta posiada s³ab¹ jeszcze
dokumentacjê. Przemówienia zaœ wówczas
wyg³oszone nie zosta³y utrwalone. Z braku w
tych latach urz¹dzeñ technicznych ogromna
czêœæ prymasowskiego nauczania skazana zo-
sta³a na niepamiêæ. Chodzi tu o olbrzymi¹
iloœæ tekstów i wyst¹pieñ, kazañ i przemówieñ

Ks. Stanis³aw Bogdanowicz

Prymas Tysi¹clecia w Gdañsku

1 Schematyzm Diecezji Gdañskiej 1980 s. 92.
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g³oszonych w œwi¹tyniach na terenie ca³ej Pol-
ski. W notatkach kalendarzowych Prymasa
Tysi¹clecia, prowadzonych z ogromn¹ dok³ad-
noœci¹, znajdujemy zapisy o wyg³oszonych w
latach 1949-1953 "przemówieniach" (kazaniach,
homiliach, konferencjach, medytacjach). Ra-
zem by³o ich 2900. W samym interesuj¹cym
nas roku 1952 - 618. Spoœród nich zachowa³o siê
jedynie kilkanaœcie. Nie ma wœród nich ¿adne-
go tekstu wyg³oszonego w Gdañsku2.
        Pierwsz¹ wzmiankê o planowanej wizycie w
Gdañsku znajdujemy w dzienniku "Pro memo-
ria" pod dat¹ 10 stycznia 1952 r.: "Zg³osi³ siê do
mnie ks. Adam Szczepañski, proboszcz parafii
Gdañsk-BrzeŸno, z proœb¹ o udzielenie bierz-
mowania na terenie Gdañska. Proœbê o odwie-
dzenie Gdañska sk³ada³ ju¿ Ks. Administrator
Wronka, a ostatnio Ks. Wik.[ariusz] Kap.[itul-
ny] - Cymanowski. I dlatego te¿ wyrazi³em zgo-
dê na przybycie, tym bardziej, ¿e planowane s¹
œwiêcenia w Oliwie, na dzieñ 9 VI br."3.
       Sprawa ta pojawi³a siê w dzienniku "Pro
memoria" po raz drugi 21 stycznia 1952 roku:
„Od rana zg³osi³ siê Ks. Pra³. Cymanowski,
Wikariusz Kapitulny z Gdañska. Przedstawi³
mi obszernie sprawê wysiedlenia Ksiê¿y i za-
konnic z terytorium Wybrze¿a pod ró¿nymi
pozorami. Dotychczas usuniêto oko³o 10 ka-
p³anów, z samego miasta. Nowych ksiê¿y w³a-
dze nie chc¹ zatwierdziæ, wskutek czego prak-
tycznie Ks. Pra³at widzi, ¿e jurysdykcji
koœcielnej wykonywaæ ju¿ nie mo¿e. Po d³u¿-
szej naradzie ustaliliœmy, by rzecz przedstawi³

Ks. Biskupowi Choromañskiemu i uda³ siê do
min. Bidy. Uczyni³ to i by³ przyjêty przez min.
Bidê, który telefonicznie zarz¹dzi³ wstrzyma-
nie represji wobec ksiê¿y. Odpowiedni proto-
kó³ z tej rozmowy sporz¹dzono do naszych
akt po powrocie Ks. Pra³ata od min. Bidy.
Ustaliliœmy nadto termin œwiêceñ kap³añskich
w katedrze, w Oliwie, i bierzmowania we
Wrzeszczu i w Gdañsku"4.
       Wyjazd Prymasa Polski do Gdañska po-
przedzony zosta³ pismem skierowanym 4
czerwca 1952 r. do szefa Urzêdu d/s Wyznañ
ministra Antoniego Bidy, œwiadcz¹cym o dra-
matycznej sytuacji i uzale¿nieniach Koœcio³a
od "widzimisiê" totalitarnych w³adz komuni-
stycznych w tamtym okresie5.
       7 czerwca o godz. 14 Prymas Tysi¹clecia
wyruszy³ tras¹ z Gniezna przez Bydgoszcz i
Gniew do Oliwy. Towarzyszy³ mu rektor ko-
œcio³a œw. Jana, ks. Jan Zarêba. Po drodze za-
trzymali siê w Pelplinie, aby z³o¿yæ wizytê bi-
skupowi Kazimierzowi Józefowi Kowalskiemu.
       O godz. 18 w katedrze pelpliñskiej pod-
czas wieczornego nabo¿eñstwa wyg³osi³ kaza-
nie do pracowników miejscowej cukrowni.
Œwi¹tyniê wype³nia³ zwarty t³um wiernych.
Katedra pelpliñska i jej zabytki wywar³y na
Prymasie wielkie wra¿enie. Postanowi³ nawie-
dziæ j¹ ponownie w wolniejszej chwili.
       O godz. 20.30 wraz z ks. infu³atem Janem
Cymanowskim przyby³ do Oliwy6. Mimo
póŸnej pory, przed katedr¹ powita³a Ksiêdza
Prymasa liczna grupa mieszkañców Oliwy.

        2 Stefan kardyna³ Wyszyñski Prymas Polski, Dzie³a zebrane, t. I, Warszawa 1991, s. 282.
        3 Stefan kardyna³ Wyszyñski, "Pro memoria", Znaki Czasu 2/1986 s. 102.
       4 Tam¿e, s. 110.
       5 Peter Raina, Koœció³ w PRL. Dokumenty, T. 1, lata 1945-59, Poznañ 1994, s. 351.
       6 Romaniuk Marian, ¯ycie, twórczoœæ i pos³uga Stefana kardyna³a Wyszyñskiego Prymasa Tysi¹clecia, Warszawa 1994, s. 526.
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       W zapiskach Prymasa Polski znajdujemy
krótki opis czynnoœci wykonanych w czasie
wizyty w Gdañsku:
       8 czerwca, Oliwa - Œwiêcenia kap³añskie.
Dwa przemówienia.
       Oliwa - Przemówienie podczas bierzmo-
wania. Gdañsk - OO. Dominikanie. Przemó-
wienie do kap³anów.
       9 czerwca, Tczew - Krótkie s³owa b³ogo-
s³awieñstwa. Wrzeszcz - Przemówienie o na-
rodzie.
       10 czerwca, Sopot - Przemówienie do ka-
p³anów7.
       8 czerwca o g. 7 rano, Ksi¹dz Prymas
udzieli³ œwiêceñ kap³añskich czterem diako-
nom i diakoñskich jednemu subdiakonowi.
Ceremonie prowadzi³ ks. Alfons Trzebiatow-
ski z Pelplina. Wspólnota wiernych szczelnie
wype³nia³a katedrê. Prymas Polski wyg³osi³
przemówienie o charakterze powitalnym. Po
skoñczonych obrzêdach celebransowi i
wszystkim zebranym podziêkowa³ ks. infu³at
Jan Cymanowski.
        W czasie uroczystej sumy, celebrowanej
w katedrze z okazji odpustu Trójcy Œwiêtej,
Ksi¹dz Prymas wyg³osi³ d³u¿sze kazanie nt.
Dogmatu Trójcy Œwiêtej w ¿yciu codziennym
cz³owieka i narodu. Niestety nie zosta³o ono
utrwalone. Krótkie jego streszczenie znajdu-
je siê w zapiskach "Pro memoria".
        O godz. 14 udzieli³ bierzmowania 860 m³o-
dym mieszkañcom Oliwy. Podkreœli³ panuj¹cy w
katedrze wzorowy porz¹dek i dobr¹ organizacjê8.
        W Kronice parafii katedralnej w Oliwie

odnotowano wizytê Prymasa Polski: "Na zapro-
szenie Ks. Wikariusza Kapitulnego przyby³ 8
czerwca do naszej Katedry Ks. Prymas kardy-
na³9  Stefan Wyszyñski, aby udzieliæ pierw-
szych po wojnie w naszej Katedrze œwiêceñ ka-
p³añskich. Otrzyma³ je na Mszy œw. o godz. 7
ks. Albin Lachowski, który ukoñczy³ studia w
Seminarium Duchownym w Pelplinie. Z oka-
zji przypadaj¹cych w tym dniu uroczystoœci
zwi¹zanych z odpustem parafialnym Œw. Trójcy
Dostojny Goœæ wyg³osi³ na sumie uroczysto-
œciowe kazanie. Po po³udniu tego samego dnia
Ks. Prymas udzieli³ sakramentu bierzmowania
860 osobom m³odzie¿y naszej parafii"10.
        O godz. 17 w koœciele œw. Miko³aja roz-
poczê³o siê bierzmowanie olbrzymiej rzeszy
2600 osób. Przed bazylik¹ wœród gruzów ocze-
kiwa³ nieprzeliczony t³um wiernych, przez
który z trudem przedostano siê do wnêtrza
œwi¹tyni. Ksiêdzu Prymasowi pomagali w
bierzmowaniu biskup pelpliñski Kazimierz
Józef Kowalski i ks. infu³at Jan Cymanowski.
W czasie kolacji w dominikañskim klaszto-
rze Prymas Polski spotka³ siê z gdañskimi ka-
p³anami, do którycvh wyg³osi³ d³u¿sze prze-
mówienie. Ksiê¿a przedstawili trudnoœci
napotykane w pracy duszpasterskiej w odzy-
skanym Gdañsku, których nie szczêdzi³y im
w³adze komunistyczne. Wspominano o wy-
bijaj¹cym siê m³odzieñcu nazwiskiem Jan Fa-
tyga, który ws³awi³ siê tym, ¿e jako reprezen-
tant "w³adzy ludowej" wyrzuca³ z domów
siostry zakonne i przydziela³ je wed³ug uzna-
nia do domów zakonów mêskich. Ksi¹dz Pry-

7 Stefan kardyna³ Wyszyñski Prymas Polski, Dzie³a zebrane, t. I, Warszawa 1991, t.1, s. 269.
8 Stefan kardyna³ Wyszyñski, Pro memoria, Znaki czasu nr 8/4/1987, s. 148-153.
9 Wówczas arcybiskup.
10 Chronik der Pfarrei Oliwa, Angefangen 1904, s. 157.
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mas stwierdzi³, ¿e "wygl¹da to na niewiarygod-
ny dowcip ale jest prawd¹".
        9 czerwca w godzinach porannych Ksi¹dz
Prymas nawiedzi³ gdañskie koœcio³y: œw. Miko-
³aja, Kaplicê Królewsk¹, Œw. Trójcy, Œw. Igna-
cego, Œw. Wojciecha i wznoszon¹ z gruzów
œwi¹tyniê mariack¹. Stoj¹c poœród zwa³ów po-
tê¿nego rumowiska koœcio³a Mariackiego
stwierdzi³, ¿e "Prowadzona jest tu praca ponad
si³y... i sprawnoœci ludzkiej rzemieœlników i
ponad si³y kieszeni naszej. A jednak œwi¹tynia
ju¿ posiad³a dach i wszystkie sklepienia. Gdañsk
oczekuje pomocy od Koœcio³a ca³ej Polski".
        Uda³ siê nastêpnie na ¯u³awy, przemie-
rzaj¹c 160 kilometrów. Po drodze zatrzyma³
siê w Tczewie, gdzie przed koœcio³em farnym
oczekiwa³ t³um ludzi, na czele z biskupem
Bernardem Czapliñskim. W M¹towych Wiel-
kich, gdzie przyby³ z godzinnym opóŸnie-
niem, udzieli³ sakramentu bierzmowania osad-
nikom z ca³ej Polski.
        O godz. 15.30 przyby³ do Nowego Stawu,
gdzie wybierzmowa³ 385 osób. Trafnie zauwa-
¿y³ oryginalnoœæ pracuj¹cych tu dwóch ksiê-
¿y Stefana Kinki i Franciszka Kaszubowskie-
go oraz brak organizacji.
        O godz. 18.30, z pó³godzinnym opóŸnie-
niem spowodowanym przepraw¹ promow¹ przez
Wis³ê w Kiezmarku, przyby³ do koœcio³a
Najœw. Serca Jezusowego we Wrzeszczu.
Oczekiwa³y tutaj olbrzymie t³umy, zw³aszcza
dzieci i m³odzie¿y. 530 osób przyst¹pi³o do
sakramentu bierzmowania. W trakcie liturgii
Ksi¹dz Prymas wyg³osi³ 20 minutowe prze-
mówienie o narodzie, który wierzy w cia³a

zmartwychwstanie. Na plebanii spotka³ siê z
kap³anami. Pracê zakoñczy³ o godz. 22.0011.
        W Kronice parafii Najœw. Serca Jezuso-
wego w Gdañsku - Wrzeszczu zanotowano:
"Dnia 9 czerwca w poniedzia³ek o godz. 18 przy-
by³ do naszego koœcio³a Ks. Prymas Polski
Arcybiskup  Stefan Wyszyñski, który po owa-
cyjnym akcie powitania Go wkroczy³, w towa-
rzystwie ks. Jana Cymanowskiego, wikariusza
kapitulnego diecezji gdañskiej, by jako w³a-
œciwy ordynariusz, "Legatus natus" po usuniê-
ciu przez w³adze pañstwowe z Gdañska ks. in-
fu³ata A. Wronki, odebraæ raport od ks.
proboszcza o stanie parafii i by bierzmowaæ
przygotowan¹ na ten akt m³odzie¿ oraz kilka
osób starszych. Do bierzmowania przyst¹pi³o
530 osób12.
        10 czerwca, po Mszy œwiêtej porannej,
Ksi¹dz Prymas zwiedzi³ katedrê oliwsk¹, gdzie
wys³ucha³ koncertu organowego, klasztor po-
cysterski, z bibliotek¹ i kapitularzem oraz oto-
czenie katedry. Organy oliwskie wzbudzi³y
du¿e zainteresowanie Prymasa. Ich brzmienie
spotka³o siê z bardzo wysok¹ ocen¹.
        Ksi¹dz Prymas przyj¹³ równie¿ delegacje
m³odzie¿y akademickiej i mieszkañców Oli-
wy, a tak¿e odwiedzi³ dom sióstr el¿bietanek.
        O godz. 17.30 w koœciele NMP Gwiazdy
Morza w Sopocie udzieli³ bierzmowania 12.00
osobom. Nastêpnie, na plebanii spotka³ siê z
duchowieñstwem Sopotu, do którego wyg³o-
si³ przemówienie. Przed plebani¹ wierni So-
potu wytrwale œpiewali pieœni religijne przez
ca³y czas pobytu Ksiêdza Prymasa.
        11 czerwca o godz. 8.15 Prymas Polski opu-

11 Stefan kardyna³ Wyszyñski, Pro memoria, Znaki czasu nr 8/4/1987, s. 148-153.
12 Kronika Parafii Najœw. Serca Jezusowego, t. I - 9 czerwca 1952 r.
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œci³ Oliwê, udaj¹c siê do Warszawy. ¯egna³y
Go dzieci z narêczami kwiatów oraz ks. infu-
³at Jan Cymanowski. Ks. infu³at odprowadzi³
Prymasa Polski do Pszczó³ek, gdzie pragn¹³
pokazaæ wybudowany przez siebie koœció³.
        Dok³adn¹ relacjê z przebiegu pierwszej w
Gdañsku duszpasterskiej wizyty Prymasa Ty-
si¹clecia znajdujemy w dzienniku "Pro memo-
ria", z którego fragmenty dotycz¹ce 1952 roku
opublikowane zosta³y przez Znaki czasu13.

          II. Poœwiêcenie Biskupiego
        Seminarium Duchownego

        Przed przybyciem do Gdañska pierwszego
po II wojnie œwiatowej biskupa - Edmunda No-
wickiego jako koadiutora "sedi datus" - kandyda-
ci do kap³añstwa studiowali w ró¿nych semina-
riach duchownych rozsianych po ca³ym kraju.
Odbija³o siê to negatywnie zarówno na liczbie
powo³añ, jak i na profilu wychowawczym.
       29 sierpnia 1957 roku w siedzibie Kurii
Biskupiej zwo³ana zosta³a konferencja w spra-
wie utworzenia seminarium duchownego w
Oliwie. Przewodniczy³ jej ks. biskup. Uczest-
niczyli kurialiœci, dziekani i dziesiêciu pro-
boszczów: ks. pra³at Bernard Polzin, ks. pra³at
Kazimierz Mirynowski, ks. notariusz Franci-
szek Napieracz, ks. pra³at dr W³adys³aw £êga,
ks. dziekan Jan ¯ywicki, ks. kanonik Szymon
¯ó³towski, ks. dziekan Józef Boduch, ks. dzie-
kan Józef Wal¹g, ks. proboszcz Jan Cymanow-
ski, ks. proboszcz W³adys³aw Ciechorski, ks.

administrator Leon Œliwiñski CR, ks. admi-
nistrator Brunon Pawelczyk SJ, i ks. pro-
boszcz Józef Æwirko.
       Zebrani wys³uchali d³u¿szego przemówie-
nia biskupa, który wykaza³, i¿ za³o¿enie semi-
narium jest obowi¹zkiem sumienia i naœwie-
tli³ jego potrzebê z praktycznych wzglêdów14.
       Gremium to uchwali³o jednog³oœnie, ¿e
nie bêdzie dyskutowaæ nad spraw¹ konieczno-
œci utworzenia w³asnego seminarium duchow-
nego. Sprawa ta jest bowiem tak oczywista i
pilna, ¿e wszyscy j¹ uznaj¹ i ca³ym sercem po-
pieraj¹. Uchwalono natomiast sk³adkê na se-
minarium w wysokoœci 4 z³ pro anima rocznie
i przeprowadzono wizjê lokaln¹ poklasztor-
nych pomieszczeñ w Oliwie, godz¹c siê na ich
piln¹ adaptacjê15.
       Biskup Edmund Nowicki wystosowa³ wiêc
odezwê w sprawie seminarium duchownego
skierowan¹ do duchowieñstwa16 oraz 20 paŸ-
dziernika 1957 roku list pasterski do wiernych17.
       27 paŸdziernika 1957 roku wyda³ dekret ery-
guj¹cy Gdañskie Seminarium Duchowne18.
       Tego samego dnia wystosowa³ te¿ orêdzie
do wiernych wyjaœniaj¹ce potrzebê za³o¿enia
w Gdañsku seminarium. Zarz¹d seminarium
powierzony wiêc zosta³ Ksiê¿om Misjonarzom
œw. Wincentego a Paulo. Pierwszym rektorem
zosta³ ks. dr Antoni Baciñski CM.
       22 paŸdziernika 1957 roku przyby³o do
Oliwy 25 maturzystów przyjêtych w poczet
alumnów. 27 paŸdziernika biskup Edmund
Nowicki dokona³ otwarcia Biskupiego Semi-

13 Stefan kardyna³ Wyszyñski, Pro memoria, Znaki czasu nr 8/4/1987, s. 148-153.
14 MDG 1957 s. 428 - 436.
15  MDG 1957 s. 436 - 437.
16  MDG 1957 s. 429 - 436.
17  MDG 1957 s. 454 - 458.

         18 MDG 1957 s. 454.
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narium Duchownego w Gdañsku - Oliwie.
Odprawiona zosta³a uroczysta Msza œw. w ka-
plicy seminaryjnej i odby³a siê akademia inau-
guracyjna w auli19.
       Uroczystego poœwiêcenia seminarium
dokona³ Prymas Tysi¹clecia Stefan kardyna³
Wyszyñski w sobotê 4 stycznia 1958 roku20.
       O godz. 13 na granicy diecezji, w Kolniku za
Pszczó³kami, Prymasa Polski, któremu towarzy-
szy³ ks. dr W³adys³aw Padacz, powita³ biskup
Edmund Nowicki w towarzystwie rektora semi-
narium ks. dra Antoniego Baciñskiego, kilkuna-
stu ksiê¿y i 30 ministrantów. Na trasie przejazdu
gromadzi³y siê liczne t³umy wiernych.
       Pierwszy postój wypad³ ju¿ w Pszczó³-
kach. Gêste szpalery gdañszczan ustawi³y siê
na ulicach Gdañska, Wrzeszcza i Oliwy. Ser-
decznie pozdrawiano Dostojnego Goœcia. Roz-
lega³y siê okrzyki: "Niech ¿yje!" Na auto rzu-
cano niezliczone wi¹zanki kwiatów.
       Po przybyciu do Oliwy Prymas Polski
dokona³ poœwiêcenia Biskupiego Seminarium
Duchownego. Nastêpnie w auli seminaryjnej
odby³a siê okolicznoœciowa akademia, w cza-
sie której Ksi¹dz kardyna³ wyg³osi³ d³u¿sze
przemówienie. O godz. 19 w Katedrze Oliw-
skiej odœpiewano dziêkczynne Te Deum.
       Po powrocie do rezydencji Prymas Pol-
ski przekaza³ biskupowi gdañskiemu znaczn¹
zapomogê na potrzeby nowego Seminarium.
Równie¿ w przysz³oœci licznymi ksi¹¿kami
wspiera³ wydatnie seminaryjn¹ bibliotekê.
Kolacjê spo¿y³ w gronie konsultorów diece-
zjalnych i profesorów.

       Nazajutrz, w niedzielê o godz. 8 rano Ks.
Prymas celebrowa³ Mszê œw. dla m³odzie¿y w
koœciele Gwiazdy Morza w Sopocie, w czasie
której wyg³osi³ w homiliê.
       Dwie godziny póŸniej uczestniczy³ we
Mszy œw. celebrowanej przez biskupa Edmun-
da Nowickiego w wype³nionym po brzegi ko-
œciele Mariackim w Gdañsku. Asystê litur-
giczn¹ stanowili alumni nowo poœwiêconego
Seminarium Duchownego. Wyst¹pi³y zjedno-
czone chóry. Trzy razy nast¹pi³y przerwy w
dostawie pr¹du, co spowodowa³o wy³¹czenie
siê prowizorycznego nag³oœnienia. Sprawia³o
to wra¿enie celowej dywersii.
       Po Ewangelii Ks. Prymas wyg³osi³ kaza-
nie. Niestety, nie zosta³o ono spisane. Po za-
koñczeniu uroczystoœci kardyna³ Prymas z
trudem przedosta³ siê przez ciasne uliczki sta-
rówki, przepe³nione t³umem Gdañszczan, któ-
rych entuzjazm by³ tak wielki, ¿e grozi³ pra-
wie zgnieceniem samochodów.

W seminaryjnym refektarzu z poœpiechem
spo¿y³ obiad. Punktualnie o godz. 14 po¿egna³
Arcypasterza gdañskiego oraz obecnych w
rezydencji biskupiej kap³anów i w towarzy-
stwie swego kapelana ks. dr W³adys³awa Pada-
cza opuœci³ Oliwê, "wywo¿¹c st¹d jak najmil-
sze wra¿enia i przekonanie o mi³oœci i
wiernoœci mieszkañców Wybrze¿a dla Koœcio-
³a Katolickiego"21.
       Otwarcie i poœwiêcenie Biskupiego Semi-
narium Duchownego w Gdañsku-Oliwie sta-
³o siê istotnym czynnikiem rozwoju gdañskie-
go Koœcio³a lokalnego.

           19 MDG 1957 s. 498 - 501.
 20 MDG 1958 s. 147 - 159.

           21 A. Baciñski, Uroczystoœæ poœwiêcenia Biskupiego Seminarium Duchownego w Oliwie, dnia 4 stycznia 1958 r., MDG nr 2/
1958, s. 159.
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                 III. Konsekracja biskupa
   Lecha Kaczmarka

       Proœbê o nominacjê sufragana dla diecezji
gdañskiej przekaza³ Stolicy Apostolskiej bi-
skup Edmund Nowicki za poœrednictwem Pry-
masa Polski kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
udaj¹cego siê do Rzymu na konklawe po œmier-
ci papie¿a Piusa XII, którego zgon nast¹pi³ 9
paŸdziernika 1958 roku22.
       28 paŸdziernika, w trzecim dniu konkla-
we, w jedenastym g³osowaniu, wybrany zosta³
papie¿em patriarcha Wenecji Angelo Giusep-
pe Roncalli, który obra³ imiê Jana XXIII. Ju¿
16 listopada, a wiêc w uderzaj¹co krótkim cza-
sie, nast¹pi³a nominacja gdañskiego sufraga-
na23. Zosta³ nim ks. dr Marian Lech Kaczma-
rek, urodzony 23 IX 1909 r. w Poznaniu, zmar³y
31 VII 1984 r. w Gdañsku, filozof, psycholog,
katecheta. W 1929 r. wst¹pi³ do seminarium
duchownego w GnieŸnie. Po pierwszym roku
studiów seminaryjnych wys³any zosta³ do
Rzymu na studia filozoficzno - teologiczne w
Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim,
gdzie uzyska³ doktoraty z filozofii i teologii
oraz bakalaureat z prawa kanonicznego. W 1936
w Poznaniu przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. W
1938 zosta³ prefektem gimnazjum sióstr ur-
szulanek w Poznaniu. W czasie wojny ukry-
wa³ siê w Ujanowicach. Uczy³ w tajnym gim-
nazjum, w seminarium duchownym w
Tarnowie, pomaga³ w duszpasterstwie parafial-
nym oraz w oddzia³ach Armii Krajowej. Po

wojnie podj¹³ ponownie funkcjê prefekta w
gimnazjum urszulañskim, prowadzi³ wyk³ady
z filozofii i psychologii w poznañskim Insty-
tucie Wy¿szej Kultury Religijnej, pracowa³
jako sêdzia prosynodalny w Metropolitalnym
S¹dzie Duchownym, jako referent nauczania
religii w kurii. W 1953 r. zosta³ profesorem
nadzwyczajnym Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu. Podj¹³ równie¿
wyk³ady filozofii w Seminarium Zagranicz-
nym Towarzystwa Chrystusowego i psycho-
logii w kolegium filozoficznym karmelitów
bosych w Poznaniu.
       28 grudnia 1958 roku w rezydencji Pry-
masa Polski w Warszawie nominat wyrazi³ wolê
przyjêcia sakry biskupiej.
       11 stycznia z ambon koœcio³ów diecezji
gdañskiej odczytano list pasterski biskupa
Edmunda Nowickiego w sprawie nominacji i
sakry ksiêdza biskupa sufragana w Gdañsku24.
Biskup gdañski wyrazi³ w nim uczucia
wdziêcznoœci wobec Boga, przedstawi³ obo-
wi¹zki biskupiego pos³ugiwania, sylwetkê no-
minata, osoby konsekratorów oraz zapowie-
dzia³ miejsce i czas konsekracji. Wyznaczono
j¹ na 18  stycznia na godz. 9.00  w koœciele
Mariackim w Gdañsku25.
       Nominat otrzyma³ stolicê tytularn¹ Alia
we Frygii, obecnie Islamkoey w Turcj, dawne
biskupstwo w metropolii Laodycea Frygijska,
w rzymskiej prowincji Frygia Pakacjañska. W
swym biskupim herbie umieœci³ krzy¿ i gwiaz-
dê betlejemsk¹. Jako has³o wybra³ s³owa z 3.
Listu Œw. Jana Aposto³a: "cooperatores simus

            22      MDG 1959, s.153.
            23      Akta Ks. Biskupa Lecha Kaczmarka - ogólne, lata 1958-1960, III KB, XXII 84, nr 9-13 - AAG.
            24     Akta, n. 36-40 - AAG oraz MDG 1959 s.74 - 78.

   25   Akta, n. 15 - 23 - AAG.
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veritatis" - "B¹dŸmy wspó³pracownikami praw-
dy" /3 J 8/.
       G³ówny konsekrator Prymas Polski Ste-
fan kardyna³ Wyszyñski przyby³ do Gdañska
dzieñ wczeœniej, 17 stycznia. Wskutek fatal-
nej pogody, po³¹czonej z zadymk¹ œnie¿n¹ i
oblodzeniem dróg, Ksi¹dz Prymas przyby³ do
Gdañska kolej¹ tzw. luxtorped¹. Powitano go
na dworcu g³ównym o godz. 18.40. Obecni
byli koadiutor "sedi datus" biskup Edmund
Nowicki, przedstawiciele duchowieñstwa i licz-
na grupa wiernych26.
       Wspó³konsekratorami byli arcybiskup
poznañski Antoni Baraniak i biskup Edmund
Nowicki. Ponadto w uroczystoœci udzia³ wziê-
li dwaj sufragani: gnieŸnieñski Lucjan Bernac-
ki i che³miñski Bernard Czapliñski.
       Na uroczystoœæ konsekracji nowego bisku-
pa w prezbiterium koœcio³a Mariackiego przy-
gotowano drewniane podwy¿szenie. Po raz pierw-
szy uruchomiono równie¿ sta³e nag³oœnienie.
       Prymas Polski i biskupi przybyli do ko-
œcio³a Mariackiego w mroŸny poranek 18
stycznia 1959 r. o godz. 9.10. Przy drzwiach
œwi¹tyni powita³ ich rektor koœcio³a ks. dr Jó-
zef Zator-Przytocki, oko³o stu kap³anów oraz
dzieci z kwiatami, które wyg³osi³y wierszyki.
Rozleg³y siê dŸwiêki fanfar a nastêpnie œpiew
"Ecce Sacerdos Magnus".
       W œwi¹tyni zgromadzi³o siê oko³o 15 ty-
siêcy wiernych. Wielu znajdowa³o siê na ze-
wn¹trz27. Wœród licznych grup znalaz³a siê
delegacja sierot z Domu Dziecka w Szamotu-
³ach, który Elekt wspiera³ sw¹ ofiarnoœci¹.

Arcybiskupi¹ kuriê poznañsk¹ reprezentowali
ks. infu³at Franciszek Marlewski i notariusz
ks. dr Bogdan Sikorski, kapitu³ê poznañsk¹
prepozyt ks. pra³at Józef Jany oraz kanonicy
ks. dr Marian Finke i ks. J. Józef Jasiñski, de-
legatami Poznañskiego Seminarium Arcybi-
skupiego byli wicerektor ks. prof. dr Franci-
szek Dziasek, ks. prof. Czes³aw Pawlaczyk i
ks. prof. dr Ignacy Walczewski.
       W niezwyk³ym skupieniu rozpoczê³a siê
liturgia Mszy œwiêtej konsekracyjnej. Obrzê-
dy konsekracyjne objaœnia³ z ambony ówcze-
sny notariusz Kurii Biskupiej ks. Zygmunt
Paw³owicz. Msza œwiêta by³a recytowana. Œpie-
wy, pod batut¹ Jana Wroñskiego, na przemian
z wiernymi, wykonywa³o 142 chórzystów zjed-
noczonych chórów, przy akompaniamencie
orkiestry symfonicznej.
       W czasie dziêkczynnego "Te Deum" nowy
biskup udzieli³ pierwszego apostolskiego b³o-
gos³awieñstwa, przechodz¹c wzd³u¿ g³ównej
nawy Bazyliki28.
       Po Mszy œw. przemówienie wyg³osi³ Pry-
mas Polski Stefan kardyna³ Wyszyñski. By³a
to mowa w pewnym sensie profetyczna, wska-
zuj¹ca wiele zagro¿eñ i trudnoœci na drodze
¿ycia i rozwoju narodu i Koœcio³a, które dziœ
ujawni³y siê z du¿¹ moc¹ i stanowi¹ wielkie
wezwanie naszych czasów. S³owa te nie straci-
³y prawie nic na aktualnoœci.
       Na zakoñczenie swego przemówienia Pry-
mas Polski udzieli³ zgromadzonym apostol-
skiego b³ogos³awieñstwa.
       Trzej wspó³konsekratorzy podpisali doku-

26 Akta, n. 57 - AAG.
27 Von Dirksen do von Bergen z 14 II 1924 z projektem uk³adu z 1 XI 1923, DBV 356 – PA.
23       Ks. Zygmunt Paw³owicz, Sakra Ks. Biskupa Sufragana w Gdañsku w dniu 18 stycznia 1959 r., MDG 1959, s. 153-158.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


31

Prymas Tysi¹clecia w Gdañsku

ment potwierdzaj¹cy dokonanie aktu konse-
kracji29. Punktualnie o godz. 12.00 hymnem
"Bo¿e coœ Polskê" zakoñczona zosta³a Msza
œwiêta konsekracyjna. Prymas i biskupi z tru-
dem przecisnêli siê do samochodów przez roz-
radowane, ciasne szeregi wiernych gdañszczan,
którzy ¿egnali ich z entuzjazmem.
       Zaproszeni goœcie udali siê do Oliwy. O
godz. 13,00 po wspólnej fotografii w ogrodzie
seminaryjnym, podjêci zostali obiadem w po-
cysterskim refektarzu seminaryjnym. Uczest-
niczy³o w nim 150 osób, w tym œwieccy pra-
cownicy kurialni oraz alumni. W atmosferze
radoœci wyg³oszono przemówienia.
       Jako pierwszy g³os zabra³ miejscowy ko-
adiutor "sedi datus" ks. biskup Edmund No-
wicki. Z³o¿y³ on ho³d Królowi wieków oraz
wyrazi³ wdziêcznoœæ i mi³oœæ Ojcu œwiêtemu
Janowi XXIII. Nawi¹za³ do obrazu o kamie-
niach z kazania Ksiêdza Prymasa i podziêko-
wa³ mu za kamienie milowe, którymi pryma-
sowsk¹ d³oni¹ wytycza coraz œwietniejsze
dzieje Koœcio³a na Ziemiach Odzyskanych, a
w szczególnoœci w diecezji gdañskiej.
       Nastêpnie powita³ przedstawicieli episko-
patu i innych goœci oraz podziêkowa³ im za
udzia³, w duchu prawdy o mistycznym Ciele
Chrystusa, w radoœci Koœcio³a Gdañskiego.
       Zwróci³ siê nastêpnie do nowo konsekro-
wanego biskupa sufragana i powita³ go w die-
cezji s³awnej w ca³ym œwiecie, wielkiej cier-
pieniem i ofiarnym trudem, piêknej
m³odoœci¹, jest bowiem najm³odsza spoœród
diecezji polskich, piêknej duchem apostolskim
duchowieñstwa, piêknej duchem wiary ludu
Bo¿ego i ¿yczy³ mu ³ask Wiecznego Pasterza

oraz œcis³ego podporz¹dkowania siê surowo
obowi¹zuj¹cemu w diecezji rozporz¹dzeniu,
wedle którego nie wolno tu chorowaæ ani
umieraæ. Uczestnicy s³owa te nagrodzili wiel-
kim aplauzem.
       Nastêpnie przemówi³ ks. arcybiskup An-
toni Baraniak. Podkreœli³, ¿e archidiecezja
poznañska odda³a Gdañskowi to, co mia³a naj-
lepszego. W dalszym ci¹gu, w d³ugiej serii
przemówieñ, serdeczne ¿yczenia nowo kon-
sekrowanemu z³o¿yli: gdañski wikariusz ge-
neralny ks. pra³at B. Polzin w imieniu ducho-
wieñstwa, ks. pra³at J. Jany, jako proboszcz
parafii urodzenia, chrztu œwiêtego, I Komunii
œwiêtej i bierzmowania biskupa sufragana, ks.
kanonik prof. dr M. Finke, jako najbli¿szy
wspó³pracownik w kurialnym referacie nauki
religii, ks. kanonik Jasiñski, jako wspó³pracow-
nik w poznañskim duszpasterstwie charyta-
tywnym, ks. wicerektor prof. dr F. Dziasek w
imieniu Poznañskiego Seminarium Duchow-
nego, ks. rektor dr. A. Baciñski CM w imie-
niu m³odej gdañskiej Alma Mater, prze¿ywa-
j¹cej tak historyczn¹ uroczystoœæ.
       Odpowiadaj¹c na ¿yczenia, ks. biskup Lech
Kaczmarek podziêkowa³ za okazan¹ mu ¿yczli-
woœæ i zadeklarowa³ pe³n¹ gotowoœæ s³u¿enia
diecezji u boku gdañskiego Arcypasterza.
       Na koñcu zabra³ g³os ksi¹dz kardyna³ Pry-
mas. Wyg³osi³ przemówienie o apostolskiej
roli katolików œwieckich we wspó³pracy z ka-
p³anami, które zakoñczy³ ¿yczeniami b³ogo-
s³awieñstwa Bo¿ego dla gdañskiego Arcypa-
sterza i biskupa sufragana. Bezpoœrednio po
obiedzie Ksi¹dz kardyna³ Prymas uda³ siê do
auli seminaryjnej.

29 Orygina³ - Akta, III KB, XXXII 86- AAG.
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       O godz. 16 wyg³osi³ przemówienie do du-
chowieñstwa, poœwiêcone prze¿yciom i spo-
strze¿eniom zwi¹zanym z konklawe.
       O godz. 17 przemówi³ do licznie zgroma-
dzonych sióstr zakonnych.
       Na zakoñczenie dnia, o godz. 20.00 w ko-
œciele Najœw. Serca Jezusowego w Gdañsku -
Wrzeszczu, Ksi¹dz Prymas spotka³ siê z m³o-
dzie¿¹ akademick¹, szczelnie wype³niaj¹c¹ tê
du¿¹ œwi¹tyniê. Nakreœli³ przed m³odzie¿¹ syl-
wetkê wspó³czesnego cz³owieka, rozdartego i
cierpi¹cego wskutek dysharmonii w jego we-
wnêtrznym ¿yciu, przez braki w dziedzinie
rozumu, woli i uczucia oraz wskaza³ na œrodki
zaradcze i lecznicze proponowane przez Ko-
œció³.
       Nastêpnego dnia rano Ksi¹dz Prymas od-
prawi³ Mszê œwiêt¹ w kaplicy seminaryjnej i
przemówi³ do alumnów, podkreœlaj¹c koniecz-
noœæ, w drodze do kap³añstwa, samowychowa-
nia w duchu maryjnym. Po wspólnym œniada-
niu w refektarzu seminaryjnym Ksi¹dz
kardyna³ Prymas, samochodem arcybiskupa
poznañskiego, uda³ siê do Gniezna30.
       Z wszystkich wyst¹pieñ Prymasa Polski,
wyg³oszonych w Gdañsku przy okazji konse-
kracji biskupa Lecha Kaczmarka, zachowa³a siê
niestety jedynie homilia wyg³oszona w ko-
œciele Mariackim, zatytu³owana: "Kamienie
opoczyste drogi katolickiego Narodu".

        IV. Zakoñczenie peregrynacji
  wêdruj¹cego Obrazu Matki Boskiej
                 Czêstochowskiej

       Wêdruj¹cy Obraz Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej, poœwiêcony przez Ojca œw. Piusa
XII w 1957 roku, nawiedzi³ 59 parafii diecezji
gdañskiej, w dniach od 18 sierpnia do 23 paŸ-
dziernika 1960 r.
       Nawiedzenie poprzedzone zosta³o spe-
cjaln¹ instrukcj¹ Kurii Biskupiej Gdañskiej,
zawieraj¹c¹ wskazania duszpasterskie i dok³ad-
ny porz¹dek uroczystoœci31.
       Bezpoœrednim do niego przygotowaniem
w ka¿dej parafii by³y rekolekcje prowadzone
przez dwóch misjonarzy.
       Wielkie rzesze wiernych otaczaj¹ce Wê-
druj¹cy Wizerunek, oblê¿one konfesjona³y,
niejedno nawrócenie - ukazywa³y b³ogos³awio-
ne skutki peregrynacji.
       Jej zakoñczenie odby³o siê w koœciele
Mariackim 22 i 23 paŸdziernika. W dniach tych
odbudowuj¹ca siê œwi¹tynia przybra³a od-
œwiêtn¹ szatê, zdobna girlandami kwiatów i
sztandarami w barwach maryjnych, narodo-
wych i papieskich.
       Uroczystoœci po¿egnalne rozpoczê³y siê
w sobotê o godz. 18. Obraz Matki Boskiej
przyby³, w asyœcie prze³o¿onych i alumnów
seminarium duchownego, z kaplicy semina-
ryjnej. Przez ca³¹ noc odprawiane by³y Msze
œw. i trwa³y modlitwy.
       Prymas Polski Stefan kardyna³ Wyszyñ-
ski wyjecha³ z Warszawy do Gdañska w sobo-
tê 22 paŸdziernika o godz. 12,00 w towarzy-
stwie ks. pra³ata Franciszka Borowca. Do
Oliwy przyby³ o godz. 17. 30. Spo¿y³ wiecze-
rzê i odby³ konferencjê z biskupem Zdzis³a-

30 Ks. Z. Paw³owicz, Sakra Ks. Biskupa Sufragana w Gdañsku, MDG 1959 s. 158-160.
31 MDG 1960, s. 352-363.
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wem Goliñskim nt. najbli¿szej sesji Komisji
Maryjnej Episkopatu Polski.
       W niedzielê rano odprawi³ Mszê œwiêt¹ w
domowej kaplicy biskupów gdañskich i prze-
prowadzi³ krótk¹ rozmowê z biskupem Ed-
mundem Nowickim.
       O godz. 10,00 przy bramie koœcio³a Mariac-
kiego, powitano Najdostojniejszych Goœci: Jego
Eminencjê Prymasa Polski Stefana kardyna³a
Wyszyñskiego oraz biskupów: koadiutora sedi
datus w Gdañsku Edmunda Nowickiego, ordy-
nariusza czêstochowskiego Zdzis³awa Goliñskie-
go, ordynariusza che³miñskiego Kazimierza Jó-
zefa Kowalskiego, ordynariusza warmiñskiego
Tomasza Wilczyñskiego, sufragana che³miñskie-
go Bernarda Czapliñskiego i sufragana gdañskie-
go Lecha Kaczmarka. Zwarty t³um wiernych
wype³nia³ œwi¹tyniê i okalaj¹ce j¹ ulice i place.
Niektórzy trwali na modlitwie ju¿ od godz. 5
rano. Porz¹dku pilnowali odpowiednio przygo-
towani mê¿czyŸni.
       Uroczystoœæ rozpocz¹³ chór im. F. Nowo-
wiejskiego pod dyr. Jana Wroñskiego wyko-
nuj¹c "Tu es Petrus". Nastêpnie przemówili
biskupi Edmund Nowicki i Kazimierz Kowal-
ski, jako przekazuj¹cy i przejmuj¹cy wêdru-
j¹c¹ Ikonê. Przemówienie biskupa Edmunda
Nowickiego, o charakterze historycznym,
trwa³o 50 minut.
       Sumê pontyfikaln¹ celebrowa³ ordyna-
riusz czêstochowski ks. biskup Zdzis³aw Go-
liñski.
       Po Ewangelii kazanie wyg³osi³ Ks. Pry-
mas Stefan Kardyna³ Wyszyñski. Œpiewy w
czasie Mszy œw. wykona³y zjednoczone chóry

pod dyr. Tadeusza Jakubowskiego.
       Po Mszy œw. Ks. Prymas, w otoczeniu bi-
skupów i kap³anów, wzd³u¿ szpaleru sztanda-
rów cechowych, przeszed³ do kaplicy Ferbe-
rów, gdzie poœwiêci³ parafialn¹ kopiê Obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej, wykonan¹
przez wileñskiego malarza Witolda Minkie-
wicza. Nastêpnie przy dŸwiêkach pieœni "Mat-
ko, nie opuszczaj nas" oraz "My chcemy Boga"
wêdruj¹cy Obraz, na barkach gdañskich rze-
mieœlników przeniesiony zosta³ do samocho-
du - kaplicy, ozdobionego licznymi kwiatami,
aby rozpocz¹æ nawiedzenie Gdyni. Wzd³u¿
ca³ej trasy przejazdu zgromadzi³y siê t³umy
gdañszczan.
       Ks. Prymas wraz z biskupami, duchowieñ-
stwem i zaproszonymi goœæmi uda³ siê do
Oliwy. Tu, w Biskupim Seminarium Duchow-
nym przemówi³ w czasie obiadu, a nastêpnie o
godz. 15.30 spotka³ siê z gdañskim kap³anami,
do których wyg³osi³ przemówienie poœwiêco-
ne aktualnej sytuacji Koœcio³a w Polsce i ta-
jemnicy optymizmu oraz niezachwianego po-
koju nawet wobec przeœladowañ32.
       O godz. 17 Ksi¹dz Prymas w towarzystwie
biskupów gdañskich i pracowników Kurii Bi-
skupiej odby³ spacer po molo w Sopocie.
       W poniedzia³ek rano opuœci³ Gdañsk uda-
j¹c siê do Gniezna. Po drodze nawiedzi³ kate-
drê w Kwidzynie.

32 Ks. Józef Zator-Przytocki, Uroczystoœæ po¿egnania Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej w koœciele
Mariackim w Gdañsku, MDG 1960, s. 574-577.
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 V. Ustanowienie biskupa Edmunda
Nowickiego ordynariuszem gdañskim

       W nocy z 4 na 5 marca 1964 w swym miesz-
kaniu w Düsseldorfie Karol Maria Antoni
Splett, drugi biskup gdañski, nieoczekiwanie
zakoñczy³ ¿ycie. Spakowana walizka przygo-
towana by³a do wyjazdu 5 marca do Hesji.
       W po³udnie 5 marca zebrali siê konsultorzy:
pra³at A. Behrendt, dr R. Stachnik i dr F. Wothe,
którzy wraz z przedstawicielami gdañskiego la-
ikatu podjêli decyzje dotycz¹ce pogrzebu. Wy-
s³ali równie¿ telegram, powiadamiaj¹cy o œmier-
ci biskupa gdañskiego, do koadiutora "sedi datus"
w Gdañsku, Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dr
Edmunda Nowickiego.
       W mroŸny wieczór, 7 marca o godz. 18.00
trumna ze zw³okami zmar³ego przeniesiona
zosta³a do koœcio³a œw. Piotra i umieszczona w
kaplicy ofiar wojny. Licznie zebrani wierni od-
prawili Drogê Krzy¿ow¹. 9 marca po po³udniu
w obecnoœci konsultorów A. Berendta i F.
Wothe zalutowano cynkow¹ trumnê ze zw³o-
kami i umieszczono j¹ w drugiej drewnianej.
       10 marca w wype³nionym po brzegi ko-
œciele œw. Piotra odby³y siê uroczystoœci
pogrzebowe. Nuncjusz Apostolski odpra-
wi³ ¿a³obn¹ Mszê œw. Uroczystemu, pon-
tyfikalnemu "Requiem" przewodniczy³ bi-
skup Aachen Johannes Pohlschneider.
Asystowali mu gdañscy konsultorzy. W
uroczystoœci uczestniczy³ kardyna³ Joseph
Frings i dziewiêciu biskupów. Przybyli
równie¿ przedstawiciele diecezji, które

33 Ks. S. Bogdanowicz, Karol Maria Antoni Splett, biskup gdañski czasu wojny, wiêzieñ specjalny PRL, wyd. 2,
Gdañsk 1966, s. 301-307.

znalaz³y siê w granicach Polski oraz liczne
duchowieñstwo z wielu regionów Niemiec.
Rz¹d Republiki Federalnej reprezentowa³ mi-
nister Heck, zaœ krajowy - premier landu.
Uczestniczy³y w³adze miasta z nadburmi-
strzem na czele. Reprezentowane by³y woj-
sko i policja. Wyst¹pi³y chór i orkiestra poli-
cyjna. Kazanie wyg³osi³ biskup Hildesheim
Heinrich Maria Janssen.
       Po zakoñczeniu liturgii w koœciele œw.
Piotra procesja ¿a³obna ze zw³okami zmar³e-
go biskupa wyruszy³a do koœcio³a œw. Lam-
berta. Ca³¹ trasê przemarszu licz¹c¹ ok. 1 km
wype³nia³ zwarty t³um. Na budynkach rz¹do-
wych i koœcielnych zdobione kirem flagi
opuszczono do po³owy masztu.
       S³owa ostatniego po¿egnania w koœciele
œw. Lamberta, nad grobem zmar³ego biskupa
gdañskiego, wyg³osi³ arcybiskup Kolonii kar-
dyna³ Joseph Frings.
       Pra³at Antoni Behrendt, by³y proboszcz
katedry oliwskiej, wsypa³ na trumnê drugie-
go biskupa gdañskiego garœæ ziemi przywie-
zionej z ojczystego Gdañska.
       Cia³o z³o¿ono w krypcie po stronie Ewan-
gelii w po³owie Drogi Krzy¿owej. Grób po-
kry³y liczne wieñce, w tym od kanclerza Re-
publiki Federalnej, ministra spraw
zagranicznych, wszelkiego rodzaju w³adz kra-
jowych i przede wszystkim licznych organi-
zacji i indywidualnych gdañszczan33.
       Ju¿ dwa dni póŸniej, 7 marca, papie¿ Pawe³
VI ustanowi³ kanonicznie rezydencjalnym
biskupem diecezji gdañskiej dotychczasowe-
go koadiutora "sedi datus" Edmunda Nowic-
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kiego34. 9 marca Prymas Polski Stefan kardy-
na³ Wyszyñski otrzyma³ telegram od kardy-
na³a Amleto Cicognani powiadamiaj¹cy o tej
decyzji35.
       11 marca Prymas Polski wystosowa³ do
Nominata pismo powiadamiaj¹ce o ustanowie-
niu go biskupem gdañskim, w którym dobit-
nie wyra¿a siê dotychczasowa troska i starania
Prymasa Tysi¹clecia o kanoniczne uregulowa-
nie sta³ej administracji koœcielnej na Ziemiach
Odzyskanych, w tym równie¿ w Gdañsku.

       "Prymas Polski Warszawa, dnia 11 marca 1964 r.

       N. 1196/64/P

       Jego Ekscelencja
       Najdostojniejszy
       Ks. Biskup Edmund Nowicki
       Ordynariusz diecezji gdañskiej
       w Gdañsku

       Uprzejmie podajê do wiadomoœci, ¿e Jego
Œwi¹tobliwoœæ Ojciec œw. Pawe³ VI ustanowi³
kanonicznie Wasz¹ Ekscelencjê rezydencjal-
nym biskupem diecezji gdañskiej, któr¹ Wa-
sza Ekscelencja dotychczas zarz¹dza³ z woli
Stolicy Apostolskiej na prawach ordynariusza.
Wynika to z depeszy Sekretariatu Stanu Sto-
licy Œwiêtej J. Em. Ks. kardyna³a Cicognani,
z dnia 9 marca br., nades³anej na moje rêce.
       Przy tej radosnej sposobnoœci, Ojciec
Œwiêty wyra¿a Waszej Ekscelencji, Ducho-
wieñstwu i Owczarni Mu powierzonej, najlep-
sze ¿yczenia owocnej pracy apostolskiej i

udziela z g³êbi serca swego najwy¿szego b³o-
gos³awieñstwa.
       Ta radosna decyzja Ojca Œwiêtego jest nie-
w¹tpliwym dowodem wielkiej ¿yczliwoœci
Papie¿a Paw³a VI, który gor¹co pragn¹³ roz-
strzygn¹æ sprawê diecezji gdañskiej, zgodnie
z potrzebami Koœcio³a œw. w naszej OjczyŸ-
nie.
       Skoro wiêc tylko usta³y przeszkody do-
t¹d niepokonalne, Ojciec Œwiêty nie zwleka³
z decyzj¹, co jest powodem naszej szczegól-
nej wdziêcznoœci wobec G³owy Koœcio³a œw.
       By daæ œwiadectwo prawdzie, muszê tu za-
znaczyæ, ¿e zarówno œp. Papie¿ Pius XII jak i
œp. Papie¿ Jan XXIII, na czêste powtarzane
przez nas przed³o¿enia, wyra¿ali zawsze pe³ne
zrozumienie dla potrzeb polskiej ludnoœci
katolickiej w Gdañsku, gotowi byli sprawê
pomyœlnie rozstrzygn¹æ, jednak nie zdo³ali
pokonaæ piêtrz¹cych siê trudnoœci, nad czym
szczerze ubolewali.
       To te¿ nasza wdziêcznoœæ wobec Jego
Œwi¹tobliwoœci Paw³a VI jest tym wiêksza.
Wyra¿amy j¹ w gor¹cej modlitwie do Pana
Zastêpów.
       Osobê Waszej Ekscelencji, Jego Stolicê i
Diecezjê, Duchowieñstwo i Lud Bo¿y oddajê
pod szczególn¹ opiekê Pani Jasnogórskiej,
Dziewicy Wspomo¿ycielki, i zapewniam, ¿e
wspieraæ Was bêdê swoj¹ modlitw¹ i sercem.
       W mi³oœci braterskiej
       + Stefan Kard. Wyszyñski"36.

           34       MDG 1964, s. 133.
           35       MDG 1964, s. 131.
           36       MDG 1964, s. 131.
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       Trzy dni póŸniej, 14 marca nowy gdañski
ordynariusz wys³a³ telegram do Ojca Œwiête-
go Paw³a VI z wyrazami podziêkowania za no-
minacjê.
       15 marca w koœcio³ach diecezji gdañskiej
odœpiewano dziêkczynne "Ciebie Bo¿e wys³a-
wiamy"37.
       19 marca w auli Biskupiego Seminarium
Duchownego zorganizowano okolicznoœciow¹
akademiê. Jej uczestnicy podpisali list do Ojca
œw. z wyrazami wdziêcznoœci za nominacjê38.
Nominacja ta sta³a siê okazj¹ do zaproszenia
do Gdañska Prymasa Polski Stefana kardyna-
³a Wyszyñskiego. Wizyta Prymasa w Gdañ-
sku by³a bardzo intensywna.
       11 kwietnia 1964 r. o godz. 15.00 Prymas
Tysi¹clecia powitany zosta³ w Kolniku na gra-
nicy diecezji przez nowo mianowanego ordy-
nariusza biskupa Edmunda Nowickiego, bisku-
pa sufragana Lecha Kaczmarka, wikariusza
generalnego ks. pra³ata Bernarda Polzina i gru-
pê ksiê¿y. Na Ziemi Gdañskiej czeka³ Ksiê-
dza Prymasa rozleg³y zakres pos³ugi paster-
skiej, bo a¿ osiem ró¿nych wyst¹pieñ.
       Dostojny Goœæ wst¹pi³ do koœcio³a para-
fialnego w Pruszczu Gdañskim, witany u wej-
œcia przez dziekana ks. pra³ata Józefa Wal¹ga oraz
przez du¿¹ rzeszê wiernych. Ks. kardyna³ Pry-
mas po krótkiej modlitwie przemówi³ do ze-
branych i udzieli³ b³ogos³awieñstwa. Z Prusz-
cza  Gdañskiego wyruszy³  Ks. Prymas w asyœcie
kawalkady kilkudziesiêciu samochodów.
       Na ulicach Gdañska, Wrzeszcza i Oliwy
licznie zgromadzeni wierni serdecznie witali
przeje¿d¿aj¹cego kardyna³a. Po przybyciu do

Oliwy Prymas Tysi¹clecia zwiedzi³ odbudo-
wan¹ z ruin now¹ siedzibê kurii biskupiej, spo-
tka³ siê z jej pracownikami i z balkonu wyg³o-
si³ przemówienie do zgromadzonych na placu
katedralnym dzieci. Wieczerzê spo¿y³ w to-
warzystwie biskupów gdañskich i konsultorów
diecezjalnych.
       O godz. 19.00  w koœciele Najœw. Serca
Jezusowego we Wrzeszczu uczestniczy³ w na-
bo¿eñstwie dla m³odzie¿y, w czasie którego
wyg³osi³ kazanie.
       W niedzielê, 12 kwietnia o godz. 9.00 od-
prawi³ Mszê œw. dla dzieci i m³odzie¿y w ko-
œciele Gwiazdy Morza w Sopocie. Wyg³osi³
te¿ kazanie adresowane "do m³odej Polski ro-
sn¹cej na Gdañskim Wybrze¿u".
       O godz. 11.00 w koœciele Mariackim
uczestniczy³ w uroczystej Mszy œw. pontyfi-
kalnej, celebrowanej przez nowego gdañskie-
go ordynariusza, w czasie której wyg³osi³ ka-
zanie zatytu³owane "Fidelissima urbs" -
"Miasto najwierniejsze".
       Przed Msz¹ œw. wikariusz generalny ks.
pra³at Bernard Polzin odczyta³ pismo Pryma-
sa Polski informuj¹ce Edmunda Nowickiego
o mianowaniu go gdañskim biskupem rezy-
dencjalnym. Frekwencja wiernych by³a tak
du¿a, ¿e najwiêksza polska œwi¹tynia nie mo-
g³a pomieœciæ ich w swych murach.
       Po Mszy œw. w refektarzu seminaryjnym w
Oliwie podjêto obiadem kap³anów, kleryków
oraz liczn¹ grupê laikatu. W czasie obiadu
Ksi¹dz Prymas wyg³osi³ krótkie przemówie-
nie poœwiêcone problemowi "technicyzmu".
       O godz. 17.00 w kaplicy seminaryjnej zgro-

         37      MDG 1964, s.133.
         38     MDG 1964, s. 145-146.
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madzi³y siê siostry zakonne, by wys³uchaæ
przemówienia Ks. kardyna³a Prymasa.
       O godz. 18 w auli seminaryjnej Prymas
Polski spotka³ siê z gdañskim duchowieñ-
stwem diecezjalnym i zakonnym, do którego
równie¿ wyg³osi³ d³u¿sze przemówienie.
       W poniedzia³ek, 13 kwietnia o godz. 7 Ks.
Prymas odprawi³ recytowan¹ Mszê œw. w ka-
plicy seminaryjnej i przemówi³ do alumnów
Biskupiego Seminarium Duchownego. Po
wspólnym œniadaniu w refektarzu seminaryj-
nym opuœci³ Oliwê, wracaj¹c do stolicy39.

           VI. Milenium Chrztu Polski

       We wrzeœniu 1965 r. ordynariusz gdañski
biskup Edmund Nowicki powo³a³ szesnasto-
osobow¹ Komisjê diecezjaln¹, która mia³a
przygotowaæ szczegó³owy program uroczy-
stoœci milenijnych w diecezji gdañskiej.
       Komisja odby³a dziesiêæ spotkañ, podczas
których wypracowano Instrukcjê Milenijn¹ dla
diecezji, opublikowan¹ w Kurendzie 15 marca
1966 r. Ustalono szczegó³owy program uroczy-
stoœci w dniach od 26 do 29 maja 1966 r., po-
przedzonych nowenn¹. Przygotowano propo-
zycjê tygodnia milenijnego i triduum z okazji
3 Maja. Opracowano porz¹dek nawiedzenia wê-
druj¹cego Obrazu Matki Boskiej Czêstochow-
skiej, obejmuj¹cy dekanaty Nowy Staw, Nowy
Dwór, Pruszcz Gdañski oraz I i II dekanaty gdañ-
skie. Terminarz nawiedzenia opublikowano w
Kurendzie z dnia 10 maja 1966 r.
       Specjalnie powo³ana Komisja artystyczna
zajê³a siê przygotowaniem milenijnej wysta-

wy, obrazuj¹cej wk³ad Koœcio³a w dzieje naro-
du polskiego, zw³aszcza w jego kulturê, sztu-
kê, naukê, opiekê nad chorymi i ubogimi oraz
historiê diecezji i Polonii gdañskiej. Zreali-
zowano dwie wystawy: w kru¿gankach semi-
naryjnych oraz w bazylice Mariackiej. Wysta-
wa w seminarium obrazowa³a dzieje diecezji
gdañskiej. Obok danych historycznych
umieszczono statystykê powo³añ kap³añskich,
kronikê najwa¿niejszych wydarzeñ oraz ró¿-
ne pami¹tki i zabytkowe eksponaty. Wystawê
w bazylice Mariackiej przygotowali dwaj pla-
stycy z Gdañska Wawrzyniec Samp i Wies³aw
Pietroñ. W dziesiêciu dzia³ach przedstawiono
nastêpuj¹ce tematy: dobroczynna dzia³alnoœæ
Koœcio³a, w obronie narodu i pañstwa, zas³ugi
Koœcio³a w nauce i literaturze, sztuka koœciel-
na w Polsce, "Pod Twoj¹ obronê" - Maryjnoœæ
narodu, œwiêci i b³ogos³awieni, dawna muzyka
polska, w s³u¿bie Koœcio³a i oœwiaty, rola za-
konów w Polsce, dzieje diecezji gdañskiej oraz
dzia³alnoœæ koœcielna Polonii Gdañskiej przed
II wojn¹ œwiatow¹.
       Dla upamiêtnienia obchodów Tysi¹clecia
Chrztu Polski dla koœcio³ów dziekañskich
wykonane zosta³y granitowe tablice milenij-
ne, wed³ug projektu Janiny Stefanowicz -
Schmidt40.
       W instrukcji diecezjalnej z dnia 15 marca
zalecono rz¹dcom koœcio³ów urz¹dzenie wy-
staw parafialnych, obrazuj¹cych dzieje parafii
oraz kronikê wydarzeñ i uroczystoœci. Wska-
zano równie¿ na mo¿liwoœæ zewnêtrznych
dekoracji koœcio³ów emblematami religijny-
mi i krzy¿ami. Wszystkie zatem koœcio³y w

        39       Ksi¹dz kardyna³ Prymas Stefan Wyszyñski w Gdañsku MDG 1964, s. 146-147.
        40       Uroczystoœci Millenium - Gdañsk, Zbiory Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie.
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Gdañsku i Sopocie zosta³y ozdobione krzy-
¿ami z ¿arówek. W zwi¹zku z tym, poszcze-
gólnych rz¹dców koœcio³ów wezwano do wy-
dzia³u ds. wyznañ przy WRN w Gdañsku, gdzie
ostro domagano siê usuniêcia krzy¿y, moty-
wuj¹c to koniecznoœci¹ uzyskania zezwolenia
na zewnêtrzne dekoracje budynków zabytko-
wych. Wobec opornych gro¿ono karami. Nikt
z ksiê¿y krzy¿a nie usun¹³, ani nie zap³aci³ na-
³o¿onej administracyjnie grzywny. W takiej
sytuacji w³adze wyznaniowe chcia³y pos³u¿yæ
siê presj¹ kurialn¹.
       Do wydzia³u d/s wyznañ wezwany zosta³
wikariusz generalny ks. pra³at Bernard Polzin.
Przedstawiono mu zastrze¿enia odnoœnie de-
koracji zabytkowych obiektów, rozci¹gaj¹c je
tak¿e na koœcio³y nie zabytkowe. Domagano
siê uzyskania zezwoleñ urzêdu cenzury na pla-
nowane wystawy. Sugerowano stanowczo, aby
kuria biskupia wyda³a zakaz dekorowania ko-
œcio³ów i plebanii flagami bia³o - ¿ó³tymi,
gdy¿ s¹ to flagi pañstwa Watykañskiego, z któ-
rym PRL nie utrzymuje stosunków dyploma-
tycznych41.
       14 maja z ambon koœcio³ów diecezji od-
czytano Komunikat o gdañskich uroczysto-
œciach Tysi¹clecia Chrzeœcijañstwa w Polsce.
       21 maja odczytany zosta³ list pasterski bi-
skupa ordynariusza Edmunda Nowickiego "O
ho³dzie wdziêcznoœci, jaki Bogu z³o¿y Die-
cezja Gdañska za Tysi¹clecie chrzeœcijañstwa
w Polsce"42.
       24 maja 1966 r. do kurii biskupiej w Gdañ-
sku-Oliwie przyby³ kierownik wydzia³u d/s
wyznañ Jan Szewczyk. W rozmowie z nim

uczestniczyli biskup sufragan Lech Kaczma-
rek, wikariusz generalny pra³at Bernard Po-
lzin i ks. Jerzy Rumiñski. Jan Szewczyk do-
maga³ siê, aby podaæ dok³adne godziny oraz
trasê przejazdu Obrazu Matki Boskiej i zapy-
tywa³, czy przewiduje siê witanie Ks. Prymasa
przy figurach przydro¿nych.
       W odpowiedzi biskup sufragan ogólniko-
wo wyjaœni³, ¿e zarówno Obraz Matki Boskiej
Czêstochowskiej, jak i Prymas Polski przy-
bêd¹ normaln¹ drog¹ i nie przewiduje siê przy-
witañ przy figurach, ani te¿ kawalkad samo-
chodów i motocykli. Biskupi bêd¹ przybywali
z ró¿nych kierunków i o ró¿nych porach. Dla
zapewnienia porz¹dku przed katedr¹ przewi-
duje siê ustawienie porz¹dkowych, którzy bêd¹
kierowaæ ruchem.
       W przeddzieñ uroczystoœci milenijnych
na g³ównej trasie od Pruszcza do Oliwy, w
najbardziej eksponowanych miejscach, ukaza-
³y siê olbrzymie plansze mówi¹ce o wrogiej
wobec Polski postawie nie¿yj¹cego ju¿ od
dwóch lat biskupa Karola Marii Spletta oraz
ksiê¿y, których okreœlano mianem zdrajców.
Szczególnie olbrzymie plansze z szyderczy-
mi podobiznami biskupa gdañskiego K. M.
Spletta umieszczono naprzeciwko dworca
g³ównego w Gdañsku i na rondzie tramwajo-
wym w Oliwie.
       Plansze dodatkowo wzmocnione by³y na-
pisami: "Nie wybaczymy, nie zapomnimy",
"Nie zapomnimy, ¿e Niemcy wymordowali
ponad 5 milionów Polaków" itp. Niektóre z
tych plansz zniszczone zosta³y przez gdañsz-
czan ju¿ 27 maja. Dwie najwiêksze i najbar-

       41        Uroczystoœci Millenium Gdañsk, Zbiory Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie.
       42        MDG 1966 s. 353-355.
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dziej okaza³e, znajduj¹ce siê naprzeciwko dwor-
ca w Gdañsku i na rondzie w Oliwie, zosta³y
demonstracyjnie zniszczone i spalone 29 maja.
       W zbiorach Instytutu Prymasowskiego
znajduje siê notatka wspominaj¹ca o tych wy-
darzeniach:
       "Spalenie planszy przed dworcem g³ów-
nym w Gdañsku w dniu 29 V br mia³o charak-
ter manifestacyjny. W zwi¹zku ze wzmianko-
wanymi wydarzeniami - nast¹pi³y aresztowania.
Co do liczby aresztowanych - brak szczegó-
³ów. Prasa nie poda³a ¿adnych wiadomoœci o
wzmiankowanych wydarzeniach. Wiadomo
jednak, ¿e kilka osób otrzyma³o wyrok wiê-
zienia od pó³ do pó³tora roku"43.
       Uroczystoœci jubileuszowe w Gdañsku
rozpoczê³y siê 25 maja, ponownym piêciodnio-
wym nawiedzeniem wêdruj¹cego Obrazu Ja-
snogórskiej Królowej Polski44.
       Wêdruj¹cy Obraz Jasnogórskiej Pani
przyby³ do granicznego Ka³dowa w godzinach
wieczornych 25 maja 1966 r. Nastêpnego dnia
rozpoczê³a siê peregrynacja. Inaugurowa³ j¹,
uroczyst¹ Msz¹ œw. o godz. 9 biskup sufragan
Lech Kaczmarek. Tego samego dnia wêdruj¹-
cy Wizerunek nawiedzi³ parafie: Lasowice
Wielkie, Nowy Staw, Marynowy i Nowy
Dwór Gdañski. W pi¹tek 27 maja: Ostaszewo,
Kiezmark, Suchy D¹b, Pszczó³ki i Pruszcz
Gdañski, gdzie przebywa³ do godz. 17 w sobo-
tê. Obrazowi towarzyszy³ pracownik Kurii ks.
W³adys³aw Ciastoñ SAC, który we wszyst-
kich parafiach nawiedzenia wyg³asza³ kazania.
       W sobotê 28 maja o godz. 17.30 Obraz

Nawiedzenia przyby³ do Katedry Oliwskiej.
Wokó³ katedry, mimo przejmuj¹cego zimna,
zgromadzi³o siê kilkanaœcie tysiêcy gdañsz-
czan oczekuj¹cych na Obraz Matki Boskiej
oraz na przyjazd Kardyna³a Prymasa. Setki
dzieci i m³odzie¿y oczekiwa³y z kwiatami.
Œpiewano pieœni maryjne. Obraz powita³ bi-
skup sufragan Lech Kaczmarek.
       Wkrótce potem, bo o godz. 18.15, po trium-
falnym przejeŸdzie przez Gdañsk, do rezyden-
cji biskupiej w Oliwie przyby³ Prymas Tysi¹c-
lecia Stefan Kardyna³ Wyszyñski.
       Po drodze w Gdañsku i we Wrzeszczu ty-
si¹ce ludzi entuzjastycznie pozdrawia³o Ks. Pry-
masa. Wœród nich by³o du¿o dzieci i m³odzie-
¿y, choæ w szko³ach zorganizowano w tym czasie
wiele atrakcyjnych wyjazdów poza miasto.
       Auto z Prymasem t³um kilkakrotnie usi-
³owa³ podnieœæ do góry i nieœæ na swych rêkach.
Samochód okaza³ siê jednak zbyt ciê¿ki. Zacie-
k³oœæ w³adz wyprowadzi³a na ulice jeszcze wiêk-
sze t³umy, ni¿ mo¿na by³o siê spodziewaæ.
       W zastêpstwie biskupa ordynariusza Ed-
munda Nowickiego, który chorowa³, Pryma-
sa Polski powita³ w Oliwie biskup sufragan
Lech Kaczmarek, z gronem kilku pracowni-
ków kurialnych.
       O godz. 19.00 w Katedrze Oliwskiej od-
by³o siê nabo¿eñstwo dla m³odzie¿y szkó³ œred-
nich z udzia³em krajowego duszpasterza m³o-
dzie¿y biskupa Jerzego Stroby. W imieniu 7
tysiêcy zebranych przemówi³ uczeñ Liceum
w Oliwie Andrzej Basiñski. Powiedzia³ m.in.:
"M³odzie¿ diecezji gdañskiej prze¿ywa dziœ

             43           Uroczystoœci Millenium Gdañsk, Zbiory Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie
            44          Ks. W³adys³aw Ciastoñ, Ponowne nawiedzenie Diecezji Gdañskiej przez kopiê cudownego Obrazu Matki Boskiej

       Czêstochowskiej w dniach od 25 - 29. V. 1966 r., MDG 1966 s. 367-368.
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podnios³e chwile. Na zegarze naszych dziejów
wybija milenijna godzina: tysi¹c lat chrzeœci-
jañstwa w Polsce. Zebraliœmy siê w katedrze,
aby podziêkowaæ Panu Bogu za ³askê Chrztu
Œwiêtego... Przyrzekamy, ¿e w drugim tysi¹c-
leciu dochowamy - wzorem naszych Ojców -
wiernoœci Bogu, Koœcio³owi i Ewangelii. Tak
nam dopomó¿ Bóg za przyczyn¹ Patrona die-
cezji gdañskiej œw. Wojciecha".
       Nastêpnie chór ch³opiêco-mêski z parafii
œw. Franciszka z Gdañska-Emaus wykona³ "Bo-
gurodzicê". M³odzie¿ zaprezentowa³a mile-
nijn¹ inscenizacjê. Po odmówieniu Wyznania
Wiary wys³uchano przemówienia biskupa Je-
rzego Stroby. Nastêpnie m³odzie¿ œpiewa³a
szereg pieœni, na przemian z chórem. Hym-
nem "Bo¿e, coœ Polskê" i b³ogos³awieñstwem
biskupa zakoñczono nabo¿eñstwo dla m³odzie-
¿y szkó³ œrednich45.
       Punktualnie o godz. 20 do koœcio³a Najœw.
Serca Jezusowego we Wrzeszczu przyby³ Pry-
mas Polski oraz kilku biskupów. W przepe³nio-
nym m³odzie¿¹ koœciele, po liturgicznym po-
witaniu przez ks. proboszcza Paw³a
Baranowskiego i odœpiewaniu Apelu Jasnogór-
skiego, przemówi³ student III roku Politechni-
ki Gdañskiej.
       Podkreœli³, ¿e "m³odzie¿ stanowi ogniwo
³¹cz¹ce dwa tysi¹clecia chrzeœcijañstwa w Pol-
sce i ¿e ambicj¹ kszta³c¹cych siê ludzi jest prze-
¿ywanie religii z najwiêksz¹ œwiadomoœci¹."
       M³odzie¿ wrêczy³a Prymasowi du¿y
bursztynowy ró¿aniec oraz wykut¹ w miedzi

paterê z napisem: "W ho³dzie Prymasowi Pol-
ski - m³odzie¿ studencka Wybrze¿a, 966 -
1966". Chór odœpiewa³ "Kantatê Jubileuszow¹
na Tysi¹clecie Chrztu Polski" skompono-
wan¹ przez ks. Józefa Orszulika, do której
s³owa u³o¿y³ sufragan gdañski biskup Lech
Kaczmarek46. Nastêpnie duszpasterz akade-
micki ks. Bogdan Napiera³a zwróci³ siê do
Prymasa z proœb¹ o pasterskie s³owo i b³ogo-
s³awieñstwo, uwypuklaj¹c myœl œwiadomego
i radosnego w³¹czenia siê m³odzie¿y Wybrze-
¿a w ³añcuch wielkich uroczystoœci: Gnie-
zna, Poznania, Czêstochowy, Krakowa i Pie-
kar Œl¹skich, jako dalsze ogniwo œwiêta
Tysi¹clecia.
       M³odzie¿, w skupieniu i z wielk¹ uwag¹,
wys³ucha³a obszernego, bo zajmuj¹cego 15 stron
maszynopisu, przemówienia Prymasa Polski. Po
przemówieniu, Prymas i biskupi udzielili ze-
branej m³odzie¿y pasterskiego b³ogos³awieñ-
stwa. Na zakoñczenie odby³o siê krótkie nabo-
¿eñstwo majowe, celebrowane przez ks. Mariana
Florkowskiego. W wieczornym spotkaniu m³o-
dzie¿y we Wrzeszczu uczestniczy³ arcybiskup
krakowski Karol Wojty³a47. Dostojnych goœci
¿egna³ t³um m³odzie¿y, wznosz¹c okrzyki i œpie-
waj¹c: "Sto lat".
       Centralne obchody jubileuszowe odby³y
siê w bazylice Mariackiej w Gdañsku 29 maja
1966 roku, w uroczystoœæ Zes³ania Ducha
Œwiêtego, z udzia³em Prymasa Polski Stefana
Kardyna³a Wyszyñskiego i 42 biskupów,
wœród nich ks. arcybiskupa Karola Wojty³y48.

           45          Uroczystoœci Millenium Gdañsk, Zbiory Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie.
          46          MDG 1966 s. 369.
           47         A. Boniecki, Kalendarium ¿ycia Karola Wojty³y, Kraków 1983 s. 255.
         48        Ks. Andrzej ¯ebrowski, Obchody Sacrum Poloniae Millennium w Gdañsku w dniach 28 i 29. V. 1966 r. MDG 1966

        s. 368 - 372.
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     W przeddzieñ, czyli w sobotê o godz.
20.40, u wrót bazyliki Mariackiej, powitano
wêdruj¹cy Obraz Królowej Polski. Oczeki-
wa³o go ok. 15 tysiêcy gdañszczan. Obraz zo-
sta³ umieszczony w kaplicy kap³añskiej. Przez
ca³¹ noc czuwali przy nim na modlitwie wierni
z gdañskich parafii i koœcio³ów rektorskich,
wed³ug ustalonej kolejnoœci49.
       W niedzielê o godz. 8 rano biskupi odpra-
wili Msze œw. w ró¿nych koœcio³ach diecezji.
Kardyna³ Prymas celebrowa³ w Katedrze
Oliwskiej. Po Mszy œw. spotka³ siê w kaplicy
seminaryjnej z alumnami i przemówi³ do nich.
Ksi¹dz arcybiskup Karol Wojty³a odprawi³
Mszê œw. w koœciele Najœw. serca Jezusowego
we Wrzeszczu50.
       W bazylice Mariackiej i na placu przed ni¹,
od rana pe³ni³a s³u¿bê porz¹dkow¹ 150 osobowa
grupa stoczniowców, zorganizowana przez ks.
proboszcza Feliksa Wo³osa z Gdañska-Che³ma.
Otworzono równie¿ piêæ punktów pomocy
medycznej i dwa punkty informacyjne.
       Prowadzony by³ œpiew ludu. Na zewn¹trz
kierowa³ nim ks. prof. Tadeusz Goc³owski, we-
wn¹trz zaœ Bazyliki ks. mgr Jerzy Rumiñski.
       O godz. 10.15 do Kaplicy Królewskiej
przybyli biskupi uczestnicz¹cy w uroczysto-
œci. Przywdziali w niej szaty liturgiczne.
       Pogoda by³a wprost fatalna. By³o zimno i
pada³ ulewny, ci¹g³y deszcz. Wspólnota wier-
nych wype³nia³a jednak szczelnie Bazylikê i
otaczaj¹ce j¹ place i ulice. Panowa³ nastrój
modlitewny.
       O godz. 10.30, na dŸwiêk hejna³u kaszub-
skiego, z Kaplicy Królewskiej do Bazyliki

Mariackiej wyruszy³a milenijna procesja.
       Procesjê otwierali ludzie morza, maryna-
rze, portowcy i rybacy, nios¹c krzy¿ os³oniê-
ty sieci¹ ryback¹. Za nimi kobiety w strojach
kaszubskich nios³y otwart¹ ksiêgê Ewangelii.
Stoczniowcy na specjalnym feretronie nieœli
portret papie¿a Paw³a VI. Ministranci nieœli
p³on¹cy znicz wiary. Delegacje przedszkola-
ków i m³odzie¿y gimnazjalnej sz³y z nowymi
sztandarami, które poœwiêciæ mia³ kardyna³
Prymas. M³odzie¿ akademicka nios³a du¿y
bursztynowy ró¿aniec, przeznaczony jako
milenijne wotum na Jasn¹ Górê. Procesjê two-
rzy³y d³ugie szeregi duchowieñstwa, sióstr
zakonnych, delegacje kapitu³ z Krakowa, Gnie-
zna, Poznania i Pelplina, przedstawiciele Sena-
tów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go i Akademii Teologii Katolickiej z
Warszawy, 42 biskupów i kardyna³ Stefan Wy-
szyñski, Prymas Polski.
       W bramie bazyliki Mariackiej nast¹pi³o
liturgiczne powitanie Prymasa i celebransów
przez proboszcza ks. pra³ata Józefa Zator -
Przytockiego. Nastêpnie procesja milenijna
przesz³a do kaplicy kap³añskiej. Po krótkiej
modlitwie przyby³ych Pasterzy powita³ przed-
stawiciel m³odzie¿y. Nawi¹za³ on do œmierci
polskich kap³anów pomordowanych w czasie
wojny, którym poœwiêcona jest kaplica. Przy
œpiewie Apelu Jasnogórskiego, wêdruj¹c¹ Iko-
nê przeniesiono do prezbiterium. Zosta³o ono
w zwi¹zku z Milenium trwale podwy¿szone.
Tu biskupów przywita³y dzieci w strojach ka-
szubskich. Nastêpnie zjednoczone chóry, na
przemian z orkiestr¹, wykona³y kantatê mile-

        49        Uroczystoœci Millenium Gdañsk, Zbiory Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardyna³a wyszyñskiego w Warszawie.
        50        Adam Boniecki, Kalendarium ¿ycia Karola Wojty³y, Kraków 1983, s. 255.
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          51       Ks. Andrzej ¯ebrowski, Obchody Sacrum Poloniae Millennium w Gdañsku w dniach 28 i 29 maja 1966 r. MDG 1966
s. 368 - 372.
           52       Uroczystoœci Millennium Gdañsk, Zbiory Instytutu Prymasowskiego Stefana kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie.

nijn¹ skomponowan¹ przez ks. Józefa Orszu-
lika, do której s³owa u³o¿y³ sufragan gdañski
biskup Lech Kaczmarek.
       Z kolei przemówienie powitalne wyg³osi³
ordynariusz gdañski biskup Edmund Nowic-
ki. On te¿ przeczyta³ telegram nades³any przez
Ojca œw. Paw³a VI. Treœæ telegramu wierni na-
grodzili d³ugotrwa³ymi oklaskami.
        Rozpoczê³a siê koncelebrowana Msza œw.
Przewodniczy³ jej ordynariusz gdañski biskup
Edmund Nowicki. Koncelebrowali biskupi:
Stefan Bare³a, Józef Drzazga, Franciszek Je-
dwabski, Franciszek Jop, Micha³ Klepacz,
Wilhelm Pluta, Ignacy Œwirski i Boles³aw Ta-
borski. Równoczeœnie dla tych, którzy nie
zmieœcili siê w œwi¹tyni, biskup Ignacy Je¿
celebrowa³ Mszê œw. na tarasie odbudowywa-
nej plebanii51. Kazanie wyg³osi³ Prymas Pol-
ski Stefan kardyna³ Wyszyñski.
       By³o ono wielokrotnie przerywane nie-
milkn¹cymi oklaskami, tak, i¿ Prymas musia³
dodawaæ "wstawki" w rodzaju: "Najmilsze Dzie-
ci! Pragnê was prosiæ, abyœcie swój entuzjazm
od³o¿yli na póŸniej, gdy wyjdziemy z tej œwi¹-
tyni. A na razie pokornie was proszê, abyœcie
wasze b³ogos³awione d³onie po³o¿yli sobie na
sercu, bo i ja przemawiam do was nie d³oñmi, a
sercem. Zapewnia³ mnie wasz Arcypasterz, ¿e
Lud Gdañski jest pos³uszny swojemu Bisku-
powi. Mo¿e i mnie troszkê, chocia¿ przez kil-
ka minut, pos³ucha".
       Odœpiewano okolicznoœciow¹ modlitwê
wiernych. Z r¹k Prymasa Komuniê œw. przyjê-
li przedstawiciele dzieci, m³odzie¿y i delegaci

ze wszystkich parafii gdañskich.
       Po Mszy œw. odmówiono uroczyste Wy-
znanie Wiary. Prymas Polski poœwiêci³ dwa
nowe sztandary dla dzieci i m³odzie¿y oraz
tablice milenijne dla koœcio³ów dziekañskich.
       Nastêpnie udzieli³ jubileuszowego b³ogo-
s³awieñstwa papieskiego. Po nim odœpiewano
dziêkczynne "Te Deum" Tysi¹clecia. Biskupi
udzielili wspólnie b³ogos³awieñstwa paster-
skiego. Odœpiewano hymn "Bo¿e coœ Polskê".
       Nastêpnie Prymas Polski i przedstawicie-
le Episkopatu udali siê na taras, nie odbudowa-
nej jeszcze, plebanii mariackiej. Tu odby³ siê
dialog Ks. Prymasa, obok którego znalaz³ siê
afrykañski student, serdecznie objêty ramie-
niem kardyna³a Prymasa, ze zgromadzeniem
wiernych, szczelnie wype³niaj¹cych plac przed
Bazylik¹ i ulicê Œw. Ducha.
       W archiwum prymasowskim znajduje siê
tylko jego zakoñczenie, spisane z taœmy ma-
gnetofonowej: "... któr¹ ¿eœmy wraz z waszym
Arcypasterzem, Episkopatem ca³ej Polski za-
nieœli Bogu w Trójcy Œwiêtej Jedynemu, przez
Maryjê Jasnogórsk¹, jako akt dziêkczynny Pol-
ski zawsze wiernej, za tysi¹c lat wiernoœci Bogu,
Chrystusowi, Ewangelii, Krzy¿owi, Koœcio³o-
wi i jego pasterzom. Obecnie, najmilsze dzieci,
ponowimy nasze b³ogos³awieñstwo, które
wprawdzie przez te mury dotar³o i do was, ale
b³ogos³awiæ bez koñca jest naszym biskupim
zadaniem i pos³annictwem. Dlatego te¿ prosz¹c
was pokornie, drogi ludu gdañski, abyœcie na
Biskupów nie krzyczeli, ca³ym sercem was po-
b³ogos³awimy. Sit Nomen Domini."52

       Po Mszy œwiêtej Ksi¹dz Prymas, jak wspo-
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mina w zapiskach "Pro memoria", z trudem
tylko móg³ "wydostaæ siê z uœcisków mi³o-
œci". Nie pomog³y ¿adne kordony. Przejœcie
przed jad¹cym wolno samochodem trwa³o pra-
wie pó³ godziny. O godz. 14.30 przedosta³ siê
wreszcie na g³ówn¹ trasê i uda³ siê w kierunku
Bydgoszczy, nie jad¹c ju¿, z braku czasu, do
Oliwy na obiad.
       O godz. 15.00 Biskupi i zaproszeni goœcie
przybyli do seminarium duchownego w Oli-
wie na posi³ek.
       O godz. 16.00 w kaplicy sióstr el¿bietanek
przy Placu 1 Maja, sekretarz Episkopatu biskup
Bronis³aw D¹browski spotka³ siê z siostrami
zakonnymi pracuj¹cymi w diecezji gdañskiej.
Nastêpnie od godz. 17 siostry podjê³y modli-
tewne czuwanie przy Obrazie Matki Boskiej.
       O godz. 20.00  biskup sufragan Lech Kacz-
marek po¿egna³ w Bazylice wêdruj¹cy Wize-
runek Jasnogórskiej Pani.
       Uroczystoœci milenijne zakoñczy³y siê wiel-
kim sukcesem ludzi wiary. Opublikowane zo-
sta³y w wydaniu ksi¹¿kowym "Zapiski Milenij-
ne" Stefana kardyna³a Wyszyñskiego.
Odnotowane s¹ w nich równie¿ uwagi Prymasa
Tysi¹clecia dotycz¹ce obchodów gdañskich53.
       Ciekawa jest ocena przebiegu uroczystoœci
milenijnych dokonana dla Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych przez Urz¹d Spraw Wewnêtrz-
nych WRN w Gdañsku. Œwiadczy ona wymow-
nie o prymitywnych metodach walki z Koœcio-
³em, które nie przynios³y oczekiwanych
rezultatów i o ¿a³osnym poziomie intelektual-
nym jej komunistycznych autorów.
       "Prezydium WRN w Gdañsku do Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych w Warszawie, pi-

smo nr USW II-/0379/9/66, tajne, egz. nr 1...
       Dnia 29 maja br. kardyna³ Wyszyñski o
godz. 10.30 w asyœcie kilku biskupów przyby³
na plac przed koœcio³em Mariackim w Gdañ-
sku, na którym ³¹cznie z wnêtrzem koœcio³a
zgromadzi³o siê ok. 30 000 osób. Zebrany t³um
przed koœcio³em zgotowa³ kardyna³owi ¿yw¹
owacjê, wznosz¹c okrzyki: "niech ¿yje" i into-
nuj¹c "Sto lat". Pada³y te¿ pojedyñcze okrzy-
ki: "¿¹damy religii w szko³ach". By³y te¿ licz-
ne oklaski. Z pobliskich domów po³o¿onych
przy placy przykoœcielnym mieszkañcy ich
rzucali z okien kwiaty. Wiele okien w domach
by³o udekorowanych emblematami religijny-
mi, has³ami o treœci religijnej oraz pal¹cymi
siê œwiecami. W czasie nabo¿eñstwa, które
odbywa³o siê w koœciele Mariackim, kardyna³
wyg³osi³ kazanie. Kazanie to by³o akcentowa-
ne ró¿nymi zwrotami nawo³uj¹cymi do wy-
powiedzenia ¿ywej wiary, bo wiara i nadzieja
zwyciê¿y. kardyna³ zaznaczy³, ¿e dopiero mi-
³oœæ do Boga sprawia, ¿e przestaniemy mówiæ
"ja tu rz¹dzê", a winniœmy mówiæ "ja tu s³u¿ê".
(W tym momencie nast¹pi³y oklaski). Kar-
dyna³ jednak mówi³, by oklaski te zostawiæ na
póŸniej, gdy wyjd¹ ze œwi¹tyni. Kazanie to
by³o s³yszane na zewn¹trz koœcio³a przez g³o-
œniki zainstalowane w liczbie 8 (zezwolenie
by³o tylko na u¿ycie 2 g³oœników). Czas na-
g³oœnienia zosta³ przekroczony.
       Równoczeœnie z odbywaj¹cym siê nabo-
¿eñstwem wewn¹trz koœcio³a na budynku ple-
banii odbudowanej do wysokoœci I piêtra urz¹-
dzono o³tarz polowy, na urz¹dzenie którego
nie ubiegano siê o zezwolenie, przy którym
jeden z biskupów odprawi³ fragment nabo¿eñ-

53  Stefan kardyna³ Wyszyñski, Zapiski milenijne. Wybór z dziennika "Pro memoria" z lat 1965-1967, Warszawa 1966, s. 96-99.
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stwa transmitowanego równie¿ przez g³oœni-
ki. Po mszy w koœciele, w której uczestniczy-
³o 44 biskupów, kardyna³ Wyszyñski w towa-
rzystwie biskupów wszed³ na stopnie o³tarza
polowego i udzieli³ b³ogos³awieñstwa zebra-
nym na placu wiernym. Uroczystoœci te za-
koñczy³y siê ok. godziny 14.00. Wychodz¹ce-
go kardyna³a t³umy wiernych przez kilkanaœcie
minut oblega³y, wznosz¹c okrzyki na jego
czeœæ. Bezpoœrednio po zakoñczeniu uroczy-
stoœci kardyna³ opuœci³ Gdañsk, udaj¹c siê sa-
mochodem do Bydgoszczy. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e wielu uczestników g³ównych uroczystoœci
w  Gdañsku przyby³o w³asnymi samochoda-
mi, które w liczbie oko³o 400 zaparkowano na
ulicach przyleg³ych do obrêbu koœcio³a...
       Uroczystoœci milenijne w Gdañsku by³y
na kilka dni przedtem mocno propagowane
przez kuriê gdañsk¹ i kler. Temu celowi s³u¿y-
³y liczne wyst¹pienia ksiê¿y z ambon, nawo³u-
j¹cych wiernych do masowego uczestnictwa.
Te wszystkie poczynania kleru spowodowa³y
doœæ ¿ywe zainteresowanie uroczystoœciami
koœcielnymi w Gdañsku wœród wiernych, któ-
rzy ze szczególnym zainteresowaniem ocze-
kiwali na przyjazd kardyna³a. Atmosferê na-
piêcia nerwowego dodatkowo spowodowa³y
publiczne wyst¹pienia niektórych biskupów
w dniach 28 i 29 maja br. Odnosi³o siê wra¿e-
nie, ¿e owacje zgotowane kardyna³owi Wyszyñ-
skiemu by³y wyrazem zamanifestowania soli-
darnoœci czêœci wiernych z jego stanowiskiem
zajmowanym w stosunkach z w³adzami pañ-
stwowymi. Czêœæ wiernych wita³a kardyna³a
nie tylko jako g³owê Koœcio³a, ale równie¿

jako przywódcê opozycji w sprawach natury
religijnej. "Chyba polit"54.
       W powy¿szym klimacie dosz³o do szere-
gu incydentów wywo³anych przez sfanatyzo-
wane elementy, g³ównie spoœród m³odzie¿y.
Incydenty te polega³y na uszkodzeniu wzglêd-
nie zniszczeniu propagandowych plansz, usta-
wionych przez w³adze miejskie na g³ównych
ulicach miasta. Najbardziej drastyczny prze-
bieg mia³ miejsce incydent dnia 29 maja br. o
godzinie 14.30 przed dworcem g³ównym w
Gdañsku, gdzie t³um w liczbie oko³o 300 osób
zebrany po wyjœciu z koœcio³a Mariackiego
zdemolowa³ i podpali³ plansze propagandowe.
Bezpoœredni sprawcy w liczbie oko³o 30
³¹cznie z podejrzanymi zostali zatrzymani
przez zmuszone do interwencji oddzia³y zmo-
toryzowane MO. Interwencja ta nie napotka³a
na ¿adne przeszkody i zgromadzony t³um w
kilkanaœcie minut siê rozszed³. W wyniku in-
terwencji przekazano 14 osób w³adzom s¹do-
wym, 10 osób z tego ukarano, w tym: aresztem
trzymiesiêcznym - 1 osobê, czteromiesiêcz-
nym - 3 osoby, szeœciomiesiêcznym - 6 osób.
Jedn¹ osobê przekazano do Wydzia³u dla Nie-
letnich. W stosunku do pozosta³ych 3 osób
dotychczas s¹d nie orzek³ kary55. W trybie
karno-administracyjnym orzeczono kary pie-
niê¿ne w kwocie do 1500 z³ w stosunku do 4
osób. Ukarani wywodzili siê ze œrodowiska
rzemieœlniczego i robotniczego.
       Niezale¿nie od powy¿szych incydentów
mia³y równie¿ miejsce inne fakty wrogiej dzia-
³alnoœci. I tak: w nocy z dnia 28 na 29 maja br.
w Gdañsku - Wrzeszcu na murach domów

54   Dopisane rêcznie.
55    Zostali póŸniej skazani: Józef Paluszyñski na 10 miesiêcy aresztu, Wac³aw Szulc na 1 rok wiêzienia i Edmund Paruzel na 2

   lata wiêzienia, por. S. Bogdanowicz, Karola Maria Antoni Splett biskup gdañski, wiêzieñ specjalny PRL, Gdañsk 1996, s. 311.
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mieszkalnych pojawi³y siê swastyki wymalo-
wane farb¹ olejn¹. W tej samej dzielnicy na
jednym z domów mieszkalnych nalepiono
kartkê z napisem: "¯¹damy lojalnoœci w³adz
miejscowych wobec Koœcio³a"...
       Na kilka dni przed uroczystoœciami ko-
œcielnymi w Gdañsku miejscowe w³adze pañ-
stwowe udekorowa³y g³ówn¹ trasê przejazdu
kardyna³a Wyszyñskiego propagandowymi
planszami nawi¹zuj¹cymi g³ównie do zbrodni
hitlerowskich pope³nionych na narodzie pol-
skim i zwi¹zan¹ z tym kwesti¹ przebaczenia, a
poza tym zaplanowa³y szereg przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu wp³yniêcie na zmniejszenie
frekwencji uczestników imprez koœcielnych.
       Zorganizowano wojewódzki wiec ludno-
œci wiejskiej z okazji Œwiêta Ludowego w
Wejherowie, du¿y festyn kulturalny z okazji
zakoñczenia dni ksi¹¿ki, prasy i oœwiaty na
molo w Sopocie, atrakcyjne wystêpy zespo-
³ów big-beatowych w Operze Leœnej w Sopo-
cie, turniej ¿u¿lowy z udzia³em zawodników
czechos³owackich w Gdañsku oraz mecz pi³ki
no¿nej pomiêdzy Lechi¹ - Gdañsk a Ruchem -
Chorzów. Ponadto czêœæ m³odzie¿y szkolnej
wziê³a udzia³ w kilkudniowych wycieczkach
poza teren Gdañska.
       Zarówno wœród kleru, jak i czêœci spo³e-
czeñstwa us³yszeæ mo¿na by³o komentarze
zarzucaj¹ce w³adzom pañstwowym niepo-
trzebn¹ ingerencjê maj¹c¹ na celu ogranicze-
nie zasiêgu imprez koœcielnych przez jakoby
z³oœliwe organizowanie w tym czasie wycie-
czek m³odzie¿y szkolnej i inne imprezy zmie-
rzaj¹ce do tego celu. Krytykowano tak¿e ter-
min ustawienia plansz propagandowych na

trasie przejazdu kardyna³a Wyszyñskiego, do-
patruj¹c siê w tym intencji wymierzonej prze-
ciwko hierarchii Koœcio³a katolickiego.
       W ca³ej uroczystoœci milenijnej zorgani-
zowanej na terenie Gdañska nie stwierdzono
zaanga¿owania siê do tych uroczystoœci mile-
nijnych miejscowego Stowarzyszenia PAX i
Chrzeœcijañskiego Stowarzyszenia Spo³eczne-
go"56.
       Piêæ dni po uroczystoœciach milenijnych,
dnia 4 VI 1966 r. do urzêdu d/s wyznañ przy
prezydium WRN wezwany zosta³ sufragan
gdañski biskup Lech Kaczmarek, jako prze-
wodnicz¹cy Komisji Obchodów Tysi¹clecia
w diecezji gdañskiej. Wezwano go w charak-
terze strony z art. 51 Kodeksu postêpowania
administracyjnego. Biskupowi Lechowi Kacz-
markowi towarzyszy³ ks. mgr Jerzy Rumiñ-
ski. Ze strony Wydzia³u d/s Wyznañ wyst¹-
pili: kierownik mgr Jan Szewczyk i jego
zastêpca Mazur. Jan Szewczyk wytoczy³ bi-
skupowi nastêpuj¹ce zarzuty:
       a/ Ks. biskup poda³ mylne informacje
odnoœnie prywatnego przyjazdu Ks. Prymasa.
Tymczasem przejazd Prymasa przez Gdañsk
by³ zorganizowany. Ksiê¿a z  ambon  infor-
mowali o godzinie przejazdu i zachêcali do po-
witania Obrazu Matki Boskiej i Ks. Prymasa.
       b/ Ks. biskup nie wspomnia³ o kawalka-
dzie motorów i samochodów, które towarzy-
szy³y Obrazowi Matki Boskiej i Ks. Pryma-
sowi od Pruszcza Gdañskiego a¿ do katedry w
Oliwie.
       c/ Nag³oœnienie placu przy Bazylice Ma-
riackiej by³o wiêksze, ni¿ na to zezwala³o od-
noœne pismo.

56   Uroczystoœci milenijne 1966 roku. Sprawozdania Urzêdów Spraw Wewnêtrznych, Warszawa 1966, s. 38 - 39.
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       d/ Handlarze fotografii i pami¹tek byli
wys³ani w porozumieniu z w³adzami duchow-
nymi.
       e/ Manifestacyjny pochód wieczorem w
dniu 29 V by³ zorganizowany i prowadzony
przez siostry zakonne.
       f/ W t³umie by³o s³ychaæ okrzyki o wy-
dŸwiêku antypañstwowym i ludzie œpiewali
"Ojczyznê woln¹ racz nam wróciæ, Panie".
       W odpowiedzi biskup Lech Kaczmarek
wyjaœni³, ¿e manifestacyjne powitanie, na trasie
przejazdu, Obrazu Matki Boskiej i Ks. Pryma-
sa by³o samorzutne, a nie z góry zaplanowane i
re¿yserowane. Kawalkada samochodów i moto-
rów by³a inicjatyw¹ spontaniczn¹ gdañszczan,
nie by³o w tym wzglêdzie ¿adnych zarz¹dzeñ
Kurii Biskupiej. Godziny przejazdu Obrazu i
ks. Prymasa, wskutek zgromadzonych na trasie
t³umów, zbieg³y siê i dlatego opóŸni³ siê prze-
jazd Obrazu Matki Bo¿ej. Nag³oœnienie, które
zastosowano na placu przy Bazylice Mariackiej
by³o s³absze, ani¿eli przewidywa³o odnoœne pi-
smo, jakie wniós³ ks. pra³at Józef Zator - Przy-
tocki do Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej. Handlarze pami¹tek to ludzie spoza
Wybrze¿a. Towarzysz¹ oni wszystkim uroczy-
stoœciom milenijnym. Pochód manifestacyjny
w Gdañsku wieczorem 29 maja by³ spontanicz-
ny. Siostry znalaz³y siê w nim tylko przygod-
nie, gdy¿ wraca³y tymi samymi ulicami w kie-
runku dworca g³ównego. Okrzyki nie podlegaj¹
kontroli W³adz Koœcielnych. Tym bardziej, ¿e
wznoszone one by³y na ulicach. W bazylice
Mariackiej prowadz¹cy œpiewy œpiewa³ inn¹ wer-
sjê hymnu "Bo¿e, coœ Polskê".
       Przy tej okazji obaj reprezentanci Wydzia-

³u zaatakowali równie¿ wypowiedzi z kazañ
biskupa sufragana, których treœæ, jak np. w ka-
zaniu w Sopocie w dniu Bo¿ego Cia³a, budzi
zastrze¿enia. Atakowano równie¿ kazania bi-
skupów wyg³oszone w Gdañsku, w ró¿nych
koœcio³ach, podczas uroczystoœci milenijnych.
       Grzywn¹ ob³o¿ono proboszcza bazyliki
Mariackiej ks. pra³ata Józefa Zator-Przytoc-
kiego za zorganizowanie, bez zezwolenia urzê-
du kontroli prasy, publikacji i widowisk, wy-
stawy wewn¹trz bazyliki, obrazuj¹cej wk³ad
Koœcio³a w tysi¹cletnie dzieje Polski. Wezwa-
nia p³atnoœci grzywny przysy³ano systema-
tycznie do 20 listopada. Proboszcz odmawia³
jej zap³acenia57.
       Jesieni¹ biskup sufragan Lech Kaczmarek
przygotowa³ w Gdañsku milenijne sympo-
zjum naukowe dla inteligencji Wybrze¿a.
Odby³o siê ono w dniach 24 i 25 wrzeœnia 1966
roku w Katedrze Oliwskiej.
       Pierwszego dnia, w sobotê sympozjum
zainaugurowano hymnem do Ducha Œwiête-
go, w polifonicznym wykonaniu chóru para-
fialnego z "Gwiazdy Morza" w Sopocie. Ze-
branych powita³ biskup ordynariusz Edmund
Nowicki. Wyg³oszono dwa wyk³ady: "Huma-
nizm chrzeœcijañski w literaturze minionego
tysi¹clecia" - dr Józef M. Œwiêcicki i "Kszta³-
towanie siê idei duszpastersko - wychowaw-
czych w polskim tysi¹cleciu" - prof. dr Stefan
Kunowski z KUL.
       W niedzielê wyg³oszone zosta³y tak¿e dwa
wyk³ady: "Koœció³ wobec kultury spo³ecznej
Polski w XIX i XX wieku" - prof. dr Czes³aw
Strzeszewski z KUL i "Walka ludnoœci Pol-
skiej o ¿ycie religijne na Pomorzu Gdañskim

57   Uroczystoœci Milenium Gdañsk - Zbiory Instytutu Prymasowskiego Stefana kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie.
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pod zaborem Pruskim" - dr Eugeniusz Mycz-
ka. Wyk³ady przedzielone by³y koncertem
wokalnym i organowym. Prelegenci odpowia-
dali równie¿ na pytania s³uchaczy. Podsumo-
wania wyk³adów dokona³ i dyskusjê prowadzi³
biskup sufragan.
       Na zakoñczenie, tak pierwszego jak i dru-
giego dnia, odby³o siê nabo¿eñstwo Euchary-
styczne. W sympozjum uczestniczy³o ok. 700
osób58.

            VII. Pogrzeb biskupa
            Edmunda Nowickiego

       W kwietniu 1968 roku biskupowi gdañ-
skiemu Edmundowi Nowickiemu wszczepio-
no stymulator serca59. Na pocz¹tku 1971 r. le-
karze zalecili jak najszybsz¹ jego wymianê. 20
lutego 1971 roku w klinice kardiologicznej w
Warszawie przeprowadzono operacyjn¹ wymia-
nê aparatu. Operacja siê uda³a. Niestety wy-
wi¹za³a siê infekcja, która spowodowa³a zgon
biskupa ordynariusza gdañskiego.
       Wydarzenia te opisuje towarzysz¹cy bisku-
powi ówczesny jego kapelan ks. Jan Majder:
"W tydzieñ po operacji, w sobotê 27 lutego po
po³udniu zaczê³o siê najgorsze, najpierw moc-
ne dreszcze, potem silna gor¹czka i po raz
pierwszy utrata przytomnoœci. Ks. Biskup
zdawa³ sobie jasno sprawê z tego, ¿e to ju¿ ko-
niec. Prosi³ o przybycie kapelana szpitalnego
z sakramentem chorych. Podczas udzielania
sakramentu ws³uchiwa³ siê w modlitwy wy-

mawiane przez kapelana i czêsto prosi³, ¿eby
to robi³ wolniej i g³oœniej. By³o widaæ, jak
mocno prze¿ywa³ tê chwilê. A kiedy wszyscy
opuœcili niewielki pokoik, na œrodku którego
sta³o ³ó¿ko chorego, jeszcze d³ugo rozmawia-
liœmy. Wtedy to w³aœnie ¿egna³ siê ze swoimi
diecezjanami i przekaza³ dla nich swoje arcy-
pasterskie s³owa. Stara³em siê je dok³adnie za-
pisaæ, chocia¿ nie by³o to ³atwe"60.
       Zgon biskupa nast¹pi³ 10 marca 1971 roku o
godz. 14.1561 Kilka minut pó¿niej wiadomoœæ
ta dotar³a do Oliwy. O godz. 15.30 biskup su-
fragan zebra³ kilku najbli¿szych pracowników
Kurii Biskupiej, aby omówiæ niezbêdne dzia-
³ania.
       Nastêpnego dnia, w czwartek 11 marca w
godzinach porannych konsultorzy diecezjal-
ni jednog³oœnie wybrali biskupa sufragana
Lecha Kaczmarka wikariuszem kapitulnym
osieroconej diecezji gdañskiej. W pierwszym
rzêdzie zaj¹³ siê on przygotowaniem pogrze-
bu zmar³ego Ordynariusza. Zawiadomi³ o zgo-
nie Ojca œw. i w³aœciwe dykasterie Stolicy
Apostolskiej oraz Prymasa Polski i episkopat.
Wystosowa³ równie¿ odezwy do duchowieñ-
stwa i wiernych diecezji gdañskiej. Obie by³y
opatrzone dat¹ 10 marca62.
       W czwartek 11 marca w póŸnych godzinach
wieczornych zw³oki zmar³ego Arcypasterza
przywieziono do Gdañska i z³o¿ono w Kapli-
cy Wszystkich Œwiêtych Bazyliki Mariackiej.
Nastêpnego dnia przeniesiono je do Kaplicy
Kap³añskiej, gdzie odœpiewano modlitwê bre-

58 Ks. Jerzy Rumiñski, Milenijne sympozjum naukowe. Katedra Oliwska 24 i 25 wrzeœnia 1966 roku, MDG 1967 s. 115 - 116 oraz
MDG 1979 s. 46.

59 MDG 1968 s.122
60      Tam¿e.
61 Zgon biskupa Edmunda Nowickiego - AAG.
62 Ks. S. Bogdanowicz, Lech Kaczmarek, biskup gdañski, Gdañsk 1994, s. 63-64.
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wiarzow¹. Nastêpnie biskup wikariusz kapitul-
ny odprawi³ Mszê œw. ¿a³obn¹ i wyg³osi³ kaza-
nie, kreœl¹ce postaæ zmar³ego Biskupa i jego
oddanie dla ludu Bo¿ego.
       Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê w
niedzielê 14 marca. O godz. 15.00 do Bazyliki
Mariackiej, przystrojonej kirem i flagami o
barwach koœcielnych i narodowych, przybyli:
Prymas Polski kardyna³ Stefan Wyszyñski, 28
biskupów, wikariusz kapitulny osieroconej
diecezji, przedstawiciele senatu KUL, Kapi-
tu³, zakonów oraz w³adz wojewódzkich. Ol-
brzymi¹ œwi¹tyniê oraz przyleg³e ulice i place
wype³ni³ t³um wiernych. Mszê œw. celebrowa³
ks. biskup A. Wronka. Kazanie wyg³osi³ Pry-
mas Polski Stefan kardyna³ Wyszyñski. Na-
wi¹zuj¹c do biblijnego obrazu p³on¹cego krze-
wu, podkreœli³ wieczn¹ trwa³oœæ Koœcio³a i
przedstawi³ postaæ zmar³ego Biskupa w aspek-
cie jego trudu i poœwiêcenia w pasterskim po-
s³ugiwaniu na Ziemi Gorzowskiej i Gdañskiej.
Liturgiê prowadzi³ ks. wicerektor Seminarium
Duchownego Tadeusz Goc³owski, póŸniejszy
nastêpca zmar³ego i pierwszy arcybiskup me-
tropolita gdañski. Œpiewy wykona³y zjedno-
czone chóry pod dyr. T. Jakubowskiego. Po
Mszy œw. odœpiewano "Castrum Doloris". Prze-
wodniczy³ mu ks. Prymas. Wspó³celebransa-
mi byli: bp Kazimierz J. Kowalski, bp Józef
Drzazga, bp Wilhelm Pluta, bp Franciszek Je-
dwabski. Tê modlitewn¹ pos³ugê oddali wiêc
zmar³emu: przewodnicz¹cy Konferencji Epi-
skopatu Polski, dwaj s¹siedzi, nastêpca gorzow-
ski i przedstawiciel ojczystego Poznania. Po
nabo¿eñstwie przemówi³ wikariusz kapitulny
biskup Lech Kaczmarek. Podziêkowa³ on

wszystkim za udzia³ we Mszy œw. i odczyta³
telegram nades³any przez Sekretarza Stanu
Stolicy Apostolskiej kardyna³a Villot oraz s³o-
wa po¿egnania zmar³ego Arcypasterza skiero-
wane do diecezjan, które podyktowa³ on w szpi-
talu ks. kapelanowi J. Majderowi na dwanaœcie
dni przed œmierci¹.
       Nastêpnie kondukt pogrzebowy, uformo-
wany z setek samochodów, wœród niezliczo-
nych t³umów wiernych gdañszczan szczelnie
wype³niaj¹cych chodniki, przejecha³ do Kate-
dry Oliwskiej, gdzie zw³oki zmar³ego Ordy-
nariusza z³o¿ono w krypcie biskupów gdañ-
skich. Ceremonii ostatniego po¿egnania
przewodniczy³ Prymas Polski Stefan kardy-
na³ Wyszyñski63.
       W poniedzia³ek, 15 marca o godz. 7 rano
ks. Prymas odprawi³ Mszê œwiêt¹ w kaplicy
seminaryjnej i wyg³osi³ homiliê do alumnów.
Wysoko oceni³ poziom Gdañskiego Semina-
rium Duchownego. W zapiskach "Pro memo-
ria" czytamy: "Klerycy s¹ wspaniale wprowa-
dzeni w odnowê liturgiczn¹; przyjemnie jest
z nimi modliæ siê. Trwa to do godz. 8.15. Po
czym wspólne œniadanie w refektarzu. Wszyst-
ko tu jest schludne, czyste, porz¹dne. Oprawa,
w jakiej wychowuj¹ siê gdañscy alumni, jest
wybitnym dzie³em sztuki."
       W dorodze powrotnej do Gniezna ksi¹dz
Prymas odwiedzi³ jeszcze dŸwigaj¹cy siê z ruin
koœció³ œw. Brygidy. Wizytowa³ remontowa-
ne nawy œwi¹tyni. W oczyszczonej ju¿ z gru-
zów zakrystii spotka³ siê z proboszczem ks.
Henrykiem Jankowskim oraz z grup¹ parafian.
Wyg³osi³ przemówienie zachêcaj¹c zebranych
do owocnej wspó³pracy w dziele odbudowy

63 Ks. S. Ostatnia droga œp. Biskupa Ordynariusza Gdañskiego Edmunda Nowickiego, MDG 1971 s. 155 - 158.
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œwi¹tyni i pob³ogos³awi³ na dalsz¹ pracê.
       W Gdañsku zwróci³ uwagê na odbudowa-
ny gmach komitetu wojewódzkiego PZPR.
Odnotowa³ gdañski dowcip, ¿e w budynku
partii rozmieszczono napisy: "palenie wzbro-
nione".
       Na granicy diecezji, w Kolniku Prymasa
Tysi¹clecia po¿egnali wikariusz kapitulny osie-
roconej diecezji biskup Lech Kaczmarek i ks.
infu³at Bernard Polzin. Na granicy wojewódz-
twa od³¹czy³ siê równie¿ nieustannie towarzy-
sz¹cy Prymasowi samochód SB.

          VIII. Konsekracja biskupa
              Kazimierza Kluza

       6 grudnia 1971 roku biskup Lech Kaczma-
rek przej¹³ kanonicznie diecezjê gdañsk¹64.
       Kompletuj¹c zespó³ wspó³pracowników,
ju¿ jako wikariusz kapitulny, zwróci³ uwagê na
ks. mgr. Kazimierza Kluza, proboszcza parafii
œw. Józefa przy koœciele Chrystusa Króla, któ-
ry odznacza³ siê wzorow¹ duszpastersk¹ orga-
nizacj¹ parafii, trosk¹ o wystrój koœcio³a oraz
znajomoœci¹ sztuki sakralnej. Pracownicy ku-
rii biskupiej zauwa¿yli, ¿e wielokrotnie, nie-
raz nawet kilka razy w tygodniu, pod byle po-
zorem odwiedza³ go na plebanii lub w koœciele,
bystro przygl¹daj¹c siê jego duszpasterskiej
postawie i dzia³alnoœci. Zaraz po nominacji na
ordynariusza gdañskiego podj¹³ ostateczn¹
decyzjê o w³¹czeniu ks. Kazimierza Kluza w

poczet kandydatów do urzêdu sufragana. Ju¿
bowiem w dniu przejêcia diecezji, 6 grudnia
1971 roku zamianowa³ go konsultorem diece-
zjalnym65.
       Józef Kazimierz Kluz urodzi³ siê 17 stycz-
nia 1925 r. w O³pinach, w diecezji tarnowskiej.
Maturê zda³ w 1946 r. w Tarnowie. W tym¿e
roku przyjêty zosta³ w poczet alumnów Se-
minarium Duchownego w Tarnowie. Studio-
wa³ tam nieco ponad rok, poczym zosta³ wyda-
lony, ze wzglêdu na s³abe wyniki w nauce66.
Po relegacji z seminarium tarnowskiego kon-
tynuowa³ studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego. W 1949 r. roz-
pocz¹³ naukê w seminarium czêstochowskim
w Krakowie i zosta³ inkardynowany do diece-
zji gdañskiej67. 24 czerwca 1951 r. w Czêsto-
chowie otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie68.
Przyj¹³ je z r¹k biskupa Stanis³awa Czajki, su-
fragana czêstochowskiego. Otrzyma³ równo-
czeœnie dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego ze stopniem magistra69. Wika-
riusz kapitulny diecezji gdañskiej ks. infu³at
Jan Cymanowski powierzy³ mu stanowisko
wikariusza parafii Matki Boskiej Bolesnej w
Gdañsku. W 1957 r. zosta³ wikariuszem przy
koœciele katedralnym w Gdañsku-Oliwie70.
Oprócz normalnej pracy duszpasterskiej i ka-
techetycznej, w rozleg³ej parafii katedralnej,
w ¿yciu nowego wikariusza rozpocz¹³ siê wa¿-
ny epizod pracy teatralnej z m³odzie¿¹.

64  Czwarty Biskup Gdañski dr Lech Kaczmarek - ingres III KB, XXII 87 - AAG.
65  MDG 1972 s. 14.
66  Notatka sporz¹dzona w Kurii Biskupiej Gdañskiej 1 VII 1949 - Biskup Sufragan V B 1 -AAG.
 67      Karta informacyjna 7303/58 - Biskup Sufragan V B 1 -AAG.
68  Schematyzm Diecezji Gdañskiej 1980 s. 59.
69  Dyplom nr 78/51 z dnia 21 VI 1951 r.
70  L.dz. 3496/57 - Biskup Sufragan V B 1 -AAG.
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2.01. 1958 r. obj¹³ rektorat koœcio³a Chrystusa
Króla i administracjê parafii Œw. Józefa w
Gdañsku. Przeprowadzi³ gruntowny remont
œwi¹tyni. W grudnia 1958 r. biskup Edmund
Nowicki mianowa³ go cz³onkiem diecezjalnej
komisji do spraw budownictwa koœcielnego i
sztuki sakralne71. w 1959 r. cz³onkiem diece-
zjalnej komisji do spraw œpiewu, muzyki ko-
œcielnej i s³u¿by liturgicznej72. w 1961 r. cz³on-
kiem podkomisji synodalnej statutów o
wiernych œwieckich II Synodu Diecezji Gdañ-
skiej73, w 1966 r. przewodnicz¹cym Diecezjal-
nej Komisji dla spraw sztuki sakralnej i bu-
downictwa koœcielnego74, w 1969 r. zosta³
cz³onkiem podkomisji synodalnej statutów o
kulcie religijnym i liturgii Drugiego Syno-
du Diecezji Gdañskiej75. Nastêpnego dnia po
konsekracji biskup Lech Kaczmarek mianowa³
nowego sufragana swym wikariuszem general-
nym. 1 paŸdziernika tego¿ roku zosta³ wyk³a-
dowc¹ teologii pastoralnej i historii sztuki w
Seminarium Duchownym. Pe³ni³ równocze-
œnie nadal funkcje przewodnicz¹cego Komisji
d/s Sztuki Sakralnej i Budownictwa Koœciel-
nego oraz diecezjalnego duszpasterza Ludzi
Sztuki. 25 wrzeœnia 1978 roku, z chwil¹ ustano-
wienia Gdañskiej Kapitu³y Katedralnej zosta³
jej prepozytem. 5 grudnia 1982 roku ok. g. 14.00
biskup sufragan gdañski Kazimierz Kluz zgin¹³
tragicznie w niejasnych okolicznoœciach wy-
padku samochodowym, wracaj¹c z wizytacji w

parafii Trutnowy. Jest autorem obszerniejszej
pracy o koœciele w Binarowej i 6 artyku³ów.
       Zamys³y biskupa ordynariusza Lecha
Kaczmarka wype³ni³y siê. 14 maja 1972 r. z Se-
kretariatu Prymasa Polski wyszed³ komuni-
kat powiadamiaj¹cy o powo³aniu do godnoœci
biskupiej ks. proboszcza mgr. Kazimierza
Kluza i ustanowieniu go biskupem pomocni-
czym gdañskiego ordynariusza. Bulla papie-
ska wystawiona zosta³a 12 maja. Tytularna sto-
lica nowego biskupa - Hilta (Ilta) jest
niezidentyfikowan¹ miejscowoœci¹ w Tunezji.
By³a biskupstwem w metropolii Kartagina, w
rzymskiej prowincji Afryka Prokonsularna.
       Biskup nominat obra³ sobie has³o zaczerp-
niête z II Kor 5,14: "Caritas Christi urget me"
oraz herb, który przedstawia³ krzy¿ wpisany w
ko³o o barwach papieskich: z³oto-srebrnych76.
       19 maja 1972 roku biskup Lech Kaczmarek
wystosowa³ do wiernych orêdzie, które w ser-
decznych s³owach obrazuje jego postawê wobec
Nominata77. O nominacji sufragana powiadomi³
tak¿e w³adze wojewódzkie, ³¹cz¹c z tym jeszcze
inn¹ bardzo pal¹c¹ kwestiê, mianowicie budow-
nictwo koœcielne78. Osobnym komunikatem do
udzia³u w konsekracji duchowieñstwo79.
       Zgodnie z zapowiedzi¹ konsekracja bisku-
pia ks. Kazimierza Kluza odby³a siê 12 czerw-
ca 1972 roku w Bazylice Mariackiej. G³ównym
konsekratorem by³ ksi¹dz kardyna³ Prymas
Stefan Wyszyñski. Przyby³ on do Gdañska o

71  L.dz. 8160/58 - Biskup Sufragan V B 1 -AAG.
72  L.dz.659/59 - Biskup Sufragan V B 1 -AAG.
 73  L. dz. 2211/61 - Biskup Sufragan V B 1 -AAG
74  KB/N/2-2/66 - Biskup Sufragan V B 1 -AAG.
75  III D 4-56/69 - Biskup Sufragan V B 1 -AAG.
76  Ks. S. Bogdanowicz, Józef Kazimierz Kluz, Biskup Sufragan Gdañski, Gdañsk 1996, s. 80-86.
77 Listy i odezwy 1971 - 75 - AAG oraz MDG 1972 s. 155 - 156.
78  Biskup Sufragan V B 1 - AAG.
79 7 VI 1972 - III D 2-123/72 - AAG.
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godz. 17.00 z Bydgoszczy, wraz z ks. dr Józe-
fem Glempem, póŸniejszym swym nastêpc¹.
Wspó³konsekratorami byli: ks. biskup Lech
Kaczmarek oraz ks. biskup Andrzej Wronka.
W uroczystoœci wziêli tak¿e udzia³ ks. biskup
Jerzy Ablewicz, ks. biskup Bernard Czapliñ-
ski, ponad 200 kap³anów diecezjalnych i zakon-
nych oraz liczne siostry zakonne. Mury Ba-
zyliki Mariackiej, a tak¿e przyleg³e ulice i
place, zape³ni³ gêsty t³um wiernych.
       Przybywaj¹cych do œwi¹tyni Pasterzy przy-
witano wspólnym œpiewem "Kto siê w opie-
kê", po czym biskup ordynariusz wyg³osi³ s³o-
wa powitania pod adresem Prymasa, biskupów,
kap³anów i wiernych. Kap³anami wprowadza-
j¹cymi nominata i prosz¹cymi w imieniu gdañ-
skiego prezbiterium o udzielenie sakry byli
ks. proboszcz Mieczys³aw GoŸdziewski i ks.
dr Jerzy Zaremba.
       Ceremonie konsekracji celebrowane by³y
w jêzyku polskim80. Prowadzi³ je rektor Se-
minarium Duchownego ks. dr Tadeusz Go-
c³owski. Œpiewy liturgiczne wykonywa³y zjed-
noczone chóry na przemian z wiernymi. Dary
ofiarne z³o¿y³a delegacja m³odzie¿y z koœcio-
³a Chrystusa Króla. Po Mszy œw. przemówi³
Prymas Polski ¿ycz¹c nowemu biskupowi ³ask
Bo¿ych i mêstwa w biskupim pos³ugiwaniu
oraz przekazuj¹c Koœcio³owi Gdañskiemu po-
zdrowienia od Koœcio³ów GnieŸnieñskiego i
Warszawskiego. Wspólnym odœpiewaniem
hymnu "Bo¿e coœ Polskê" oraz wykonanym
przez zjednoczone chóry utworem Ludwika
van Beethovena "Niebiosa g³osz¹" zakoñczo-
no podnios³¹ uroczystoœæ81.

       Z uznanie Ksiêdza Prymasa spotka³o siê
nowe podwy¿szone prezbiterium bazyliki
Mariackiej. W zapiskach "Pro memoria": czy-
tamy: "Prezbiterium, które wznosi siê ponad
metr nad ambitus - jest wspania³ym theatrum
dla podobnych uroczystoœci, gdy¿ mo¿na roz-
win¹æ szyk liturgiczny, widziany przez ludzi
ze wszystkich stron".
       Uczestnicy uroczystoœci spotkali siê na-
stêpnie w refektarzu seminaryjnym w Oliwie,
gdzie nowemu biskupowi z³o¿ono liczne
¿yczenia. Spotkanie zakoñczy³o siê o godz.
23.30.
       Obszern¹ relacjê z uroczystoœci konsekra-
cyjnej zamieœci³o "S³owo Powszechne"82. W
gdañskiej prasie lokalnej ukaza³y siê zaledwie
niewielkie o niej wzmianki.

Nastêpnego dnia, po œniadaniu, o godz. 6.30
ksi¹dz Prymas opuœci³ Oliwê, udaj¹c siê do
Gniezna, odprowadzony do granic diecezji
przez nowego ordynariusza biskupa Lecha
Kaczmarka, nowo konsekrowanego sufragana
i przedstawicieli duchowieñstwa.

 IX. 600. rocznica œmierci œw. Brygidy
oraz poœwiêcenie kamienia wêgielnego
       pod nowy gmach seminarium

       Po kasacie klasztoru sióstr Brygidek, 31
marca 1840 r. przy koœciele pobrygidiañskim
powsta³a parafia œw. Brygidy. Koœció³ œw. Bry-
gidy uleg³ czêœciowemu zniszczeniu pod ko-
niec dzia³añ wojennych w marcu 1945 r., jesz-
cze wiêkszej zaœ dewastacji w wyniku
zaniedbañ powojennych. Wkrótce po przyby-

80 Biskup Sufragan V B 1 -AAG.
81 Ks. S. Bogdanowicz, Konsekracja Ksiêdza Biskupa Kazimierza Kluza w Gdañsku, MDG 1972, s. 161-162.
82 Z 14 VI 1972.
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ciu do Gdañska biskup Edmund Nowicki podj¹³
intensywne starania o odzyskanie dla Koœcio³a
zrujnowanych gdañskich œwi¹tyñ: œw. Piotra i
Paw³a, œw. Barbary i œw. Brygidy. Starania te przez
d³ugi czas nie przynosi³y rezultatu.
        Ciekawa jest motywacja ujawniona w po-
ufnym sprawozdaniu wojewódzkiego wydzia-
³u d/s wyznañ w Gdañsku z dnia 10 maja 1961 r.
skierowanym do urzêdu d/s wyznañ w War-
szawie. Wzbudzi³a ona zainteresowanie u ad-
resatów, o czym œwiadczy odrêczna notatka:
       "Tow. Kazimierz Wierzbicki. Proszê prze-
kazaæ Tow. Ministrowi do wgl¹du. 12.5.61".
       Oto jej stosowny fragment:

       "Prezydium Gdañsk, dnia 10 maja 1961 r.
       Wojewódzkiej Rady Narodowej
       Wydzia³ do Spraw Wyznañ
       w Gdañsku POUFNE
       Nr. Wz IV - 707/61

       Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej Wydzia³ do Spraw Wyznañ w Gdañsku
przedk³ada co nastêpuje:
       Biskup Nowicki i wikariusz generalny ks.
Polzin Bernard prowadz¹ bardzo subteln¹ po-
litykê wobec w³adz pañstwowych, która wy-
ra¿a siê w sposób zamaskowany tzn. przy pod-
kreœlaniu lojalnoœci, a jednoczeœnie w
praktyce omija zarz¹dzenia w³adz pañstwo-
wych i tak: ...Biskup Nowicki przy deklarowa-
niu swej lojalnoœci wobec w³adz pañstwowych
na si³ê chce reaktywowaæ wzglêdnie tworzyæ
nowe parafie. Pragn¹c podkreœliæ swoj¹ jurys-
dykcjê mianuje on proboszczami duchownych

na parafiach, które nie maj¹ warunków egzy-
stencji, poniewa¿ nie posiadaj¹ czynnych ko-
œcio³ów. Pragnie on w ten sposób wymóc na
w³adzach pañstwowych wyra¿enie zgody na re-
aktywowanie parafii œw. Barbary, œw. Brygidy i
œw. Piotra i Paw³a. Posuniêcia Kurii Biskupiej
w Gdañsku tycz¹ce nominacji proboszczów
parafii przy zrujnowanych koœcio³ach i two-
rzenie nowych parafii nale¿y uwa¿aæ jako sym-
boliczne. Biskup Nowicki pragnie w ten spo-
sób wymóc na spo³eczeñstwie wiêksz¹
ofiarnoœæ, a poza tym œwiadomie podnieca na-
stroje religianckie spo³eczeñstwa...Zdaniem
Wydzia³u d/s Wyznañ biskup Nowicki nie
jest cz³owiekiem, któremu mo¿na ufaæ...Z du-
chownymi diecezji gdañskiej, z którymi prze-
prowadzono rozmowy ustalono, ¿e gotowi s¹
oni w³¹czyæ siê w ruch postêpowy ksiê¿y, jed-
nak obawiaj¹ siê zasuspendowania ordynariu-
sza ks. biskupa Nowickiego lub sufragana ks.
bpa Kaczmarka"83. W koñcu konsekwentna
walka o odzyskanie potrzebnych dla duszpa-
sterstwa, zabytkowych œwi¹tyñ przynios³a re-
zultaty i 1 IV 1970 r. biskup Edmund Nowicki
móg³ zamianowaæ "duszpasterzem przy koœcie-
le œw. Brygidy" ks. Henryka Jankowskiego.
Jego nastêpca biskup Lech Kaczmarek, po uzy-
skaniu zezwolenia na odbudowê koœcio³a, re-
aktywowa³ parafiê œw. Brygidy. 1 VIII 1971 r.
ustanowi³ jej administratorem ks. Henryka
Jankowskiego. 1 VI 1976 r. podniós³ go do god-
noœci proboszcza, zaœ 17 IX 1978 r. mianowa³
kanonikiem honorowym Gdañskiej Kapitu³y
Katedralnej84. Dla u³atwienia wiernym korzy-
stania z pos³ug duszpasterskich biskup Lech

83 Dzia³alnoœæ Kurii Gdañskiej za lata 1957-1962, Sygn. 64/75 - AURM.
84 Schematyzm Diecezji Gdañskiej 1980, s. 88-89.
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Kaczmarek dokona³ równie¿ zmiany granic
pomiêdzy parafiami œw. Józefa i œw. Brygidy,
na korzyœæ tej drugiej85.
       Administrator parafii przyst¹pi³ do odbu-
dowy œwi¹tyni. W jej dŸwigaj¹cych ze znisz-
czeñ siê murach, 14 paŸdziernika 1973 r. mo¿-
na by³o ju¿ przyj¹æ Prymasa Tysi¹clecia, który
przyby³ do Gdañska dla uczczenia 600 roczni-
cy œmierci œw. Brygidy.
       Na granicy diecezji ko³o Pszczó³ek powi-
ta³ go biskup ordynariusz Lech Kaczmarek
oraz pracownicy Kurii Biskupiej.
       O godz. 11, w szczelnie wype³nionym wier-
nymi koœciele œw. Brygidy s³owa powitania
wypowiedzia³y dzieci, m³odzie¿, rodzice, pro-
boszcz ks. Henryk Jankowski i ordynariusz
biskup Lech Kaczmarek. Proboszcz podziê-
kowa³ Ksiêdzu Prymasowi za pomoc w odbu-
dowie œwi¹tyni, która pokry³a prawie 2/3 po-
niesionych wydatków.
       Odprawiona zosta³a Msza œw. Koncelebro-
wali j¹ biskupi: Lech Kaczmarek, Bernard
Czapliñski, Ignacy Je¿, Franciszek Jedwabski
i sufragan gdañski Kazimierz Kluz.
       W czasie Mszy œw. Ksi¹dz kardyna³ Pry-
mas wyg³osi³ d³u¿sze kazanie uwydatniaj¹ce
aktualnoœæ œw. Brygidy, bohaterskiej wizjoner-
ki pó³nocy.
       Korzystaj¹c z okazji pobytu w Gdañsku
Ksi¹dz kardyna³ Prymas poœwiêci³ równie¿
kamieñ wêgielny pod budowê nowego skrzy-
d³a Biskupiego Seminarium Duchownego w
Gdañsku - Oliwie.
       Trosk¹ biskupa gdañskiego Lecha Kacz-
marka by³o poprawienie warunków bytowych

alumnów. Planowa³ wiêc wybudowanie nowe-
go skrzyd³a Seminarium. Nie bez oporów uzy-
ska³ na to zezwolenie wojewódzkich w³adz
administracyjnych86.
       Projektantem nowego budynku, przyle-
gaj¹cego do dawnych zabudowañ klasztornych,
by³ mgr in¿. arch. Kazimierz Or³owski. Bu-
dowa trwaæ mia³a piêæ lat. W rezultacie wiel-
kiego wysi³ku ca³ej diecezji: kap³anów i œwiec-
kich, którzy nie szczêdzili ofiar, powstaæ mia³
okaza³y gmach, w którym znalaz³yby miejsce:
aula, refektarz, mieszkania dla profesorów oraz
pokoje dla alumnów i goœci.
       Po Mszy œw. w koœciele œw. Brygidy Do-
stojni Goœcie udali siê na posi³ek do Semina-
rium Duchownego w Oliwie. Oprócz ducho-
wieñstwa diecezjalnego i zakonnego
uczestniczyli w nim równie¿ liczni przedsta-
wiciele laikatu, w tym rodzice studiuj¹cych w
Seminarium alumnów. Pod koniec obiadu
krótko przemówi³ Ksi¹dz kardyna³. Uczest-
nicy spotkania przeszli na plac budowy nowe-
go skrzyd³a Seminarium.
       Po przemówieniu biskupa ordynariusza
Lecha Kaczmarka Prymas Polski poœwiêci³
kamieñ wêgielny, wyjêty z podziemi Katedry
GnieŸnieñskiej, wkomponowany w pami¹t-
kow¹ tablicê.
       Dla upamiêtnienia owocnego udzia³u w
uroczystoœci biskup Lech Kaczmarek ofiaro-
wa³ Prymasowi Tysi¹clecia pierœcieñ biskupi z
bursztynem. Ks. proboszcz Henryk Jankow-
ski darowa³ paterê miedzian¹ z wizerunkiem
koœcio³a œw. Brygidy.

85 MDG 1971 s. 647.
86 Prez. WRN Wydz. Wyznañ WZ IV-1060/72 i Wydz. Gosp. Przestrz. i Ochrony Œrodowiska AB III - 601 S/24/72 z 7 grudnia

1972.
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       X. 50-lecie diecezji gdañskiej

       Rok 1975 zaznaczy³ siê szczególnie jubi-
leuszem 50 - lecia powstania Diecezji Gdañ-
skiej. Centralne uroczystoœci odby³y siê 13
kwietnia 1975 roku.
       Poprzedzi³ je list pasterski ks. biskupa
Lecha Kaczmarka z 6 marca, zatytu³owany s³o-
wami Psalmu 117,1 : "Dziêkujcie Panu, bo jest
dobry". Daje w nim wysok¹ ocenê rozwoju
¿ycia religijnego w swej diecezji i ró¿nych
nowych form duszpasterskiego oddzia³ywania.
       12 kwietnia o godz. 15 wyruszy³ z Bydgosz-
czy do Gdañska Prymas Polski Stefan kardy-
na³ Wyszyñski. Towarzyszy³ mu ks. dr Józef
Glemp. Na granicy diecezji powita³ ich biskup
ordynariusz Lech Kaczmarek oraz przedsta-
wiciele duchowieñstwa i wiernych diecezji
gdañskiej.
       Nastêpnego dnia, w niedzielê 13 kwietnia
1975 roku o godz. 9.00 w dwunastu koœcio³ach
diecezji gdañskiej Mszê œw. celebrowali i ho-
miliê wyg³aszali biskupi polscy. W Katedrze
Oliwskiej - kardyna³ Prymas Stefan Wyszyñ-
ski, w koœciele œw. Miko³aja - bp Franciszek
Jop, ordynariusz opolski, w koœciele œw. Bry-
gidy - bp Bronis³aw D¹browski, sekretarz Epi-
skopatu Polski, w koœciele Chrystusa Króla -
bp Bernard Czapliñski, ordynariusz che³miñ-
ski, w koœciele œw. Ignacego - bp Józef Drza-
zga, ordynariusz warmiñski, w koœciele œw.
Stanis³awa Biskupa - bp Jan Zarêba, ordyna-
riusz w³oc³awski, w koœciele Zmartwychwsta-
nia Pañskiego - bp Kazimierz Kluz, sufragan
gdañski, w koœciele M.B. Ró¿añcowej - bp Je-

rzy Stroba, ordynariusz szczeciñsko - kamieñ-
ski, w koœciele œw. Micha³a w Sopocie - bp
Wilhelm Pluta, ordynariusz gorzowski, w
Pruszczu Gdañskim - bp Wincenty Urban,
wikariusz kapitulny wroc³awski, w Nowym
Dworze Gdañskim - bp Zygfryd Kowalski,
sufragan che³miñski i w Nowym Stawie - bp
Ignacy Je¿, ordynariusz koszaliñsko - ko³o-
brzeski87.
       Katedrê Oliwsk¹, mimo sztormowej po-
gody, do ostatniego miejsca wype³ni³a wspól-
nota wiernych. Zebrani z radoœci¹ witali Pry-
masa Tysi¹clecia. Nie usz³o to jego uwagi, gdy¿
odnotowa³ w zapiskach "Pro memoria": "Ze
wszystkich oczu promieniuje radoœæ i ¿yczli-
woœæ. Ludzie coœ tam sobie pokrzykuj¹. Piêk-
nie przybrane zespo³y dzieci, m³odzie¿y, ro-
dziców - sk³adaj¹ swoje kwiaty."
       Ksi¹dz Prymas celebrowa³ Mszê œwiêt¹ i
wyg³osi³ z ambony jubileuszow¹ homiliê.
Uwagê jego zwróci³y: wzorowo przygotowa-
na przez du¿e zespo³y liturgia, wierni licznie
przystêpuj¹cy do Sto³u Pañskiego, strona
muzyczna i wykonane z kwiatów dekoracje
katedry.
       Tego¿ dnia o godz. 12 w Bazylice Mariac-
kiej w Gdañsku odby³a siê uroczystoœæ cen-
tralna.  Mimo fatalnej pogody, wichru i pada-
j¹cego œniegu z deszczem, Bazylikê szczelnie
wype³ni³ t³um wiernych. Trudno by³o przejœæ
do o³tarza. Ksi¹dz Prymas odnotowa³ w zapi-
skach "Pro memoria": "Zdawa³oby siê, ¿e Ba-
zylika powinna byæ pusta przy takiej pogodzie.
A jest wprost odwrotnie. Olbrzymia œwi¹ty-
nia trzeszczy w objêciach... Idziemy przez
zwart¹ ci¿bê ludu Bo¿ego. Chwytaj¹ za rêce,

87 Program uroczystoœci jubileuszowych Diecezji Gdañskiej, 13 IV 1975 r. s. 6-7.
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za p³aszcz, coœ mówi¹, ciesz¹ siê jak dzieci".
       Dzieci, m³odzie¿ i doroœli oraz ks. biskup
ordynariusz Lech Kaczmarek powitali Ks.
Prymasa i biskupów. Mszy œw. koncelebrowa-
nej przez dwunastu kap³anów gdañskich prze-
wodniczy³ ks. arcybiskup metropolita poznañ-
ski Antoni Baraniak. S³owo Bo¿e wyg³osi³ J.E.
Ks. kardyna³ Prymas. Poœwiêcone by³o miste-
rium obecnoœci Chrystusa w biskupie, który
jest sukcesorem misji apostolskiej.
       Po Mszy œw. odœpiewano dziêkczynne "Te
Deum". Ksi¹dz kardyna³ Prymas odnotowa³
w zapiskach "Pro memoria": "Rozbrzmiewa
potê¿ne "Te Deum" - to si³a, która mog³aby
rozsadziæ mury Katedry Warszawskiej". Od-
mówiono te¿ w Kaplicy Kap³añskiej modli-
twê u³o¿on¹ przez biskupa Edmunda Nowic-
kiego. Uroczystoœæ swym œpiewem uœwietni³y
chóry zjednoczone pod dyr. prof. T. Jakubow-
skiego88: W drodze powrotnej Ksi¹dz Pry-
mas pojecha³ na Przymorze. Przygnêbiaj¹ce
wra¿enie wywar³y tzw. falowce "olbrzymie
gmachy tandetnie budowane". Nawiedzi³ rów-
nie¿ wznoszony tu koœció³ Najœw. Maryi Pan-
ny Ró¿añcowej.
       O godz. 15 biskupi, kap³ani i œwieccy w
refektarzu seminaryjnym spotkali siê przy
obiedzie, w czasie którego przemówili biskup
Lech Kaczmarek i Prymas Polski.
       Wieczorem natomiast w Katedrze Oliw-
skiej odby³o siê Sympozjum Jubileuszowe z
udzia³em J.E. Ks. kardyna³a Prymasa Polski i
ksiê¿y biskupów. Zgromadzi³o ono gdañskie
duchowieñstwo diecezjalne i zakonne oraz
licznych zaproszonych goœci. Oprawê mu-

zyczn¹ sympozjum stanowi³ koncert organo-
wy w wykonaniu prof. Leona Batora oraz wy-
stêpy chóru ch³opiêco - mêskiego pod dyr. J.
£ukaszewskiego. Ponadto w kru¿gankach Bi-
skupiego Seminarium Duchownego zorgani-
zowano wystawê fotograficzn¹ przedstawiaj¹c¹
fragmenty dziejów diecezji gdañskiej89.
Otwarcia sympozjum dokona³ ks. biskup or-
dynariusz Lech Kaczmarek. Wyg³oszono trzy
referaty. Wyst¹pili z nimi: docent dr Stani-
s³aw Mielczarski "Œmieræ œw. Wojciecha i jej
konsekwencje", ks. dr Alojzy Rotta "Z dzie-
jów diecezji i Polonii Gdañskiej" oraz ks. mgr
Stanis³aw Bogdanowicz "Specyfika duszpaster-
stwa diecezji gdañskiej"90. Na koñcu przemó-
wi³ Ksi¹dz kardyna³ Prymas Stefan Wyszyñ-
ski, przedstawiaj¹c apoteozê Gdañska.
       Nastêpnego dnia, 14 kwietnia, Prymas Ty-
si¹clecia celebrowa³ Mszê œw. w kaplicy semi-
naryjnej i przemówi³ do alumnów.
       Jad¹c przez Gdañsk, w drodze do Gnie-
zna, po raz kolejny odwiedzi³ koœció³ œw. Bry-
gidy, w którym zapozna³ siê z powstaj¹cym
wyposa¿eniem wnêtrza. Bardzo pozytywnie,
z punktu widzenie artystycznego i teologicz-
nego, oceni³ powstaj¹c¹ chrzcielnicê z br¹zu,
dzie³o El¿biety Szczodrowskiej i Roberta
Pepliñskiego. Rodzina: Adolf, Elwira i syn
Dalibór Malinowscy ofiarowali Ksiêdzu Pry-
masowi, z okazji 50-lecia diecezji, obraz przed-
stawiaj¹cy wnêtrze koœcio³a œw. Brygidy.
       Najm³odsi przedstawiciele Koœcio³a Gdañ-
skiego - dzieci przedszkolne - jubileusz 50-
lecia diecezji obchodzi³y w Katedrze Oliw-
skiej 25 maja. Dzieci przyby³y do œwi¹tyni z

88 Kronika Bazyliki Mariackiej 1975 - 13.IV.
89 Program uroczystoœci jubileuszowych Diecezji Gdañskiej 13.IV.1975 s. 8.
90 Tyg. Powsz. 17/1975/ z 27.IV.75.
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jubileuszowymi proporczykami. Biskup sufra-
gan Kazimierz Kluz poœwiêci³ im tornistry i
przybory szkolne91.
       Od 29 maja do 4 czerwca w œwi¹tyniach
poszczególnych dekanatów zbiera³y siê tak¿e
dzieci pierwszokomunijne. W spotkaniach
tych uczestniczyli gdañscy biskupi.
        26 maja jubileuszow¹ Mszê œw. dla m³o-
dzie¿y klas VIII odprawi³ ks. biskup ordyna-
riusz Lech Kaczmarek92.
       Osobne spotkania jubileuszowe objê³y
ludzi morza i m³odzie¿ diecezji. Wzi¹³ w nich
udzia³ Metropolita Krakowski J. Em. Ks. kar-
dyna³ Karol Wojty³a. 15 listopada 1975 roku w
nowo buduj¹cym siê koœciele NMP Królo-
wej Ró¿añca Œwiêtego na Przymorzu Ks. kar-
dyna³ odprawi³ Mszê œw. i wyg³osi³ homiliê do
licznie zebranych marynarzy, rybaków, stocz-
niowców, portowców i ich rodzin93.
       Nastêpnego dnia w niedzielê 16 listopada
w koœciele Najœw. Serca Jezusowego we
Wrzeszczu Ks. kardyna³ Karol Wojty³a spo-
tka³ siê z m³odzie¿¹ akademick¹ Wybrze¿a.
W wype³nionej po brzegi œwi¹tyni, koncele-
browa³ wraz z licznymi duszpasterzami akade-
mickimi, Mszê œw. inauguruj¹c¹ nowy rok
akademicki. Zwracaj¹c siê do studentów i pro-
fesorów zachêci³ do w³aœciwego wykorzysta-
nia i ci¹g³ego rozwijania zdolnoœci i talentów,
udzielonych im obficie przez Stwórcê.
       Po po³udniu natomiast Ks. kardyna³ Ka-
rol Wojty³a w oliwskiej bazylice Katedralnej
wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie jubileuszowym

dla m³odzie¿y szkó³ licealnych, zawodowych,
technicznych oraz m³odzie¿y pracuj¹cej. Kon-
celebrze ksiê¿y katechetów przewodniczy³
sufragan gdañski ks. biskup Kazimierz Kluz.
Ks. kardyna³ metropolita krakowski przemó-
wi³ do m³odzie¿y i razem z ni¹ modli³ siê przy
grobowcu biskupów gdañskich. Jubileuszowe
nabo¿eñstwo ubogaci³y wystêpu zespo³u m³o-
dzie¿owego oraz chóru ch³opiêco - mêskiego
z parafii katedralnej94.
       Wreszcie przy koñcu roku, 30 grudnia
1975 r. w koœciele œw. Brygidy zebra³y siê dzieci
szkolne. Dzieciêcej uroczystoœci jubileuszo-
wej przewodniczy³ ks. biskup Lech Kaczma-
rek, który odprawi³ Mszê œw. i wyg³osi³ kaza-
nie. Radosny i podnios³y jubileuszowy nastrój
wprowadzi³y dzieci z parafii œw. Piotra i Paw³a
w Jelitkowie wykonuj¹c okolicznoœciow¹ in-
scenizacjê. Wszystkie dzieci z³o¿y³y na rêce
ksiêdza biskupa jubileuszowe œlubowanie wier-
noœci Bogu, Koœcio³owi i Ewangelii. Mi³¹ uro-
czystoœæ ubogaci³ wystêp dzieciêcego zespo-
³u muzyczno - wokalnego ze szkó³
muzycznych. Na zakoñczenie biskup ordyna-
riusz wrêczy³ nagrody dzieciom, które zajê³y
pierwsze miejsca w diecezjalnym konkursie
szopek bo¿onarodzeniowych i razem z dzieæ-
mi zwiedzi³ wystawê szopek95.
       W roku jubileuszu 50-lecia diecezji gdañ-
skiej opublikowano te¿ wiele materia³ów doty-
cz¹cych dziejów Koœcio³a Gdañskiego. Rok ten
zatem by³ z pewnoœci¹ wa¿nym prze¿yciem in-
tegruj¹cym gdañsk¹ rodzinê diecezjaln¹.

91 MDG 1975 s. 239.
92 MDG 1975 s. 240.
93 Ks. Adam Boniecki, Kalendarium ¿ycia kardyna³a Wojty³y, Kraków 1983, s. 667.
94 Tam¿e s. 668 oraz MDG 1976 s. 101.
 95 MDG 1976 s. 100 - 101.>
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    XI. Poœwiêcenie nowego gmachu
                     seminarium.

       Troska ordynariusza gdañskiego biskupa
Lecha Kaczmarka o Seminarium Duchowne
wyra¿a³a siê w staraniach o w³aœciw¹ formacjê
duchow¹ i intelektualn¹ kandydatów do ka-
p³añstwa. Ju¿ jako wikariusz kapitulny popro-
si³ o objêcie stanowiska rektora Gdañskiego
Seminarium Duchownego ks. dr Tadeusza
Goc³owskiego, dotychczasowego, urlopowa-
nego na okres studiów specjalistycznych w
Rzymie, wicerektora, póŸniejszego pierwsze-
go gdañskiego arcybiskupa metropolitê. Re-
gularny udzia³ w konferencjach pedagogicz-
nych, czêste spotkania z moderatorami,
profesorami i samymi alumnami, wszechstron-
ne zainteresowanie sprawami seminarium s¹
tego jednoznacznym dowodem. Wyrazem
tego by³o powo³anie 34 nowych profesorów i
wyk³adowców, duchownych i œwieckich. Sze-
regi wyk³adowców zasilali zw³aszcza m³odzi
kap³ani koñcz¹cy studia specjalistyczne na
ró¿nych uczelniach.
       Dziêki afiliacji Seminarium Duchowne-
go do Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
w Poznaniu, o co usilnie zabiega³ biskup Lech
Kaczmarek, absolwenci mogli zdobywaæ stop-
nie magisterskie. W œcis³ym s³owa znaczeniu
nie chodzi³o tu o afiliacjê lecz o umowê o part-
nerskiej wspó³pracy, której celem by³o umo¿-
liwienie gdañskim studentom teologii zdo-
bywania stopni naukowych, przy pe³nej

samodzielnoœci Biskupiego Seminarium Du-
chownego w Gdañsku, jako koœcielnej osoby
prawnej. Umowa ta podpisana zosta³a w Pozna-
niu 30 sierpnia 1973 r.96.
       Biskup gdañski troszczy³ siê równie¿ o
poprawienie z³ych warunków bytowych alum-
nów. Planowa³ wiêc wybudowanie nowego
skrzyd³a Seminarium. Z du¿¹ trudnoœci¹ uzy-
ska³ na to zezwolenie wojewódzkich w³adz
administracyjnych97.
       Projektantem nowego budynku, przyle-
gaj¹cego do dawnych zabudowañ klasztornych,
by³ mgr in¿. arch. Kazimierz Or³owski98.
Kamieñ wêgielny pod nowe skrzyd³o poœwiê-
ci³ Prymas Polski 14 X 1973 r.
       Budowa trwa³a piêæ lat. W rezultacie wiel-
kiego wysi³ku ca³ej diecezji: kap³anów i œwiec-
kich, którzy nie szczêdzili ofiar, powsta³ oka-
za³y gmach, w którym znalaz³y miejsce: aula,
refektarz, mieszkania dla profesorów, pokoje
dla alumnów i goœci.
       Uroczystoœæ poœwiêcenia nowego gmachu
odby³a siê w niedzielê 16 kwietnia 1978 roku.
       Przewodniczy³ jej Prymas Polski Stefan
kardyna³ Wyszyñski. Wyruszy³ do Gdañska z
Bydgoszczy w niedzielê rano. Ksiêdzu Pry-
masowi towarzyszyli ks. dr Józef Glemp i dr
M. Wójtowicz.
       Na granicy diecezji przybywaj¹cych wita³
biskup gdañski Lech Kaczmarek i liczne gro-
no kap³anów. We Wrzeszczu w³adze komuni-
styczne wymusi³y z³oœliwie 10. minutowy po-
stój, zamykaj¹c jezdnie z powodu malowania
pasów. Przed Bazylik¹ Katedraln¹ w Gdañsku

96  Conventio de instituenda scientifica cooperatione inter Pontificiam Facultatem Theologicam Posnaniensem... et Maius
 Seminarium Clericorum sedem suam Gedano /Gdañsk - Oliwa/ habens - AGSD.

97 Prez. WRN Wydz. Wyznañ WZ IV-1060/72 i Wydz. Gosp. Przestrz. i Ochrony Œrodowiska AB III - 601 S/24/72 z 7 grudnia 1972.
98 AGSD>
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- Oliwie zgromadzone t³umy mieszkañców
Gdañska i Kaszub zgotowa³y owacyjne powi-
tanie. S³owa serdecznych powitañ wypowie-
dzia³y dzieci i m³odzie¿ w strojach kaszub-
skich, doroœli oraz biskup ordynariusz.
       Nastêpnie w wype³nionej po brzegi Kate-
drze Oliwskiej Ks. biskup Lech Kaczmarek
odprawi³ Mszê œwiêt¹. Prymas Polski wyg³o-
si³ zaœ kazanie.
       Wypowiedzia³ wa¿ne œwiadectwo o przeœla-
dowaniach i trudnoœciach jakie by³y powszech-
nym udzia³em wychowania seminaryjnego w
czasach ostrego re¿imu komunistycznego
i podkreœli³ istotn¹ potrzebê autonomii Koœcio-
³a w tej wa¿nej dziedzinie oraz wolnoœci w po-
s³udze duszpasterskiej. Myœli, które nie straci-
³y swej aktualnoœci do dnia dzisiejszego.
       Po Mszy œw. Ksi¹dz kardyna³ Prymas,
wraz biskupem gdañskim, duchowieñstwem i
wiernymi, uda³ siê w procesji do nowego gma-
chu seminaryjnego, by go poœwiêciæ, a tak¿e
figurê Chrystusa, postawion¹ na ³odzi nad sa-
dzawk¹ na dziedziñcu Seminarium. RzeŸba ta
jest dzie³em gdañskiego artysty mgr. Waw-
rzyñca Sampa. Uroczystoœæ uœwietni³y zjed-
noczone chóry koœcielne oraz chór ch³opiêco
- mêski "Pueri Cantores Olivenses", który
wyst¹pi³ z towarzyszeniem orkiestry, pod dyr.
Jana £ukaszewskiego. Zaproszeni uczestnicy
uroczystoœci podjêci zostali posi³kiem w no-
wym refektarzu seminaryjnym.
       Wieczorem Prymas Polski Stefan kardy-
na³ Wyszyñski w koœciele Matki Boskiej Ró-

¿añcowej na Przymorzu spotka³ siê z tamtejsz¹
wspólnot¹ parafialn¹ oraz z licznie zgromadzon¹
m³odzie¿¹ akademick¹ ze wszystkich oœrodków
duszpasterskich Gdañska99. Kardyna³ Prymas
uczestniczy³ we Mszy œw. celebrowanej przez ks.
infu³ata Bernarda Polzina i wyg³osi³ kazanie.
Poœwiêci³ równie¿ sztandar akademicki. Wiecze-
rzê spo¿y³ z pracownikami budowlanymi.
       Nastêpnego dnia, w poniedzia³ek 7 kwietnia
o godz.  7.30   celebrowa³ Mszê œw. w kaplicy
seminaryjnej i wyg³osi³ homiliê do alumnów.
Uczestniczy³ w œniadaniu z alumnami i profeso-
rami. Nastêpnie odwiedzi³ chorego biskupa Ka-
zimierza Kluza, po¿egna³ siê z ordynariuszem
biskupem Lechem Kaczmarkiem i w towarzy-
stwie ks. infu³ata Bernarda Polzina, uda³ siê do
Gdañska. Zwiedzi³ dominikañsk¹ bazylikê œw.
Miko³aja. Uda³ siê nastêpnie do koœcio³a œw. Bry-
gidy, gdzie podziwia³ powstaj¹cy wystrój wnê-
trza. Szczególn¹ uwagê zwróci³a balustrada chó-
ru muzycznego, o³tarz g³ówny, oparty na
br¹zowym snopie zbo¿a oraz tabernakulum. W
czasie obiadu rozmawia³ z autorami tych prac
El¿biet¹ Szczodrowsk¹ i Robertem Pepliñskim.
       Nikt nie móg³ siê wówczas spodziewaæ, ¿e
by³a to ostatnia wizyta Wielkiego Prymasa
Tysi¹clecia w "mieœcie najwierniejszym" - Gdañ-
sku. Ostatnia uwaga dotycz¹ca wizyt w Gdañ-
sku w zapiskach "Pro memoria" brzmi: "W cza-
sie obiadu d³uga rozmowa z p. Szczodrowsk¹ o
projektowanej Drodze Krzy¿owej. Rozwa¿amy,
jak po³¹czyæ cierpienia Mê¿a Boleœci z radoœci¹
Odkupienia rodzaju ludzkiego".

99 MDG 1978 s. 161.>
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                         Przygotowania

      Na terenie diecezji gdañskiej przygotowa-
nia do obchodów milenium chrztu Polski roz-
poczêto we wrzeœniu 1965 r., gdy ówczesny
ordynariusz bp. Edmund Nowicki powo³a³ do
¿ycia komisjê diecezjaln¹ na czele z sufraga-
nem bp. Lechem Kaczmarkiem. W wyniku
dzia³alnoœci tej komisji wypracowano „In-
strukcjê Milenijn¹ dla diecezji”, oraz szcze-
gó³owy program g³ównych uroczystoœci, któ-
re mia³y siê odbyæ w dniach od 26 do 29 maja
1966 r. „Apelujemy raz jeszcze do wielebnego
duchowieñstwa, a zw³aszcza do ksiê¿y rz¹dców
koœcio³ów, by z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ przy-
gotowali gdañskie uroczystoœci Tysi¹clecia
Chrzeœcijañstwa w Polsce. Nowenna przed 29
maja [1966 r.] musi przede wszystkim zgro-
madziæ jak najwiêksze rzesze wiernych u stóp
konfesjona³ów oraz u Sto³u Pañskiego. Nie-
chaj prze¿yj¹ oni dzisiejsz¹ uroczystoœæ nasz¹
w duchu wewnêtrznej odnowy” – nawo³ywa-
no we wspomnianej instrukcji, zaœ program

przewidywa³, ¿e na terenie diecezji gdañskiej
obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej znaj-
dzie siê 25 maja 1966 r. Nazajutrz mia³a siê
rozpocz¹æ jego trzydniowa uroczysta peregry-
nacja po okolicznych parafiach, zaœ 28 maja
1966 r. w godzinach popo³udniowych obraz
mia³ zostaæ przywieziony do katedry oliwskiej,
a nastêpnie do Bazyliki Mariackiej do Gdañ-
ska. Powo³ana specjalnie w tym celu komisja
artystyczna mia³a zadbaæ o przygotowanie
wystaw obrazuj¹cych wk³ad Koœcio³a katolic-
kiego w dzieje Polski. W kolejnej instrukcji
diecezjalnej z 15 marca 1966 r. zalecano pro-
boszczom urz¹dzenie wystaw obrazuj¹cych
dzieje poszczególnych parafii, a tak¿e zadba-
nie o nale¿yty uroczysty wystrój œwi¹tyñ.
Zachêcano przede wszystkim do dekorowania
koœcio³ów na zewn¹trz krzy¿ami i motywami
religijnymi.
      Przygotowania gdañskiego Koœcio³a spo-
tka³y siê ze stanowcz¹ reakcj¹ w³adz. Wydzia³
do Spraw Wyznañ PWRN w Gdañsku wzywa³
rz¹dców poszczególnych koœcio³ów by wy-

Igor Ha³agida

Obchody milenium chrztu Polski i „tysi¹clecia
 pañstwa polskiego”  na Pomorzu Gdañskim i Warmii*

*  Tekst opracowany zosta³ na podstawie materia³ów archiwalnych zgromadzonych w archiwum IPN w Gdañsku oraz dostêpnej
literatury przedmiotu.
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móc na nich rezygnacjê z dekoracji. W naci-
skach tych na przemian b¹dŸ argumentowano
to zabytkowym charakterem œwi¹tyñ, b¹dŸ
gro¿ono sankcjami. Podobn¹ presjê wywiera-
no na gdañskich kurialistów, którym sugero-
wano wydanie zakazu dekorowania koœcio³ów
bia³o-¿ó³tymi flagami, gdy¿ s¹ to barwy naro-
dowe pañstwa z którym PRL nie utrzymuje
kontaktów. Poza tym zamierzano wprowadziæ
utrudnienia w komunikacji (poszczególne
DOKP otrzyma³y polecenie nie realizowania
zamówieñ na wycieczki zbiorowe), zaostrze-
nia kontroli dyscypliny pracy, czy ogranicze-
nia liczby zezwoleñ na u¿ycie sprzêtu nag³a-
œniaj¹cego. „Wydzia³ Kultury PWRN
dopilnuje, aby regionalne i amatorskie zespo-
³y nie bra³y zorganizowanego udzia³u w uro-
czystoœciach koœcielnych” – stwierdzano w
jednym z kolejnych dokumentów. Szczególn¹
uwagê w³adze zwróci³y na placówki oœwiato-
we wszystkich szczebli. Rektorzy trójmiej-
skich wy¿szych uczelni mieli „w pe³ni reali-
zowaæ zarz¹dzenie ministra szkolnictwa
wy¿szego w zakresie dyscypliny studiów”, zaœ
dyrektorzy szkó³ podstawowych i œrednich
otrzymali zakaz organizowania wycieczek do
miejscowoœci, w których znajdowa³y siê sank-
tuaria maryjne.
      W szerszym aspekcie kontrakcj¹ dla uro-
czystoœci koœcielnych przygotowan¹ przez
lokalne w³adze komunistyczne mia³y byæ ob-
chody tysi¹clecia pañstwa polskiego, w ramach
których od wczesnej wiosny 1966 r. organizo-
wano na terenie województwa gdañskiego ca³y
szereg imprez, akademii, apelów, spotkañ z
weterenami i koncertów (m.in. Zespo³u Pie-
œni i Tañca Pó³nocnej Grupy Wojsk armii Ra-

dzieckiej). Jednym z g³ównych wydarzeñ mia-
³a byæ wizyta (16 maja 1966 r.) delegacji KC
Zwi¹zku Komunistów Jugos³awii. Nie pomi-
niêto te¿ dzieci i m³odzie¿y. Podczas posie-
dzenia sekretariatu KW PZPR w Gdañsku,
które odby³o siê 23 maja 1966 r., przedstawio-
no plan imprez jakie zamierzano zorganizo-
waæ równolegle z g³ównymi uroczystoœciami
koœcielnymi w Gdañsku. Znalaz³y siê tam
m.in. miêdzynarodowe zawody ¿u¿lowe i bok-
serskie oraz mecz pi³ki no¿nej. Podobn¹ opra-
wê nadano ró¿nego rodzaju imprezom w wiêk-
szych miastach województwa gdañskiego np.
Wejherowie, Kartuzach i Koœcierzynie.
      Obchody organizowane przez w³adze zyska-
³y nale¿yt¹ oprawê propagandow¹. Niemal w
ka¿dym numerze trójmiejskiej prasy ci¹gle i
szeroko informowano o kolejnych akademiach
i spotkaniach, o wizytach oficjeli, o ró¿nego
rodzaju czynach spo³ecznych i inicjatywach
(budowa dróg, mostów, œwietlic czy wodoci¹-
gów) czy zobowi¹zaniach podejmowanych przez
za³ogi poszczególnych zak³adów z okazji rocz-
nicy.  „Nowe zobowi¹zania gdañskich stocz-
niowców”, „Dalsze zobowi¹zania gdañskich
kolejarzy” – to tylko przyk³ady ilustruj¹ce za-
wartoœæ ówczesnych numerów „Dziennika Ba³-
tyckiego” i „G³osu Wybrze¿a”. Jednoczeœnie
starano siê ignorowaæ lub pomniejszaæ trwaj¹ce
w Polsce obchody milenijne zorganizowane
przez Koœció³. Szczegó³owo na przyk³ad zrela-
cjonowano w gdañskich dziennikach centralne
obchody w GnieŸnie, zaœ obchody koœcielne
skwitowano jedynie kilkuzdaniow¹ wzmiank¹
o uroczystoœci i udziale w nich prymasa oraz
cz³onków episkopatu.
      Najbardziej jednak widocznym przejawem
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propagandowej kontrakcji w³adz by³y plansze
ustawione niemal w przededniu przybycia ob-
razu Matki Boskiej do Gdañska w eksponowa-
nych miejscach wzd³u¿ trasy przejazdu, naprze-
ciwko gdañskiego dworca PKP, oraz w
Gdañsku-Oliwie (niedaleko oliwskiej kate-
dry). Ich treœæ sugerowa³a wrog¹ wobec Pol-
ski postawê przedwojennego gdañskiego or-
dynariusza bp. Karola M. Spletta, oskar¿a³a
biskupów polskich o prowadzenie polityki bli-
skiej zdrady narodowej (chodzi³o o list bisku-
pów polskich do biskupów niemieckich z 1965
r.), podkreœla³a polskoœæ ziem zachodnich i
pó³nocnych.
      Na szerok¹ skalê rozwiniêto tak¿e dzia³a-
nia propagandowe w powiatach, gdzie – w ra-
mach akcji „Proboszcz”, anga¿uj¹cej m.in. ofi-
cerów LWP (w sumie oko³o 140 lektorów i
prelegentów) – rozpoczêto cykl specjalnie w
tym celu zwo³ywanych zebrañ, spotkañ oraz
odwiedzin wybranych proboszczów w do-
mach. Ca³oœæ tych przedsiêwziêæ koordyno-
wa³ specjalnie w tym celu powo³any sztab przy
wojewódzkich strukturach Frontu Jednoœci
Narodowej. W czasie tych wizyt najczêœciej
poruszano kwestie oceny listu biskupów
(szczególnie zwrotu „przebaczamy i prosimy
o przebaczenie”), oceny zwyciêstwa Polski nad
III Rzesz¹, oceny aktywnoœci Episkopatu, za-
gadnienia Ziem Odzyskanych itp. Z fragmen-
tarycznych danych wynika, ¿e na terenie wo-
jewództwa gdañskiego zorganizowano ponad
sto tego rodzaju spotkañ i wizyt. Jak siê wyda-
je dzia³ania te mia³y z jednej strony pokazaæ
osi¹gniêcia „Polski Ludowej”, z drugiej zaœ
zasiaæ w¹tpliwoœci zarówno wœród kleru para-
fialnego, jak i wiernych.

                 Dzia³ania bezpieki

S³u¿ba Bezpieczeñstwa województwa gdañ-
skiego szczegó³owo monitorowa³a przygoto-
wania do obchodów milenijnych ju¿ od koñca
marca 1966 r.  „1. Jest prawdopodobne, ¿e pry-
mas Wyszyñski w dniu 29 maja b[ie¿¹cego]
r[oku] w czasie zasadniczych uroczystoœci o
godzinie 11.00 bêdzie przemawia³ do wiernych
nie wewn¹trz Bazyliki NMP, ale na zewn¹trz
z balkonu plebanii (kamienica Ferberów). W
tym czasie nale¿y liczyæ siê z du¿ym zgroma-
dzeniem w rejonie koœcio³a mariackiego. –
stwierdzano w dokumencie opracowanym
prawdopodobnie przez naczelnika Wydzia³u II
KW MO w Gdañsku – [...] 4. Na uroczysto-
œci gdañskie przybêdzie z ró¿nych diecezji
oko³o 40 biskupów. Biskupi korzystaæ bêd¹ z
goœciny kurii biskupiej, seminarium duchow-
nego w Oliwie oraz niektórych administrato-
rów parafii i placówek zakonnych Gdañska i
Sopotu (posi³ki i noclegi). 5. Nale¿y siê spo-
dziewaæ dodatkowych dekoracji obiektów sa-
kralnych diecezji gdañskiej (has³a, iluminacje,
sztandary, bramy triumfalne itp.). 6. Przebieg
uroczystoœci ma byæ filmowany, a treœæ kazañ
utrwalana na taœmê magnetofonów bêd¹cych
w posiadaniu kurii gdañskiej. 7. W czasie wy-
g³aszania przemówieñ na zewn¹trz koœcio³ów
kuria zamierza wykorzystaæ urz¹dzenia
wzmacniaj¹ce g³os (gigantofony)” – stwier-
dzano w informacji dotycz¹cej spodziewanej
wizyty prymasa w Gdañsku. W zwi¹zku z tym
niespe³na tydzieñ póŸniej, 23 maja 1966 r.,
ówczesny zastêpca komendanta wojewódzkie-
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go ds. SB p³k. Kazimierz Górecki zarz¹dzi³
powo³anie Sztabu Operacyjnego maj¹cego
koordynowaæ dzia³ania bezpieki, oraz poleci³
opracowaæ przez poszczególne podleg³e jed-
nostki dok³adnych harmonogramów i planów
dzia³añ. Operacji nadano kryptonim „Swaro-
¿yc”. Szczegó³owy plan dzia³añ operacyjnych
bezpoœrednio podczas uroczystoœci opracowa³
inspektor kierownictwa pionu SB KW MO
Gdañsk pp³k. Jan Cha³a.

Równolegle z monitorowaniem uroczysto-
œci koœcielnych gdañska SB zamierza³a zabez-
pieczyæ operacyjnie uroczystoœci pañstwowe i
przygotowane na tê okazjê imprezy masowe
(dzia³aniom tym nadano kryptonim „Œwiato-
wid”). „W jednostkach organizacyjnych S³u¿-
by Bezp[ieczeñstwa] w omawianym okresie [na-
le¿y] zwróciæ szczególn¹ uwagê na: 1). Nale¿yte
rozpoznanie i przeciwdzia³anie w stosunku do
osób i grup, które mog¹ podejmowaæ szkodliw¹
dzia³alnoœæ; 2) Wzmo¿one kontakty ogniw,
poprzez które mog¹ przenikaæ za granicê szko-
dliwe politycznie informacje. [...]; 3) W³aœciwe
zabezpieczenie zajmowanych i ochranianych
obiektów” – poleca³ podw³adnym p³k. Czes³aw
Piechnik. Za wydarzenie o pierwszorzêdnym
znaczeniu uznano obchody w Wejherowie, w
których udzia³ mia³a wzi¹æ delegacja najwy¿-
szych w³adz partyjnych.

W podejmowanych przez bezpiekê zamie-
rzeniach najwa¿niejsz¹ rolê przypisano tzw.
osobowym Ÿród³om informacji (tajnym
wspó³pracownikom, kontaktom s³u¿bowym,
kontaktom obywatelskim), które zapewniæ
mia³y sta³y dop³yw danych ze swych miejsc
pracy oraz œrodowisk w których siê obracali.
Jak wynika ze sporz¹dzonych wówczas zesta-

wieñ tylko g³ówne piony SB zaanga¿owane w
operacjê zabezpieczenia obchodów milenij-
nych dysponowa³y wówczas a¿ 1546 osobowy-
mi Ÿród³ami ró¿nych kategorii, w tym Wy-
dzia³ II – 575, Wydzia³ III – 341, Wydzia³ IV –
52, Referat SB KP MO Sopot – 32, Referat
SB KM MO Gdynia – 173, Punkty kontroli
granicznej w Gdañsku, Gdañsku-Stogach,
Gdyni, gdyñskim porcie, W³adys³awowie,
Helu i £ebie – ³¹cznie 373 (w tym ostatnim
przypadku chodzi³o tylko o najwy¿sz¹ kate-
goriê wspó³pracy – tajnych wspó³pracowni-
ków). Stwierdzenie ile z nich i w jakim stop-
niu by³o faktycznie „nastawionych” na kwestie
zwi¹zane z planowanymi uroczystoœci wyma-
ga³oby rzecz jasna odrêbnych, niezwykle dro-
biazgowych badañ, nie ulega jednak w¹tpliwo-
œci, ¿e by³y one istotnym elementem dzia³añ
gdañskiej bezpieki. Informacje uzyskane w ten
sposób mia³y nakreœliæ „jakie ustalono sposo-
by ze strony kleru (do³owego i hierarchii)
realizacji poszczególnych punktów »Mile-
nium«, jak przyjmowany jest koœcielny pro-
gram obchodów milenijnych, jak przyjmowa-
ny jest program obchodów »Tysi¹clecia
Pañstwa«”. S³u¿ba Bezpieczeñstwa stara³a siê
te¿, by jak najmniej informacji o planowanych
obchodach i ich przebiegu przedosta³o siê za
granicê. W tym celu zamierzano „zabezpie-
czyæ” (obserwacja, pods³uchy pokojowe i te-
lefoniczne, agentura umiejscowiona w pol-
skim personelu placówek) wybrane konsulaty
pañstw zachodnich, wzi¹æ pod obserwacje za-
³ogi oko³o 20 obcych statków, które mia³y
wówczas przebywaæ w portach Gdañska i Gdyni
i uczuliæ osobowe Ÿród³a informacji w hote-
lach na wypadek pojawienia siê jakichœ goœci
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zagranicznych. Dla 68 obcokrajowców studiu-
j¹cych na gdañskich uczelniach zaplanowano
na 29 maja wycieczkê za miasto.

                Przebieg uroczystoœci

Zgodnie wczeœniejszymi planami, 25 maja
1966 r. wieczorem wêdruj¹cy obraz Matki Bo-
skiej dotar³ do granic województwa gdañskie-
go. Po mszy odprawionej nazajutrz przez bp.
Kaczmarka w koœciele w Ka³dowie rozpoczê³a
siê jego peregrynacja po parafiach. 26 maja Wi-
zerunek nawiedzi³ Laskowice Wielkie, Nowy
Staw, Marynowy i Nowy Dwór Gdañski, zaœ 27
maja Ostaszewo, Kiezmark, Such D¹b, Pszczó³-
ki i Pruszcz Gdañski. W uroczystoœciach i czu-
waniu na modlitwie wziê³o udzia³ kilka tysiêcy
osób, choæ wydaje siê, ¿e w³adze stara³y siê w
oficjalnych sprawozdaniach zmniejszyæ ich licz-
bê (w oficjalnych sprawozdaniach podawano, ¿e
³¹cznie oko³o 2 500 osób).

28 maja 1966 r. peregrynuj¹cy obraz prze-
wieziony zosta³ do katedry w Gdañsku-Oli-
wie. W czasie przejazdu samochód z Wizerun-
kiem wita³o – jak szacowano – oko³o 20 000
osób. Kilkanaœcie minut póŸniej t¹ sam¹ tras¹
przeje¿d¿a³o auto z prymasem Wyszyñskim
entuzjastycznie witanym przez t³umy (w trak-
cie przejazdu samochód by³ czterokrotnie za-
trzymywany). Podobnie by³o w granicach
miasta, gdy dwukrotnie prymasowski samo-
chód zatrzymywano, zaœ t³um próbowa³ go
nieœæ. W myœl oceny bezpieki te przejawy en-
tuzjazmu nie by³y spontaniczne, lecz inspiro-
wane przez duchownych. O 17.30 obraz dotar³
do katedry oliwskiej przed któr¹ – mimo nie-
pogody – zgromadzi³o siê ponad 10 000 wier-

nych. Kilkanaœcie minut po 18.00 na miejsce
przyjecha³ te¿ prymas Wyszyñski, którego
powita³ – w zastêpstwie chorego ordynariusza
bp. Nowickiego – gdañski sufragan bp. Kacz-
marek. O godz. 19.00 rozpoczê³o uroczyste
nabo¿eñstwo dla m³odzie¿y i szkó³ œrednich,
w czasie którego kazanie wyg³osi³ krajowy
duszpasterz m³odzie¿y bp. Jerzy Stroba. Tego
samego dnia o godz. 20.00 odby³a siê druga
msza z udzia³em prymasa Wyszyñskiego – w
koœciele we Wrzeszczu. Przede wszystkim
skierowana ona by³a do studentów trójmiej-
skich uczelni i zgromadzi³a oko³o 4 000 wier-
nych. „Z czego po³owa to studenci” – z nie-
ukrywanym niezadowoleniem  konstatowano
w jednym z dokumentów gdañskiej bezpieki.
Spora liczba dzieci i m³odzie¿y na wy¿ej wspo-
mnianych nabo¿eñstwach by³a – jak siê wyda-
je – swego rodzaju bojkotem zarz¹dzeñ wpro-
wadzonych przez w³adze komunistyczne.
Tajny wspó³pracownik „Walter” na spotkaniu
ze swym funkcjonariuszem prowadz¹cym mia³
donieœæ, ¿e „wœród nauczycieli panuje nieukry-
wane oburzenie z powodu wyjazdu szko³y [na
wycieczkê, mowa I Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce w Gdañsku – I.H.]”.
      Po wspomnianych uroczystoœciach dosz³o
do kilku incydentów, które w znacznej mie-
rze przypisaæ nale¿y prowokacyjnym posuniê-
ciom w³adz. Za takie uznaæ nale¿y przede
wszystkim ustawienie 27 maja 1966 r. wspo-
mnianych wy¿ej plansz propagandowych. Ju¿
28 maja 1966 r. na jednej z nich (przy ul. Cy-
stersów w Gdañsku Oliwie) pojawi³ siê napis
„Przecz z komunizmem”. Jak siê okaza³o, czy-
nu tego dokonali trzej uczniowie Wies³aw
Kusz, Czes³aw Rymaszak i Roman Mankow-
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ski, którzy zostali zatrzymani, ale z powodu
wieku nie wyci¹gniêto wobec nich ¿adnych
powa¿niejszych konsekwencji (ograniczono
siê do przeprowadzenia rozmów z rodzicami).
Podobnie post¹piono z uczniami szko³y pod-
stawowej Wies³awem Rusieckim, Stanis³awem
Marko i Zdzis³awem Bobrkiem, którzy ob-
rzucili kamieniami jedn¹ z plansz.
      Tego samego dnia wieczorem, wracaj¹cy z
nabo¿eñstwa w oliwskiej katedry t³um wzbu-
rzony treœci¹ planszy ustawionej w pobli¿u
pêtli tramwajowej przy ul. Grunwaldzkiej prze-
wróci³ j¹ i – mimo gróŸb oraz ostrze¿eñ znaj-
duj¹cych siê w pobli¿u funkcjonariuszy MO
– przewróci³ j¹ i zniszczy³, zaœ samych mili-
cjantów obrzuci³ kamieniami. Poza wspomnia-
nymi milicjantami okolice ustawienia plansz
by³y te¿ „zabezpieczone” przez funkcjonariu-
szy z Wydzia³u „B” gdañskiej bezpieki, któ-
rzy po uspokojeniu nastrojów i rozejœciu siê
zbiegowiska zatrzymali cztery m³ode osoby
bior¹ce aktywny udzia³ w zajœciu. Ca³a czwór-
ka zosta³a 30 maja 1966 r. aresztowana, a na-
stêpnie w trybie doraŸnym skazana. Marian
Leœkow otrzyma³ 6 miesiêcy wiêzienia, An-
toni Wieloch – tak¿e 6 miesiêcy wiêzienia,
Antoni Hass – 3 miesi¹ce wiêzienia, zaœ Raj-
mund Glink (uczeñ) – skazany zosta³ na po-
byt w domu poprawczym. Tego samego wie-
czoru dwaj nieznani ch³opcy obrzucili
ka³amarzami dwie plansze ustawione na placu
przed gdañskim dworcem (wówczas Plac Gor-
kiego). Zniszczone tablice wymieniono na
nowe jeszcze tej samej nocy. Gdañska SB od-
notowywa³a te¿ pojawienie siê kilku ulotek i
„wrogich” napisów.
      G³ówne uroczystoœci milenijne odby³y siê

29 maja 1966 r. w Bazylice Mariackiej w Gdañ-
sku. Przewodniczy³ im prymas Wyszyñski,
któremu towarzyszy³o 42 biskupów. W przed-
dzieñ obraz Matki Boskiej przewieziony zo-
sta³ z Oliwy do gdañskiej bazyliki, gdzie po-
wita³ go t³um licz¹cy oko³o 15 000 osób. Przez
ca³¹ noc przy obrazie czuwali modl¹c siê wier-
ni z gdañskich parafii. Uroczystoœci rozpoczê-
³y siê porannymi nabo¿eñstwami  w ró¿nych
koœcio³ach gdañskiej diecezji celebrowanymi
przez poszczególnych biskupów. Prymas po
odprawieniu Mszy Œwiêtej w katedrze oliw-
skiej i krótkim spotkaniu z alumnami Semi-
narium Duchownego po godz. 10.00 przyje-
cha³ do Bazyliki. Wszystkie nabo¿eñstwa i
spotkania by³y „zabezpieczane” przez SB, któ-
rej funkcjonariusze z satysfakcj¹ na bie¿¹co
raportowali prze³o¿onym, ¿e na wspomnianych
nabo¿eñstwach liczba wiernych „nie odbiega
od przeciêtnej iloœci [...] w zwyk³e niedziele”,
ale ju¿ w przypadku Bazyliki Mariackiej kon-
statowali z niepokojem, ¿e prymasa „wita³o
oko³o 15 000 wiernych, liczba ta zwiêksza siê”.
Z pewnoœci¹ powodem tego niezadowolenia
by³a frekwencja na równoleg³ych imprezach
plenerowych zorganizowanych w tym samym
czasie przez w³adze. „W chwili obecnej [jest
ona] niska – alarmowano w jednym z bie¿¹-
cych raportów – np. na stadionie Gwardii w
chwili obecnej jest oko³o 500 osób, na stadio-
nie Lechii oko³o 100 osób, w Sopocie na molo
bardzo nieliczna grupa ludzi”.
      W sumie w gdañskiej Bazylice i przed ni¹
zgromadzi³o siê – wed³ug wstêpnej oceny bez-
pieki – 28 000 osób (w tym 17 000 wewn¹trz
œwi¹tyni). Zarówno przemówienie powitalne
bp. Nowickiego, jak i póŸniejsze kazanie pry-

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


65

Obchody milenium chrztu Polski i „tysi¹clecia pañstwa polskiego”.....

masa by³o kilkakrotnie przerywane oklaskami
i œpiewami przez wiernych. „W kazaniu [pry-
masa] wystêpowa³y liczne aluzje i analogie, z
których wynikaæ mia³o utwierdzenie s³ucha-
czy o sile i znaczeniu Koœcio³a oraz jego prze-
wadze nad pañstwem – streszcza³ przebieg uro-
czystoœci p³k Górecki – [prymas] Wyszyñski
mówi³, ¿e si³a, któr¹ rozporz¹dza Koœció³ nie
jest si³¹ materii, a wiêc piêœci, lecz si³¹ mi³oœci
i spokoju. Zaznaczy³ te¿, ¿e biskupi wcale nie
maj¹ zamiaru przeprowadzaæ próby si³ (choæ
siê ich o to pos¹dza). Koœció³ reprezentuje
wiêksz¹ si³ê i jest pewny zwyciêstwa. W Pol-
sce wiara ma mocne oparcie w spo³eczeñstwie,
wiara ta jednoczy silnie naród. Powiedzia³, by
nikt nie wypacza³ intencji Koœcio³a oraz nie
przeszkadza³ w wypowiadaniu prawd wiary”.
Mszê w œwi¹tyni koncelebrowa³o oœmiu bi-
skupów (Stefan Bare³a, Józef Drzezga, Fran-
ciszek Jedwabski, Franciszek Jop, Micha³ Kle-
pacz, Wilhelm Pluta, Ignacy Œwirski i Boles³aw
Taborski. Równoczeœnie na tarasie odbudowa-
nej plebani nabo¿eñstwo dla wiernych zgro-
madzonych na placu przed Bazylik¹ celebro-
wa³ bp. Ignacy Je¿. Kulminacyjnym
momentem gdañskich uroczystoœci by³o b³o-
gos³awienie udzielone przez hierarchów oraz
s³owa wyg³oszone przez prymasa do wiernych
z tarasu plebanii mariackiej. Po godz. 14.00
g³ówne uroczystoœci milenijne w Gdañsku za-
koñczono. Obraz Matki Boskiej Czêstochow-
skiej tego samego dnia wieczorem zosta³ prze-
wieziony do sopockiego koœcio³a „Gwiazda
Morza”, sk¹d (po ca³onocnym czuwaniu) wy-
ruszy³ w dalsz¹ drogê.
      Po zakoñczeniu g³ównych uroczystoœci
dosz³o w Gdañsku do najpowa¿niejszego in-

cydentu w ca³ych obchodach milenijnych w
tym mieœcie. Oko³o godz. 14.00 wokó³ tabli-
cy przedstawiaj¹cej bp. Spletta zgromadzi³o siê
ponad 100 osób, gniewnie reaguj¹cych na jej
treœæ („to komuniœci specjalnie postawili na
przybycie Wyszyñskiego”, „precz z komuni-
zmem”, „precz z oszczerstwami”). W pewnym
momencie plansza zosta³a przewrócona, a jej
resztki podpalono. W kulminacyjnym mo-
mencie zajœcie to obserwowa³o kilka tysiêcy
osób. Wœród nich znajdowali siê te¿ pracow-
nicy Wydzia³u „B” gdañskiej SB, którzy m.in.
fotografowali uczestników rozgrywaj¹cych siê
wydarzeñ. Jeden z ich zosta³ zatrzymany przez
t³um i poturbowany. Odebrano mu te¿ aparat
fotograficzny, który jednak po kilkunastu
minutach zosta³ przez pozosta³ych funkcjo-
nariuszy odzyskany. W wyniku wszczêtego
alarmu na miejsce zosta³y w trybie alarmo-
wym sprowadzone dwie kompanie ZOMO,
które bez wiêkszego wysi³ku oko³o godz. 15.50
rozproszy³y t³um dokonuj¹c zatrzymañ. W
sumie aresztowano wówczas 34 osoby, spoœród
których 20 – po wstêpnych przes³uchaniach –
zwolniono. Przed s¹dem stanê³o osiem osób,
które – podobnie jak we wczeœniejszym przy-
padku – ukarano w trybie doraŸnym. Franci-
szek Zawadzki skazany zosta³ na 6 miesiêcy
wiêzienia i 150 z³. grzywny, Andrzej Leñski –
na 4 miesi¹ce wiêzienia, Edmund Paru¿el –
zosta³ wy³¹czony z postêpowania i jako najak-
tywniejszy uczestnik zajœcia skazany póŸniej
na 2 lata wiêzienia, Œwiêtos³aw Szadujkis-Sza-
durski – na 4 miesi¹ce wiêzienia, Edmund Sza-
ry – na 6 miesiêcy wiêzienia i 150 z³. grzywny,
Józef Pyszka na 6 miesiêcy wiêzienia i 150 z³.
grzywny, W³adys³aw Zawadzki – na 4 miesi¹-
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ce wiêzienia, Tadeusz Markowski – na 6 mie-
siêcy wiêzienia i 150 osób grzywny. Kilka osób
stanê³o te¿ przed S¹dem dla Nieletnich, wo-
bec innych skierowano wnioski do kolegium.
Wœród zatrzymanych przed gdañskim dwor-
cem znalaz³a siê te¿ trójka zagranicznych
dziennikarzy (Renata March – DPA, Vincent
Buirt – Reuter, Eugene Kramer – Associated
Press), którym skonfiskowano filmy. Mimo
to informacja o tych wydarzeniach wydosta³a
siê poza granice kraju. O ich przebiegu infor-
mowa³o na przyk³ad radio „Wolna Europa”.

Obchody milenijne w diecezji warmiñskiej

Spontaniczny charakter milenijnych ob-
chodów w Lublinie (5-6 czerwca 1966 r.), gdzie
powitanie peregrynuj¹cego obrazu zamieni³o
siê w ¿ywio³ow¹ manifestacjê sk³oni³o w³adze
do podjêcia kolejnych kroków represyjnych.
Opuszczaj¹ce miasto auto, którym przewo¿o-
no obraz zosta³o zatrzymane przez funkcjo-
nariuszy MO i SB, a nastêpnie odeskortowa-
ne do Czêstochowy. Sytuacja mia³a siê
powtórzyæ ju¿ kilka dni póŸniej na terenie die-
cezji warmiñskiej.

11 czerwca 1966 r. wizerunek zosta³ prze-
wieziony z Czêstochowy do koœcio³a w Ni-
dzicy, sk¹d rozpocz¹æ mia³ wêdrówkê do From-
borka, odwiedzaj¹c te¿ po drodze Olsztyn,
Olsztynek, Dobre Miasto, Ornetê, Pieniê¿-
no i Braniewo. Nazajutrz, po ca³onocnym czu-
waniu, obraz wyruszy³ w dalsz¹ drogê, lecz juz
po kilkunastu kilometrach samochód zosta³
zatrzymany pod pretekstem kontroli drogo-
wej i – mimo protestów osób duchownych –
odwieziony bez zatrzymywania siê do From-

borka. Zatrzymano wówczas na kilka godzin
jednego z kanoników kurii olsztyñskiej (ks.
Tadeusza Borkowskiego), który nie chcia³
oddaæ kluczy do samochodu, co spowodowa³o
i¿ czêœæ drogi pojazd wioz¹cy obraz musia³
pokonaæ bêd¹c holowanym przez, milicyjn¹
najprawdopodobniej, „Nysê”. W zwi¹zku z
tym incydentem pisemny protest w olsztyñ-
skim PWRN z³o¿y³ ordynariusz warmiñski
bp. Józef Drzazga. „Ca³y przebieg akcji stoi w
sprzecznoœci z praworz¹dnoœci¹ i tymi wielki-
mi dobrami spo³ecznymi, jakimi s¹ wolnoœæ
religijna i spokój obywateli – pisa³ hierarcha –
Akcja ta zosta³a przyjêta przez kap³anów i wier-
nych diecezji, zw³aszcza na szlaku, na którym
mia³ byæ obraz Matki Bo¿ej, z uczuciem wiel-
kiego bólu i zdumienia”. G³os ten nie odniós³
jednak ¿adnego skutku i na terenie diecezji
warmiñskiej obchody milenijne odby³y siê
bez udzia³u obrazu.

G³ówne uroczystoœci koœcielne na terenie
diecezji, we Fromborku, zaplanowano na 19
czerwca 1966 r. Podobnie jak we wczeœniej-
szych przypadkach liczba obecnych wiernych
znacznie przewy¿sza³a wstêpne oczekiwania.
„W pochodzie idzie oko³o czterdziestu bisku-
pów. Wœród nich abp Baraniak z oœmiu bisku-
pami koncelebransami. – wspomina³ from-
borsk¹ procesjê jeden z jej uczestników –
Pochód jest powolny na skutek wielkiej licz-
by ludzi. Nikt siê nie spodziewa³, ¿e na takie
odludzie przybêdzie tak wielu wiernych. Przy-
jechali g³ównie z Braniewa, Pieniê¿na i Elbl¹-
ga. Przybyli mimo wielu atrakcji odwodz¹-
cych od uroczystoœci milenijnych we
Fromborku”.

Nazajutrz po fromborskich uroczysto-
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œciach obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej
wyruszy³ w drogê w kierunku Warszawy, gdzie
mia³y siê odbyæ dalsze uroczystoœci. W ko-
lumnie samochodów znajdowa³y siê te¿ auta,
którymi jechali prymas Wyszyñski i biskup
Choromañski, którzy liczyli – byæ mo¿e – ¿e
ich obecnoœæ spowoduje, i¿ przejazd nie bê-
dzie niepokojony przez w³adze. Mimo to tu¿
po wyjeŸdzie z Fromborka auta zosta³y zatrzy-
mane i poddane drobiazgowej kontroli. Po-
niewa¿ incydent zgromadzi³ okoliczn¹ lud-
noœæ, po kilkudziesiêciu minutach kolumna
zosta³a przepuszczona. Po raz drugi auta zo-
sta³y zatrzymane kilka kilometrów przed
Ostród¹, na skraju lasu w miejscowoœci Lik-
sajny, gdzie za¿¹dano od hierarchów koœciel-
nych wydania samochodu z obrazem, a gdy ci
odmówili przyst¹piono do – jak to okreœli³
ówczesny dyrektor Departamentu IV MSW
p³k Stanis³aw Morawski – „zrealizowania de-
cyzji od³¹czenia samochodu z obrazem M[at-
ki] B[oskiej] od kolumny”. Przej¹wszy pojazd
funkcjonariusze SB odeskortowali go okrê¿n¹
drog¹ (omijaj¹c Ostródê, gdzie spodziewano
siê gwa³townych protestów, a byæ mo¿e i prób
„odbicia” obrazu) do katedry Œw. Jana w War-
szawie, gdzie pozosta³ do wrzeœnia 1966 r.

              Gdañsk po uroczystoœciach

O dziwo w³adze komunistyczne przebieg
gdañskich uroczystoœci ocenia³y pozytywnie,
o czym œwiadczyæ mia³a frekwencja na organi-
zowanych przez w³adze uroczystoœciach. We-
d³ug sprawozdañ z³o¿onych w KW PZPR „w

185 akademiach i wieczornicach uczestniczy-
³o oko³o 17000 osób. W 739 zebraniach partyj-
nych uczestniczy³o 21 000 osób. [...] W obcho-
dach œwiêta ludowego w gromadach i powiatach
uczestniczy³o 53 000 osób. W festynach i im-
prezach sportowych organizowanych na tere-
nie Trójmiasta uczestniczy³o oko³o 40 000
osób”. W³adze korzystnie oceni³y te¿ œrodki
jakie zastosowano na czas uroczystoœci koœciel-
nych, które mia³y ograniczyæ liczbê wiernych.
Negatywnie natomiast – podobnie zreszt¹ jak
strona koœcielna – oceniono pomys³ ustawie-
nia plansz, które sta³y siê g³ówn¹ przyczyn¹
zaistnia³ych zajœæ. Wydaje siê jednak ¿e taka
optymistyczna ocena by³a raczej robieniem
dobrej miny do z³ej gry, gdy¿ w jednym z
wewnêtrznych dokumentów odnotowano, ¿e
posuniêcia w³adz w odbiorze spo³ecznym
„przynios³y wrêcz odwrotny skutek je¿eli
chodzi o sam¹ frekwencjê wiernych na uro-
czystoœciach koœcielnych, która mimo tych
posuniêæ zdaniem ich [wypowiadaj¹cych siê
osób – I.H.] by³a wyj¹tkowo du¿a”. Uwieñ-
czeniem pañstwowych przedsiêwziêæ zwi¹za-
nych z milenijnymi obchodami by³a propa-
gandowa wystawa zorganizowana przez
wojewódzki komitet FJN i PWRN w Gdañ-
sku maj¹ca dokumentowaæ zarówno osi¹gniê-
cia w³adz w powojennych dziejach Pomorza
Gdañskiego, jak i sukcesy bêd¹ce wynikiem
inicjatyw 1966 r. Wystawiona w maju 1967 r. w
foyer Teatru „Wybrze¿e” ekspozycja mia³a
nastêpnie kr¹¿yæ po miastach powiatowych
województwa.

W miêdzyczasie, ju¿ kilka dni po zakoñ-
czeniu obchodów milenijnych w Gdañsku,
rozpoczêto szykany wobec osób duchownych,
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które najbardziej przyczyni³y siê do przebie-
gu uroczystoœci. Do PWRN wezwano gdañ-
skiego sufragana bp. Kaczmarka, któremu za-
rzucono ¿e duchowieñstwo inspirowa³o
wiernych do manifestowania na ulicach, ¿e
wbrew poprzednim uzgodnieniom peregrynu-
j¹cemu obrazowi towarzyszy³a honorowa asy-
sta, ¿e nie przestrzegano ograniczeñ zwi¹za-
nych z nag³oœnieniem, oraz ¿e w czasie
uroczystoœci wznoszono antypañstwowe
okrzyki i has³a. Hierarcha odpar³ te oskar¿e-
nia, co jednak nie uchroni³o kilku duchow-
nych przed restrykcjami, m.in. grzywnê wy-
mierzono proboszczowi Bazyliki Mariackiej
ks. Józefowi Zator-Przytockiemu.

Przebieg obchodów milenijnych by³
sukcesem gdañskiego Koœcio³a, który z kon-
frontacji z w³adz¹ wyszed³ wzmocniony. Mimo
ha³aœliwej propagandy, utrudnieñ i „kontruro-
czystoœci” zaproponowanych gdañszczanom
przez komunistów w dniach 28-29 maja 1966 r.,
licznie zgromadzeni wierni zaœwiadczyli, ¿e pro-
wadzona od ponad dwudziestu lat polityka la-
icyzacji spo³eczeñstwa nie przynios³a spodzie-
wanych rezultatów. Mo¿na – wydaje siê –
sformu³owaæ tezê, ¿e wydarzenia, które wów-
czas mia³y miejsce spowodowa³y i¿ niema³a licz-
ba osób dotychczas biernych lub obojêtnie na-
stawionych do otaczaj¹cej j¹ rzeczywistoœci nie
tylko odnalaz³a dla siebie nowe miejsce w Ko-
œciele, ale te¿ znalaz³a siê w opozycji do w³adzy.
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Godnoœæ pracy w nauczaniu Prymasa Polski ks. kard. Stefana  Wyszyñskiego

Podczas swojej siódmej Pielgrzymki do
Ojczyzny w 1999 r. Jan Pawe³ II, wspominaj¹c
legendarn¹ Mszê œw. na Zaspie, wypowiedzia³
znamienne i zarazem frapuj¹ce s³owa: „S³ysza-
³em wtedy od was: nie ma wolnoœæ bez soli-
darnoœci. Dziœ wypada powiedzieæ: nie ma so-
lidarnoœci bez mi³oœci” (Sopot, 5 czerwca 1999
r.). Co mia³y oznaczaæ wypowiedziane wów-
czas przez Papie¿a s³owa?

Nie nastrêcza zbyt wielu k³opotów inter-
pretacja pierwszego z tych wezwañ, i to bez
wzglêdu na to, czy s³owo „solidarnoœæ” napi-
szemy du¿¹, czy te¿ ma³¹ liter¹. Nie tylko lu-
dzie z Wybrze¿a, ale chyba nikt w kraju pod
koniec lat osiemdziesi¹tych nie wyobra¿a³ so-
bie, aby w Polsce mog³a zapanowaæ wolnoœæ bez
uznania przez peerelowskie w³adze Niezale¿-
nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
„Solidarnoœæ”. Ale wielu te¿ mia³o œwiadomoœæ,
¿e solidarnoœæ pisana ma³¹ liter¹ jest niezbêd-
nym warunkiem prawid³owego urzeczywistnia-
nia siê ludzkiej wolnoœci. Przypomnia³ o tym
zreszt¹ sam Papie¿ na Zaspie, mówi¹c, ¿e „Soli-
darnoœæ – to znaczy: jeden i drugi… nigdy je-
den przeciw drugiemu”, nawi¹zuj¹c w ten spo-

sób do s³ów Listu œw. Paw³a do Galatów: „Jeden
drugiego brzemiona noœcie”.

Gorzej przedstawia siê sprawa z interpre-
tacj¹ drugiego wezwania: „Nie ma solidarno-
œci bez mi³oœci”. Bo có¿ ono ma oznaczaæ?
Ka¿dy, kto nie ma s³uchu do subtelnych ana-
liz filozoficzno-spo³ecznych, lepiej jakby za-
pamiêta³, ¿e solidarnoœæ to w³aœciwie to samo,
co mi³oœæ, zw³aszcza spo³eczna, bo ods³ania
tylko trochê inny aspekt dynamizmu ludzkiej
postawy wobec innych osób. Tymczasem Jan
Pawe³ II wyraŸnie rozró¿nia te kategorie. Na
szczêœcie i tu z pomoc¹ przyszed³ sam Papie¿,
dodaj¹c: „Wiêcej, nie ma przysz³oœci cz³owie-
ka i narodu bez mi³oœci, bez tej mi³oœci, która
przebacza, choæ nie zapomina, która jest wra¿-
liwa na niedolê innych, która nie szuka swego,
ale pragnie dobra dla drugich; tej mi³oœci, która
s³u¿y, zapomina o sobie i gotowa jest do wspa-
nia³omyœlnego dawania”.

Przypomnijmy sobie w tym momencie,
¿e has³o VII Pielgrzymki do Ojczyzny
brzmia³o: „Bóg jest mi³oœci¹”, i dlatego papie-
ska katecheza mia³a na celu ukazanie wszyst-
kich mo¿liwych aspektów mi³oœci. Co to zna-

Zbigniew Borowik

Papieskie wezwania – „Nie ma wolnoœci bez solidarnoœci”
i „Nie ma solidarnoœci bez mi³oœci” – wyrazem zatroskania

o Polskê
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czy, ¿e Bóg jest mi³oœci¹ i jakie konsekwencje
rodzi to dla cz³owieka w jego ¿yciu indywidu-
alnym i spo³ecznym? Otó¿ prawda ta ods³ania
nam nie tylko naturê samego Boga, ale tak¿e
najg³êbszy sens powo³ania cz³owieka „stworzo-
nego na obraz i podobieñstwo Bo¿e, to zna-
czy zdolnego do mi³owania i do przyjmowa-
nia daru mi³oœci” (Sopot, 5 czerwca 1999 r.).

W koñcu cz³owiek spe³nia samego siebie
przez bezinteresowny dar z siebie. Urzeczy-
wistnia w³asn¹ wolnoœæ poprzez ofiarê z siebie
samego z³o¿on¹ drugiej osobie i tylko osobie
(Bogu, innemu cz³owiekowi), bo kochaæ tak
naprawdê mo¿na tylko osobê. Mi³oœæ to w
gruncie rzeczy chcenie dobra dla innych i dla
siebie. To d¹¿enie do tego, by dzieliæ z inny-
mi uczestnictwo w dobru. Dlatego te¿ Jan
Pawe³ II powie, ¿e „cz³owiek nigdy nie mo¿e
zaznaæ szczêœcia kosztem drugiego cz³owie-
ka, grzesz¹c przeciw mi³oœci i ho³duj¹c ego-
izmowi” (tam¿e).

Powstaje w zwi¹zku z tym pytanie: co siê
kry³o za tym papieskim wezwaniem „Nie soli-
darnoœci bez mi³oœci”? Czy nie by³o to przy-
padkiem napomnienie wskazuj¹ce nam na brak
czy te¿ deficyt mi³oœci w naszym nowym, „so-
lidarnoœciowym” ju¿ ³adzie spo³ecznym,
zw³aszcza w odniesieniu do zagadnieñ gospo-
darczych i politycznych?

Ka¿dy, kto uwa¿nie œledzi³ pielgrzymki
Jana Paw³a II do wolnej Polski, zauwa¿y³, ¿e
Papie¿ za ka¿dym razem z wielkim uznaniem
wypowiada³ siê o dokonaniach rodaków w dzie-
le budowania nowego ³adu spo³ecznego w Oj-
czyŸnie, a tak¿e o przemianach ustrojowych,
zarówno w sensie ekonomicznym, jak i poli-
tycznym. Co bardzo znamienne, unika³ w za-

sadzie bezpoœredniej krytyki ró¿nych aspek-
tów tych przemian, a zw³aszcza ich kierunków,
do których one zmierzaj¹: demokratyczne
pañstwo prawa, spo³eczna gospodarka rynkowa
czy swoboda dzia³alnoœci kulturalnej z
uwzglêdnieniem potrzeb ochrony dziedzic-
twa narodowego.

Niemniej jednak jeden z tych aspektów
powraca³ w papieskiej katechezie w nie najko-
rzystniejszym œwietle. Chodzi tu o aspekt
etyczny, a w zasadzie to, co siê wi¹¿e ze wspo-
mnianym ju¿ deficytem mi³oœci, a tak¿e spra-
wiedliwoœci spo³ecznej.

Czy rzeczywiœcie w latach dziewiêædzie-
si¹tych (a tak¿e obecnie) mieliœmy i mamy
do czynienia z takim deficytem? Nie jeden
bezkrytyczny entuzjasta dokonuj¹cych siê
przemian po roku 1989 nie zawaha³by siê z
udzieleniem przecz¹cej odpowiedzi na to py-
tanie. Wszak zapanowa³a w kraju wolnoœæ i
ka¿dy sam dzier¿y los we w³asnych rêkach.
Niesprawiedliwoœci¹ i wyrazem braku mi³oœci
by³oby raczej stawianie jakichkolwiek barier
przed wolna konkurencj¹, która sama z cza-
sem doprowadzi do powszechnej szczêœliwo-
œci.

Papieska odpowiedŸ na to pytanie posz³a w
zupe³nie innym kierunku. Ju¿ podczas swojej
szóstej Pielgrzymki w 1997 r., zwi¹zanej z 46.
Miêdzynarodowym Kongresem Euchary-
stycznym we Wroc³awiu, da³ wyraz swojej
dezaprobaty dla niektórych aspektów doko-
nuj¹cej siê transformacji ustrojowej: „Dziœ, w
dobie budowania demokratycznego pañstwa,
w dobie dynamicznego rozwoju gospodarcze-
go, ze szczególn¹ wyrazistoœci¹ ods³aniaj¹ siê
wszystkie braki ¿ycia spo³ecznego w naszym
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kraju”. W homilii podczas Mszy œw. w Legni-
cy opisa³ dobrze wszystkim w kraju znan¹ sy-
tuacjê osób i rodzin – zw³aszcza wielodziet-
nych – cierpi¹cych niedostatek. Mówi³ o
bezdomnych, o osobach starszych pozostawio-
nych bez œrodków do ¿ycia, o chorych pozba-
wionych nale¿ytej opieki medycznej, o mat-
kach samotnie wychowuj¹cych dzieci.

Odpowiedzialnoœæ za rozwi¹zanie tej sy-
tuacji jest wspólna. Ma wymiar strukturalny,
bo zale¿y od jakoœci stanowionego prawa i
umiejêtnoœci kierowania gospodark¹, tak aby
bolesne problemy zosta³y rozwi¹zane, oraz
wymiar personalny, bêd¹cy konsekwencj¹
wra¿liwoœci na biedê i gotowoœci niesienia
indywidualnej pomocy. „Potrzeba wiêc nasze-
go chrzeœcijañskiego dzie³a, naszej mi³oœci,
aby Chrystus obecny w braciach nie cierpia³
niedostatku” – mówi³ Papie¿.

Rzecz w tym, ze ubóstwo to nie jedyny
problem w naszym ¿yciu spo³ecznym epoki
transformacji. Takim problemem pozostaje
nadal praca. Papie¿ uzna³ za konieczne powró-
ciæ po szesnastu latach do swojej encykliki
Laborem exercens, bo w polskim œwiecie pra-
cy od jej wydania wiele problemów pozosta³o
aktualnych i wiele jeszcze bardziej siê uwy-
datni³o. Nie chodzi³o w tym momencie ju¿
tylko o kwestie bezrobocia, które w tamtym
okresie by³o swoist¹  europejsk¹ „norm¹”, ale
o towarzysz¹ce rozwojowi naszego jeszcze nie
ucywilizowanego kapitalizmu ró¿nego rodza-
ju formy wyzysku, którym sprzyja kr¹¿¹ce nad
zatrudnionymi widmo bezrobocia. Papie¿ mia³
tu przede wszystkim na myœli  barak wystar-
czaj¹cych gwarancji prawnych dla zatrudnio-
nych i wynikaj¹ce st¹d poczucie tymczasowo-

œci pracy, czas pracy pozbawiaj¹cy prawa do
wypoczynku i zaspokajania potrzeb ducho-
wych i religijnych, niesprawiedliwe wynagro-
dzenie, zaniedbania w dziedzinie ubezpieczeñ
i opieki zdrowotnej.

Dramatycznie brzmia³ wówczas apel Pa-
pie¿a do chrzeœcijañskich pracodawców: „Nie
dajcie siê zwieœæ wizji szybkiego zysku, kosz-
tem innych. Strze¿cie siê wszelkich pokus
wyzysku. W przeciwnym wypadku ka¿de dzie-
lenie eucharystycznego Chleba stanie siê dla
was wyrzutem i oskar¿eniem”.

To w³aœnie tu w Legnicy Papie¿ przypo-
mnia³ chrzeœcijañskim przedsiêbiorcom, ¿e
ich obowi¹zkiem p³yn¹cym z wiary i mi³oœci
jest tworzenie nowych miejsc pracy, rozwi¹-
zuj¹ce problem bezrobocia w ich najbli¿szym
otoczeniu, a z kolei politykom – za swoja en-
cyklik¹ Sollicitudo rei socialis – ¿e „bezrobo-
cie jest znakiem niedorozwoju spo³ecznego i
ekonomicznego pañstw”.

Skutkiem deficytu mi³oœci i sprawiedliwo-
œci w ¿yciu spo³ecznym mo¿e byæ zagro¿enie
dla podmiotowego wymiaru pracy, która prze-
staje w tym momencie byæ przestrzeni¹ auto-
kreacji cz³owieka, a staje siê zwyk³ym towa-
rem, który mo¿na kupiæ b¹dŸ sprzedaæ na
rynku. Jan Pawe³ II podj¹³ ten temat w Sosnow-
cu w 1999 r. podczas swej siódmej Pielgrzym-
ki do Ojczyzny.

Utrata podmiotowego wymiaru pracy wi¹-
¿e siê z zatraceniem jej duchowej perspekty-
wy. Praca zaczyna byæ ujmowana wówczas
wy³¹cznie w kategoriach materialnych, a cz³o-
wiek staje siê narzêdziem produkcji, gubi¹c
swój status podmiotu pracy. W imiê praw ryn-
ku zapomina siê o prawach cz³owieka takich
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jak prawo do pracy czy te¿ prawa (do odpo-
czynku, sprawiedliwego wynagrodzenia itd.)
– o czym Papie¿ mówi³ ju¿ w Legnicy. Tutaj
nowoœci¹ jest zwrócenie uwagi, ¿e ³amaniem
praw cz³owieka mo¿e byæ te¿ takie wartoœcio-
wanie pracy, które nie uwzglêdnia wysi³ku
wk³adanego w pracê, a bierze pod uwagê jedy-
nie rynkow¹ cenê wytworzonego przez ni¹
produktu. Jest to niew¹tpliwie paradoksem
wspó³czesnej cywilizacji, która np. w¹tpliwej
jakoœci produkty kultury masowej wycenia
nieskoñczenie wy¿ej ni¿ pracê nauczyciela lub
lekarza.

Trzeba tu jednak dodaæ, ¿e zagro¿enie dla
podmiotowego wymiaru pracy mo¿e p³yn¹æ
tak¿e ze strony samego cz³owieka pracuj¹ce-
go, który sw¹ prace postrzega wy³¹cznie w per-
spektywie materialnej i traktuje j¹ wy³¹cznie
jako Ÿród³o zarobku. Tylko prawid³owo ufor-
mowane sumienie – którego formatorem jest
Koœció³ – mo¿e uchroniæ cz³owieka pracy
przed takim groŸnym dla jego cz³owieczeñ-
stwa i godnoœci pracy redukcjonizmem.

Deficyt mi³oœci i sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej ³atwo te¿ mo¿na by³o dostrzec w naszym
¿yciu spo³eczno-politycznym. Jan Pawe³ II
podj¹³ ten temat w swoim bezprecedensowym
przemówieniu do parlamentarzystów polskich
zebranych w Sali obrad Sejmu RP 11 czerwca
1999 r. Przypomnia³ najpierw, na czym polega
rola i wk³ad Koœcio³a w budowanie demokra-
tycznego ³adu spo³ecznego, opartego na trwa-
³ym fundamencie etycznym. Chodzi przede
wszystkim o wychowanie do odpowiedzialne-
go korzystania z wolnoœci zarówno w wymia-
rze indywidualnym, jak i spo³ecznym, ale tak-
¿e przestrzeganie przed zagro¿eniami, jaki

mog¹ wynikaæ z redukcyjnych wizji istoty i
powo³ania cz³owieka.

Nastêpnie Papie¿ nawi¹za³ do prze³omowe-
go w historii naszego narodu wydarzenia, ja-
kim by³y narodziny „Solidarnoœci”, zapocz¹t-
kowuj¹ce stopniowy demonta¿ ustroju
totalitarnego i wielkie przemiany spo³eczne
w Europie. Podkreœli³ szczególnie mocno fakt,
ze skuteczny w swoich ostatecznych konse-
kwencjach protest polskich robotników przy-
bra³ postaæ pokojowej walki o prawa cz³owieka,
daj¹c tym samym dowód, ¿e wielkie cele spo-
³eczne mo¿liwe s¹ do osi¹gniêcia na gruncie
wy¿szych aspiracji ludzkiego ducha, wyra¿a-
j¹cych siê w³aœnie w postawie mi³oœci, brater-
stwa, solidarnoœci i szacunku wobec godnoœci
cz³owieka.

I w³aœnie tu pad³o z ust Papie¿a wymowne
napomnienie: „Pamiêæ o moralnych przes³a-
niach „Solidarnoœci”, a tak¿e o naszych jak¿e
czêsto tragicznych doœwiadczeniach histo-
rycznych, winna dziœ oddzia³ywaæ w wiêkszym
stopniu na jakoœæ polskiego ¿ycia zbiorowe-
go, na styl uprawiania polityki czy jakiejkol-
wiek dzia³alnoœci publicznej, zw³aszcza takiej,
która jest sprawowana na mocy spo³ecznego
wyboru i zaufania”.

Zarzut zapoznania etycznego fundamen-
tu, na którym wspiera³ siê ogólnonarodowy
ruch odnowy „Solidarnoœæ” by³ w tamtym
czasie wielce wymowny i wymaga³ gruntow-
nego przemyœlenia przez naszych polityków,
zw³aszcza tych, którzy przyznaj¹ siê do chrze-
œcijañskiej inspiracji w swojej dzia³alnoœci po-
litycznej. W tej refleksji pomóg³ im sam Pa-
pie¿, który przypomnia³ pewne elementarne
zasady, które w naszym ¿yciu publicznym czê-
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sto bywaj¹ deklarowane, natomiast rzadko re-
spektowane.

Przede wszystkim wa¿na jest troska o do-
bro wspólne, bêd¹ca wyrazem autentycznej
s³u¿by narodowi oraz duch s³u¿by w sprawo-
waniu w³adzy, chroni¹cy polityków przed wy-
korzystywaniem jej dla w³asnych korzyœci.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e demokratyczne pañ-
stwo wymaga solidarnej wspó³pracy wszyst-
kich obywateli, niezale¿nie od opcji politycz-
nych i œwiatopogl¹dowych. W tym bowiem
ostatecznie wyra¿a siê sam sens istnienia
wspólnoty politycznej, która nie polega na ja-
kiejœ mitycznej jednoœci moralno-politycznej,
ale jest miejscem, gdzie œcieraj¹ siê ró¿ne wi-
zje dobra wspólnego w ramach istniej¹cego w
spo³eczeñstwie pluralizmu.

Z drugiej strony pluralizm œwiatopogl¹do-
wy w pañstwie demokratycznym nie zwalnia
od uznawania  i respektowania zasad etycznych
w ¿yciu publicznym. Jeszcze raz Papie¿ mu-
sia³ przypomnieæ o groŸbie sprzymierzenia siê
demokracji z relatywizmem etycznym i po-
zbawienia tym samym ¿ycia publicznego trwa-
³ego moralnego punktu odniesienia, a tak¿e,
¿e demokracja bez wartoœci ³atwo przemienia
siê w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

Podzielaj¹c radoœæ z dokonuj¹cych siê w
Polsce przemian, Jan Pawe³ II chcia³ nam
wszystkim uœwiadomiæ, ze w wolnym spo³e-
czeñstwie musi istnieæ trwa³y fundament war-
toœci, które zabezpieczaj¹ dobro ca³ego cz³o-
wieka i chroni¹ jego godnoœæ w relacjach z
innymi ludŸmi i strukturami spo³ecznymi.
Natomiast wszelkie przemiany ekonomiczne,
jakie siê dokonuj¹, maja s³u¿yæ kszta³towaniu
œwiata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego.

Ca³a papieska katecheza spo³eczna dla pol-
skich parlamentarzystów zosta³a ostatecznie
streszczona przez Jana Paw³a II w krótkich
¿yczeniach, wyra¿aj¹cych najbardziej istotny
sens zaanga¿owania politycznego: „Chcia³bym
¿yczyæ polskim politykom i wszystkim oso-
bom zaanga¿owanym w ¿yciu publicznym, by
nie szczêdzili si³ w budowaniu takiego pañ-
stwa, które otacza szczególn¹ trosk¹ rodzinê,
¿ycie ludzkie, wychowanie m³odego pokole-
nia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne
sprawy ca³ego narodu i jest wra¿liwe na po-
trzeby konkretnego cz³owieka, szczególnie
ubogiego i s³abego”.

I wreszcie papieskie wezwanie „Nie ma so-
lidarnoœci bez mi³oœci” znajduje swoje najpe³-
niejsze wyjaœnienie i zarazem dope³nienie w
katechezie podczas ostatniej Pielgrzymki Jana
Paw³a II do Polski w 2002 r., której motywem
przewodnim by³a tajemnica Bo¿ego mi³osier-
dzia.

Papie¿ stara³ siê wówczas uwyraŸniæ, ¿e
Bóg okazuj¹c nam swoje mi³osierdzie, ocze-
kuje, ¿e sami bêdziemy œwiadkami mi³osier-
dzia w dzisiejszym œwiecie, pogr¹¿aj¹cym siê
coraz bardziej w licznych nieprawoœciach (my-
sterium iniquitatis). Cz³owiek bowiem o tyle
tylko dociera do mi³osiernej mi³oœci Boga, o
ile sam przemienia siê wewnêtrznie w duchu
podobnej mi³oœci do bliŸnich.

Dziœ w obliczu wielu nowych form ubó-
stwa (niekoniecznie zwi¹zanych z materialnym
wymiarem egzystencji) potrzebna jest nowa
„wyobraŸnia mi³osierdzia w duchu solidarno-
œci z bliŸnimi, dziêki której pomoc bêdzie
œwiadectwem braterskiej wspólnoty dóbr
(Kraków, 18 sierpnia 2002 r.). Mi³osierdzie
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bowiem powinno siê wyra¿aæ nie tyle i nie tyl-
ko w skutecznoœci pomocy, ale w zdolnoœci
bycia bliŸnim dla cierpi¹cego cz³owieka. Mi-
³oœæ mi³osierna to ostatecznie spotkanie dwoj-
ga ludzi w samym cz³owieczeñstwie, to wspól-
ne doœwiadczenie godnoœci drugiego cz³owieka.

Mi³osierdzie nie ogranicza siê do dzia³al-
noœci charytatywnej, która ma czêsto anoni-
mowy charakter, a czasem przybiera nawet for-
my ludyczne, tak jak przypadku naszej
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Wkracza ono natomiast szeroki zakres stosun-
ków miêdzyludzkich, nadaj¹c im nowy wy-
miar, przekraczaj¹cy miarê kwantytatywnie
pojmowanej sprawiedliwoœci. Celem mi³osier-
dzia jest nowy kszta³t naszej cywilizacji – „cy-

wilizacja mi³oœci”. Mi³osierdzie ma swój g³ê-
boki sens spo³eczny, bo pozwala spojrzeæ na
kszta³t i jakoœæ naszego ¿ycia spo³ecznego z
punktu widzenia ludzi ubogich. To w³aœnie
nowa wyobraŸnia mi³osierdzia pozwala nam
dostrzec  potrzeby ludzi ubogich, które na
ogó³ nie maja dostêpu do pola powszechnej
uwagi wyznaczanego przez dzisiejsze media.

Te krótka refleksjê nad papieskim wezwa-
niami z Wybrze¿a wypada zakoñczyæ ostat-
nim wezwanie, jakie Jan Pawe³ II skierowa³ do
nas na polskiej ziemi w przemówieniu po¿e-
gnalnych na lotnisku w Balicach w 2002 r.:
„Niech zapanuje duch mi³osierdzia, bratniej
solidarnoœci, zgody i wspó³pracy oraz auten-
tycznej troski o dobro naszej Ojczyzny”.
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         Wstêp
    W publikacji Antoniego Dudka i Ryszarda
Gryza Komuniœci i Koœció³ w Polsce (1945-
1989) wydanej w 2003 r. mo¿na znaleŸæ tak¹
wypowiedŸ: Latem 1980 roku przez Polskê
przesz³a wielka fala strajków, zapocz¹tkowu-
j¹c najpowa¿niejszy kryzys wewnêtrzny w
dotychczasowej historii PRL. […] Demon-
stracyjna religijnoœæ, wyra¿aj¹ca siê zarówno
w odprawianiu mszy na terenie strajkuj¹cych
zak³adów, jak i czêstym pos³ugiwaniem siê
symbolik¹ religijn¹, stanowi³a wa¿ny sk³adnik
to¿samoœci protestuj¹cych robotników. Mimo
to pierwsze reakcje hierarchii koœcielnej,
zw³aszcza kardyna³a Wyszyñskiego, by³y wiê-
cej ni¿ powœci¹gliwe”1. Próbê analizy i oceny
stanowiska prymasa wobec strajków w lecie
1980 r. podj¹³ Ryszard Gryz w nastêpnym
roku2. Pisa³, ¿e prymas Stefan Wyszyñski za-
chowa³ daleko id¹c¹ wstrzemiêŸliwoœæ wobec
Sierpnia ’80. Takie stanowisko wynika³o z obaw

przed nara¿eniem kraju na dalsz¹ destabiliza-
cjê oraz z uznania ¿¹dania utworzenia wolnych
zwi¹zków za nierealne, nie do przyjêcia dla
w³adz pañstwowych3. W ostrzejszym tonie
pisa³ Jaros³aw Gowin. Uwa¿a³ on, ¿e Wyszyñ-
ski by³ sceptyczny wobec ¿¹dañ robotniczych
dotycz¹cych rejestracji wolnych zwi¹zków
zawodowych i obawia³ siê zniweczenia z tru-
dem osi¹gniêtego kompromisu w relacjach
Koœció³-pañstwo w epoce Gierka i interwen-
cji sowieckiej4.
    Jakie by³o wiêc stanowisko Prymasa Ty-
si¹clecia wobec strajków w sierpniu 1980 r.?
Czy by³ rzeczywiœcie powœci¹gliwy i wstrze-
miêŸliwy? Jak ewoluowa³o nastawienie Pry-
masa wobec strajkuj¹cych robotników i ich
postulatów?
    Najbardziej wyczerpuj¹cej wypowiedzi na
postawione wy¿ej pytania móg³by udzieliæ
tylko sam kard. Stefan Wyszyñski. Niestety,
jego œmieræ przed 25 laty uniemo¿liwia nam

Ks.  S³awomir  Zabraniak

Prymas  Polski  ks.  kard. Stefan  Wyszyñski
wobec  strajków sierpniowych  1980  roku

1 A. Dudek, R. Gryz, Komuniœci i Koœció³ w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, s. 351.
        2         R.  Gryz, Mediator czy sojusznik? Prymas Wyszyñski i narodziny „Solidarnoœci”, Almanach Historyczny 6(2004), s. 379-411.
        3          Tam¿e, s. 409-410.
       4           J. Gowin, Koœció³ a „Solidarnoœæ”, w: Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo „Solidarnoœci” po dwudziestu latach, red. D. Gawin,
                  Warszawa 2002, s. 19.
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postawienia mu ich wprost. Obecnie pozosta-
je nam czerpaæ informacje z pozostawionych
przez niego wypowiedzi i z relacji osób, które
z nim kontaktowa³y siê w tym gor¹cym okre-
sie. Wyj¹tkowe znaczenie ma tutaj publikacja
Petera Rainy Kardyna³ Wyszyñski i „Solidar-
noœæ” wydana w 2005 r. i wspomnienia Romu-
alda Kuko³owicza. Raina przybli¿a czytelni-
kowi niepublikowane dotychczas materia³y
archiwalne5. Szkoda jednak, ¿e autor nie poda³
Ÿród³a. Wiadomo bowiem, ¿e Prymas prowa-
dzi³ osobiste notatki zatytu³owane Pro me-
moria6. Czy wiêc cytowane teksty zosta³y za-
czerpniête z tego Ÿród³a?
    Niniejsze wyst¹pienie na temat stanowiska
Prymasa wobec strajków jest prób¹ rekon-
strukcji wydarzeñ z tego gor¹cego okresu,
szczególnie dni 16-31 sierpnia 1980 r. i jego
reakcji na nie. Warto od razu te¿ zastrzec, ¿e
kardyna³ Stefan Wyszyñski by³ przede
wszystkim g³ow¹ Koœcio³a w Polsce, kap³a-
nem, duszpasterzem i patriot¹ a nie politykiem
czy przywódc¹ robotniczym. By³ tak¿e cz³o-
wiekiem œwiadomym swego podesz³ego wie-
ku. Skoñczy³ 79 lat. Nie mo¿na o tym wszyst-
kim zapominaæ przy próbach oceny jego
postawy wobec sierpniowych protestów robot-
niczych.
                           Osoba Prymasa
    Rok 1980 by³ dla Prymasa Tysi¹clecia 32
rokiem jego kierowania Koœcio³em w Polsce,
(nominacja papieska z 16 listopada 1948 r.)7.

Mia³ za sob¹ d³ugie lata walki z narzucan¹ naro-
dowi polskiemu ideologi¹ ateistyczn¹, porozu-
mienie z rz¹dem komunistycznym z 14 kwietnia
1950 r. wiêzienie i kolejne próby wypracowania
status vivendi w okresie Gomu³ki i Gierka oraz
wybór Polaka na Stolicê Piotrow¹.
    Stefan Wyszyñski urodzi³ siê 3 sierpnia 1901
r. w Zuzeli na Mazowszu8. W 1946 r. zosta³ bi-
skupem lubelskim9. Mia³ za sob¹ pracê w dusz-
pasterstwie i studia w Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim na Wydziale Prawa
Kanonicznego i z zakresu katolickiej nauki spo-
³ecznej i ekonomii na sekcji spo³eczno-ekono-
micznej Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-
ekonomicznych pod kierunkiem ks. Antoniego
Szymañskiego w latach 1925-1929. Dzia³a³ m.in.
w Stowarzyszeniu Katolickiej M³odzie¿y Aka-
demickiej „Odrodzenie”. Po doktoracie w
czerwcu 1929 r. odby³ podró¿ do Austrii,
W³och, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec,
gdzie pog³êbia³ studia z zakresu nauki spo³ecz-
nej Koœcio³a. Po powrocie do Ojczyzny dzia³a³
m.in. w Chrzeœcijañskich Zwi¹zkach Zawodo-
wych i zorganizowa³ Katolicki Zwi¹zek M³o-
dzie¿y Robotniczej. Prowadzi³ tak¿e Chrzeœci-
jañski Uniwersytet Robotniczy10. Do
doœwiadczeñ zdobytych w okresie miêdzywo-
jennym czêsto wraca³. Los robotnika by³ mu
zawsze bliski. Zrywy ró¿nych grup spo³ecznych
w kraju i krwawe ich st³umienie w 1956, 1968,
1970 czy 1976 r.11 nie pozosta³y z pewnoœci¹ bez
œladu w jego psychice i postawie.

        5      P. Raina, Kardyna³ Wyszyñski i „Solidarnoœæ”, Warszawa 2005, s. 7.
        6     B. Piasecki, Ostatnie dni Prymasa Tysi¹clecia, Rzym 1982, s. 5.
        7      Dudek, Gryz, Komuniœci i Koœció³, s. 36.
        8       A. Micewski, Kardyna³ Wyszyñski Prymas i M¹¿ Stanu, Paris 1982, s. 19.
        9      B. Pylak, Stefan Wyszyñski Biskup Lubelski 1946-1949, Lublin 2000.
       10       Micewski, Kardyna³ Wyszyñski, s. 25-26.
       11        A. Friszke, Polska. Losy pañstwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 219, 296-298, 303-306, 339-340.
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    Bogaty baga¿ przesz³oœci i doœwiadczeñ zdo-
bytych w ci¹gu minionych lat wyznacza³y styl
dzia³ania. Nie poddawa³ siê emocjom i nastro-
jom chwili, ale z du¿¹ ostro¿noœci¹ podcho-
dzi³ do kolejnych prób walki z systemem ko-
munistycznym w OjczyŸnie. Zna³ bowiem
doskonale metody dzia³añ ró¿nych organów
totalitarnego pañstwa i obawia³ siê kolejnej,
zapewne krwawej, konfrontacji narodu ze spra-
wuj¹cymi w³adzê. Andrzej Micewski pisa³ o
nim, ¿e cechowa³ siê dalekowzrocznoœci¹ i kie-
rowa³ zawsze cnot¹ roztropnoœci12. Sta³ siê nie
tylko ksiêciem Koœcio³a, lecz tak¿e polskim
mê¿em stanu. Musieli to uznaæ nawet jego
komunistyczni przeciwnicy. Broni³ praw Ko-
œcio³a, praw ludzkich i praw narodu do niezawi-
s³oœci […] Choæ nigdy nie stawia³ sobie celów
politycznych, a raczej religijno-spo³eczne,
wype³nia³ pos³annictwo nie tylko obroñcy
praw Koœcio³a, ale tak¿e praw ludzkich i mo-
ralnych praw narodu13. Troska o Naród i jego
moralne odrodzenie ci¹gle przebija³y z jego
wyst¹pieñ. Potrafi³ wznieœæ siê ponad odtacza-
j¹c¹ rzeczywistoœæ i trafnie przewidzieæ kon-
sekwencje ludzkich dzia³añ. Z du¿¹ wiêc re-
zerw¹ podchodzi³ do ró¿norodnych oczekiwañ
i wyst¹pieñ, patrz¹c w przysz³oœæ i myœl¹c o
prawdziwym dobru Ojczyzny. Nie mia³ do-
radców, choæ korzysta³ z opinii ró¿nych osób.
Decyzje podejmowa³ sam14.
    Jego stanowisko wobec systemu totalitar-
nego by³o niezmienne. Od kiedy episkopat
Polski sformu³owa³ 26 lutego 1947 r. postula-
ty konstytucyjne kard. S. Wyszyñski przed-

stawia³ je w³adzom przez ca³y okres sprawowa-
nia swego urzêdu15. Biskupi polscy pisali wte-
dy, ¿e konstytucja powinna:
    - „wychodziæ z za³o¿enia, ¿e naturalnemu i
pozytywnemu prawu moralnemu poddane jest
zarówno jednostkowe ¿ycie obywateli, jak i
¿ycie pañstwowe”,
    - stan¹æ na stanowisku praworz¹dnoœci i
uczciwoœci moralnej ¿ycia pañstwowego, za-
pobiegaj¹c nadu¿yciom, samowoli, anarchii i
przerostom wp³ywów czynników nieodpowie-
dzialnych”,
    - uszanowaæ przyrodzon¹ wolnoœæ ludzk¹
obywateli „ograniczaj¹c j¹ jedynie o tyle, o ile
wymaga tego wspólne dobro i bezpieczeñ-
stwo”, („wolnoœæ obywatelsk¹ pojmowaæ nale-
¿y jako wolnoœæ osobist¹, jako wolnoœæ wie-
rzeñ religijnych i kultu, jako wolnoœæ
przekonañ, s³owa, pisma, zrzeszania siê oraz jako
swobodê wyboru organizacji zawodowych”),
    - „zabezpieczyæ obywatelom poszanowanie
przez pañstwo ich godnoœci ludzkiej, chroni¹c
ich od nieludzkiego traktowania i od deptania
cz³owieczeñstwa”,
    - „porêczyæ prywatn¹ w³asnoœæ obywateli,
w³asnoœæ ruchom¹ i nieruchom¹, w³asnoœæ zie-
mi i warsztatów pracy”,
    - „zabezpieczyæ prywatn¹ inicjatywê gospo-
darcz¹, poza wypadkami, gdy rzeczywiste po-
trzeby pañstwowe domagaj¹ siê jej ogranicze-
nia”,
    - zabezpieczyæ prawny byt i swobodny roz-
wój ¿ycia rodzinnego”,
    „zapewniæ rodzicom katolickim chrzeœci-

12       Micewski, Kardyna³ Wyszyñski, s. 10, 161.
13       Tam¿e, s. 11-13.
14      Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 15, przypis 18.
15       Tam¿e, 6-7.
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jañskie wychowanie dzieci i udzielenie tym¿e
nauki zarówno w szko³ach publicznych, jak i
prywatnych”,
    - „zabezpieczyæ praworz¹dnoœæ ¿ycia pañ-
stwowego, wykluczaj¹c zeñ swawole, nadu¿y-
cia w³adzy oraz przerosty uprawnieñ czynni-
ków politycznych i partyjnych”16.
    Do tych postulatów z 1947 r. nawi¹zali bi-
skupi polscy 9 stycznia 1979 r. przy okazji pro-
jektu ustawy o zmianie Konstytucji PRL17.
Pisali m.in. o zwi¹zkach zawodowych. W tym
kontekœcie ³atwiej przyjdzie zrozumieæ sta-
nowisko Prymasa Tysi¹clecia wobec strajku-
j¹cych stoczniowców i ich postulatów.
Kontekst polityczny, gospodarczy, spo³eczny
i religijny strajków w 1980 r.
    Po prawie 26 latach od wyst¹pieñ robotni-
czych w ró¿nych miastach Polski w 1980 r. do
legendy i symbolu uros³y strajki na Wybrze-
¿u, szczególnie zaœ w Stoczni Gdañskiej. Nie
mo¿na jednak zapominaæ o ich kontekœcie
gospodarczym, spo³ecznym, politycznym,
miêdzynarodowym i religijnym. W dniach 2-
10 czerwca 1979 r. papie¿ Jan Pawe³ II odby³
swoj¹ pierwsz¹ pielgrzymkê do Ojczyzny. W
spotkaniach z nim uczestniczy³o ok. 10 mln
ludzi. Wydaje siê, ¿e pielgrzymka uœwiadomi-
³a katolikom polskim ich si³ê18. By³a tak¿e
wielkim szokiem dla dzia³aczy partyjnych19.
    Polska scena partyjna tak¿e ulega³a kolejne-
mu rozdrobnieniu pod koniec lat 70-tych. W
PZPR œciera³y siê trzy nurty: twardych (Ste-

fan Olszowski, Tadeusz Grabski), libera³ów
(Stanis³aw Kania) i centrystów (gen. Wojciech
Jaruzelski). Ka¿dy z tych nurtów dzieli³ siê
na ró¿ne koterie, cechuj¹ce siê personalnymi
przepychankami. G³ówna koteria, tzw. gier-
kowców, rozpada³a siê coraz bardziej. Najwiêk-
szym poparciem Moskwy cieszy³a siê koteria
gen. Jaruzelskiego, szermuj¹ca frazeologi¹
narodow¹ i maj¹ca za sob¹ wojsko i S³u¿bê
Bezpieczeñstwa. D¹¿y³a do ograniczonych
zmian we w³adzach20.
    Pod koniec lat 70-tych narasta³ kryzys, któ-
ry dotyka³ ró¿nych dziedzin gospodarki.
„Wielki skok” gospodarczy podjêty w deka-
dzie E. Gierka nie uda³ siê. Ros³o zad³u¿enie
Polski. Rz¹d zamierza³ do koñca 1980 r. zli-
kwidowaæ deficyt w handlu zagranicznym siê-
gaj¹cy 1,3-1,5 mld dolarów przez podniesienie
eksportu o 25 % i zmniejszenie dostaw na ry-
nek wewnêtrzny w ostatnim kwartale o 15 %.
Oznacza³o to podwy¿kê cen ¿ywnoœci. Nie-
które produkty mia³y trafiæ do sprzeda¿y ko-
mercyjnej od 1 lipca 1980 r. Z tym tak¿e dniem
zmieniono niektóre normy technologiczne w
zak³adach przemys³u metalowego. Sytuacjê w
zaopatrzeniu zaostrzy³ dodatkowo nieurodzaj,
który w latach 1978-1980 nawiedzi³ polsk¹ wieœ.
Z³otówka traci³a na wartoœci21. W czerwcu i
lipcu 1980 r. dosz³o do strajków, zwanych eko-
nomicznymi, w ró¿nych miastach Polski, m.in.
Mielcu, Warszawie, Poznaniu i Lublinie22. Na
LubelszczyŸnie strajkowa³o wtedy ok. 150 za-

16      P. Raina, Koœció³ w PRL. Dokumenty, t. 1: 1945-1959, Poznañ 1994, s. 78-80.
17      P. Raina, Koœció³ w PRL. Dokumenty, t. 3: 1975-1989, Poznañ-Pelplin 1996, s. 21-26.

1         8      M. Gêdek, Prze³om. Polska 1976-1991, Lublin 2002, s. 36.
         19       J. Rolicki, Zbigniew Bujak: Przepraszam za „Solidarnoœæ”, Warszawa 1991, s. 40.
         20       Gêdek, Prze³om, s. 42-43.
         21       Tam¿e, s. 37-38, 43.
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k³adów pracy i ok. 40-50 tysiêcy robotników23.
W literaturze pojawi³o siê nawet okreœlenie
Lubelski Lipiec24. W tym samym czasie trwa-
³a olimpiada w Moskwie (19.07-3.08.1980). Blo-
kada komunikacyjna w Polsce stwarza³a Ro-
sjanom du¿e trudnoœci i wywo³a³a oczywiœcie
ich reakcjê. Zdaniem ró¿nych osób, m.in.
Romana Kuko³owicza, Marka Gêdka, lubel-
skie niepokoje by³y inspirowane przez frakcje
PZPR d¹¿¹ce do usuniêcia ekipy Edwarda Gier-
ka i wymknê³y siê spod kontroli25.
    Kolejna fala strajków wybuch³a w sierpniu
1980 r. Dnia 4 sierpnia zastrajkowali robotni-
cy w £odzi i Warszawie. Kard. Wyszyñski za-
uwa¿a³ 8 sierpnia 1980 r., ¿e walka „toczy siê o
utrzymanie przy w³adzy, a nie o reformê go-
spodarki. Narasta druga fala strajków, jako sku-
tek pod¿egania frakcyjnego przeciwko sobie.
W œwiecie robotniczym budzi siê œwiadomoœæ
swojej pozycji w pañstwie”26.
    Dnia 7 sierpnia zosta³a zwolniona z pracy w
Stoczni im. Lenina w Gdañsku Anna Walen-
tynowicz, dzia³aczka Wolnych Zwi¹zków Za-

wodowych. Efektem tego posuniêcia dyrek-
cji by³ strajk pracowników, który podjêli 14
sierpnia. Domagali siê jej przyjêcia do pracy,
podwy¿ki p³ac i dodatku dro¿yŸnianego oraz
wybudowania pomnika ofiarom Grudnia
197027. Tego samego dnia pojawi³ siê w Stocz-
ni Lech Wa³êsa, który sta³ siê g³ównym wyra-
zicielem robotniczych postulatów28. Nastêp-
nego dnia, tj. 15 sierpnia, odby³a siê zasadnicza
dyskusja miêdzy strajkuj¹cymi i dyrekcj¹
Stoczni. W Gdañsku stanê³y porty, komuni-
kacja miejska. Tego samego dnia rozpoczê³y
siê strajki w Stoczni Gdyñskiej im. Komuny
Paryskiej29. Pod bramy Stoczni Gdañskiej
przybywa³y t³umy gdañszczan. Dyrekcja zgo-
dzi³a siê na wiêkszoœæ postulatów stoczniow-
ców i zagwarantowa³a tak¿e bezpieczeñstwo dla
ca³ego Komitetu Strajkowego i dla wszyst-
kich strajkuj¹cych30.
    16 sierpnia, w sobotê, o godz. 15.00 Lech
Wa³êsa og³osi³ osi¹gniêcie porozumienia z
dyrekcj¹ i zakoñczenie protestu31. Jednak nie
rozwi¹zany zosta³ problem strajków mniej-

22          K. B. Janowski, Polska 1980-1981. Od euforii do szoku. Studium historyczno-politologiczne, Toruñ 1995, s. 13; M. D¹browski,
                   Lubelski Lipiec 1980, Lublin 2000, s. 83; Gêdek, Prze³om, 43-46.

23      D¹browski, Lubelski Lipiec, s. 88, 91-153, 165.
         24       J. Holzer, „Solidarnoœæ” 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1990, s. 24.
         25        W cieniu Prymasa Tysi¹clecia. Z profesorem Romualdem Kuko³owiczem rozmawia Piotr B¹czek, Warszawa 2001, s. 142;
                    Gêdek, Prze³om, s. 46-47.
         26       Zapis Prymasa z 8 sierpnia 1980 r., cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 16.
         18       MDG 1957 s. 454.
          27          Opowiada Anna Walentynowicz, w: Gdañsk-Sierpieñ 1980. Rozmowy Komisji Rz¹dowej z Miêdzyzak³adowym Komitetem
Strajkowym w Stoczni Gdañskiej (23-31 sierpnia 1980 r.), zapisu z taœmy magnetofonowej dokona³ M. Chojecki, Warszawa 1981, s. 6-
7; Kalendarium strajku w Gdañsku, w: Kultura, Pary¿ 1980, nr 10, s. 66; Gêdek, Prze³om, 47-48. (Postulaty z 14 sierpnia: „1) Zabezpie-
czenie ca³emu Komitetowi Strajkowemu na piœmie z podpisem pana Fiszbacha bezpieczeñstwo i ¿e nic za swoj¹ dzia³alnoœæ nie bêd¹
przeœladowani. 2) Przywróciæ do pracy i wyrównaæ straty z tytu³u zwolnienia Annie Walentynowicz, Lecha Wa³êsy i Andrzeja Ko³o-
dzieja. 3) ¯¹damy podwy¿ki dwa tysi¹ce na ka¿dego zatrudnionego. 4) Zakwalifikowaæ pracowników stoczni do V tabeli p³ac. 5)
Wyrównaæ zasi³ki rodzinne do pracowników MSW i WP. 6) Do dnia 17 grudnia 80 roku wybudowaæ pomnik ofiarom poleg³ym w
70 roku. 7) Rozwi¹zanie Rady Zak³adowej i rad oddzia³owych zwi¹zków zawodowych. Wolne wybory do rad z. z”).
       28      L. Wa³êsa, Droga nadziei, Kraków 1990, s. 119-120; A. Walentynowicz, A. Baszanowska, Cieñ przysz³oœci, Kraków 2005, s. 86-
               87, 99.
      29     Kalendarium 1980-1996, oprac. W. Turek, w: Sierpieñ ’80. Co pozosta³o z tamtych dni?, red. J. Kulas, Gdañsk 1996, s. 231.
      30       Kalendarium strajku w Gdañsku, s. 67; H. Banaszak, Technologia manipulacji. Polska prasa codzienna: lipiec-sierpieñ 1980,
                w: Polacy-jesieñ ’80, red. I. Krzemiñski, Warszawa 2005, s. 297-299.
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szych zak³adów. W poczuciu ³¹cznoœci z nimi
rozpoczê³a siê kolejna faza strajku w Stoczni
Gdañskiej. Du¿¹ rolê odegra³y w jej zainspi-
rowaniu panie: Alina Pieñkowska, Anna Wa-
lentynowicz i Ewa Osowska32. W nocy z 16 na
17 sierpnia powsta³ Miêdzyzak³adowy Komi-
tet Strajkowy (MKS). Mia³ on koordynowaæ
wszystkie strajki w kraju i wystêpowaæ jako
rzecznik strajkuj¹cych wobec w³adz pañstwo-
wych. Spisano robotnicze postulaty. Doma-
gano siê m.in. uwolnienia wiêŸniów politycz-
nych, wolnych zwi¹zków zawodowych,
dostêpu do radia i telewizji33. Wœród strajku-
j¹cych robotników w Stoczni im. Lenina po-
jawi³ siê ks. Henryk Jankowski. W niedzielê,
17 sierpnia, odprawi³ pierwsz¹ Mszê Œwiêt¹ dla
strajkuj¹cych z polecenia biskupa Lecha Kacz-
marka, ordynariusza gdañskiego. Tak¿e w
Stoczni Gdyñskiej ks. Hilary Jastak otoczy³
opiek¹ duszpastersk¹ strajkuj¹cych34. Wymiar

religijny strajków by³ bardzo widoczny nie
tylko na polu zewnêtrznym w formie wywie-
szania krzy¿y, wizerunków Matki Bo¿ej i Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, Mszy Œwiêtych czy
wspólnych modlitw. Dokonywa³a siê wielka
przemiana ducha i odnowa moralna35. Strajk
rozpocz¹³ siê na trzeŸwo i oni wylewali wódkê
do rynsztoku, bo im podawano i przynoszono,
zachowali trzeŸwoœæ i codziennie te spowie-
dzi œwiête – dla mnie to by³y niesamowite re-
kolekcje narodowe. Bo rzucano legitymacje.
By³y to spowiedzi po trzydziestu, dwudzie-
stu piêciu latach36. W podobnym tonie wypo-
wiada³ siê o strajkuj¹cych robotnikach w
Stoczni Szczeciñskiej wicepremier Kazimierz
Barcikowski37.
    Wydarzenia na Wybrze¿u wywo³a³y ¿yw¹
reakcjê w³adz pañstwowych. Ówczesny mini-
ster spraw wewnêtrznych, gen. Stanis³aw Ko-
walczyk, powo³a³ w MSW sztab do kierowania

       31      Kalendarium, w: „Solidarnoœæ” i opozycja antykomunistyczna w Gdañsku (1980-1989), red. L. Ma¿ewski, W. Turek, Gdañsk
               1995, s. 272; Dni „Solidarnoœci”, red. K. Madoñ-Mitzner, Warszawa 2005, s. 17.
       32         Dni „Solidarnoœci”, s. 17-18; T. G. Ash, Polska rewolucja. „Solidarnoœæ” 1980-1981, Warszawa 1990, s. 9; L. Ma¿ewski, Pomorski
model obrony czynnej a powstanie „Solidarnoœci”, w: „Solidarnoœæ i opozycja antykomunistyczna w Gdañsku (1980-1989), red. L.
Ma¿ewski, W. Turek, Gdañsk 1995, s. 18; Walentynowicz, Baszanowska, Cieñ przysz³oœci, s. 90-91; A. Pieñkowska, Najwa¿niejsza jest
wolnoœæ, w: Sierpieñ ’80. Co pozosta³o z tamtych dni?, red. J. Kulas, Gdañsk 1996, s. 27.
     33       Friszke, Polska, s. 368.
     34      Kalendarium, s. 272; S. Bogdanowicz, Lech Kaczmarek biskup gdañski, Gdañsk 1994, s. 228-229; S. Bogdanowicz, Koœció³
gdañski pod rz¹dami komunizmu 1945-1984, Gdañsk 2000, s. 364-365; Peter Raina, Ksi¹dz Pra³at Henryk Jankowski walczy o prawdê,
Warszawa 1999, s. 8-9; Walentynowicz, Baszanowska, Cieñ przysz³oœci, 93-94.
35 Pieñkowska, Najwa¿niejsza jest wolnoœæ, s. 28: „Bardzo wa¿na dla strajkuj¹cych by³a wspólna modlitwa. O tej potrzebie nie zapo-
mnia³y Bo¿ena Rybicka i Magdalena Modzelewska, prowadz¹c zbiorowe modlitwy przez wszystkie dni strajku”; M. Krzaklewski, Nie
wytrwaliœmy w pe³ni we idea³ach Sierpnia (15. rocznica powstania „Solidarnoœci”, w: Sierpieñ ’80. Co pozosta³o z tamtych dni?, red.
J. Kulas, Gdañsk 1996, s. 32-33: „robotnicy strajkowali i walczyli o wolnoœæ swojej Ojczyzny z modlitw¹ na ustach, przystêpuj¹c do
Najœwiêtszego Sakramentu, umieszczaj¹c obrazy i œwiête krzy¿e na bramie i na murach stoczni. […] w tych w³aœnie dniach […] rozpo-
czêto jego (spo³eczeñstwa) odnowê moraln¹.
      35        Pieñkowska, Najwa¿niejsza jest wolnoœæ, s. 28: „Bardzo wa¿na dla strajkuj¹cych by³a wspólna modlitwa. O tej potrzebie nie
zapomnia³y Bo¿ena Rybicka i Magdalena Modzelewska, prowadz¹c zbiorowe modlitwy przez wszystkie dni strajku”; M. Krzaklewski,
Nie wytrwaliœmy w pe³ni we idea³ach Sierpnia (15. rocznica powstania „Solidarnoœci”, w: Sierpieñ ’80. Co pozosta³o z tamtych dni?,
red. J. Kulas, Gdañsk 1996, s. 32-33: „robotnicy strajkowali i walczyli o wolnoœæ swojej Ojczyzny z modlitw¹ na ustach, przystêpuj¹c
do Najœwiêtszego Sakramentu, umieszczaj¹c obrazy i œwiête krzy¿e na bramie i na murach stoczni. […] w tych w³aœnie dniach […]
rozpoczêto jego (spo³eczeñstwa) odnowê moraln¹.
    36        Raina, Ksi¹dz Pra³at Henryk Jankowski, s. 10.
    37        Protokó³ nr 25 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 26 sierpnia 1980 r., w: Tajne dokumenty Biura Politycznego, s. 69:
„MKS absolutnie panuje nad sytuacj¹, […] hamuj¹ ¿¹dze, dzia³aj¹ sprê¿yœcie, sprawnie z du¿¹ kultur¹ (nie ma wypadków pijañstwa,
chuligañstwa, dbaj¹ o maj¹tek zak³adowy)”.
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operacj¹ „Lato – 80”. W dyrektywie wydanej 16
sierpnia wyra¿ono troskê o ³ad i porz¹dek spo-
³eczny naruszone przez protestuj¹cych robot-
ników. Departamentowi IV i Wydzia³om IV
KW MO nakazano m.in. wykorzystanie hie-
rarchii koœcielnej do ³agodzenia napiêæ spo³ecz-
nych38. W tym kontekœcie mog¹ wiêc pojawiæ
siê pytania, na ile polscy biskupi, w tym prymas
i inni duchowni byli wykorzystywani przez
w³adze komunistyczne? Na ile przekazywane
im informacje o sytuacji w kraju by³y prawdzi-
we? Stanowisko Prymasa wobec strajku w
Stoczni Gdañskiej
    Prymas nie otrzyma³ zapewne dyrektywy
ministra spraw wewnêtrznych do wgl¹du. Zna³
jednak oczekiwania rz¹dz¹cych komunistów.
W swoich zapiskach zanotowa³ w poniedzia-
³ek, 18 sierpnia 1980 r., ¿e Licz¹ na Koœció³, ale
ludzie Koœcio³a nie mog¹ stan¹æ okoniem prze-
ciwko postulatom robotników, gdy¿ te postu-
laty s¹ s³uszne. Dziœ idzie ju¿ nie tylko o przy-
s³owiow¹ „kie³basê”, ale o postulaty spo³eczne
i polityczne39. Z treœci przebija, z jednej stro-
ny troska o realizacjê s³usznych ¿¹dañ robot-
ników, a z drugiej œwiadomoœæ odpowiedzial-
noœci za Ojczyznê prze¿ywaj¹c¹ g³êboki kryzys
gospodarczo-spo³eczny. Strajki obejmowa³y w
tym czasie kolejne miasta, m.in. Szczecin,
gdzie 18 sierpnia w Stoczni Szczeciñskiej
utworzono Miêdzyzak³adowy Komitet Straj-
kowy z Marianem Jurczykiem na czele40.

     Po raz pierwszy kard. S. Wyszyñski publicz-
nie wypowiedzia³ siê o sytuacji w kraju w nie-
dzielê, 17 sierpnia. Podczas uroczystoœci koro-
nacji obrazu Matki Bo¿ej Wambierzyckiej
Królowej Rodzin w Wambierzycach w Doli-
nie K³odzkiej mówi³ do zebranych: gdy Oj-
czyznê nasz¹ nape³nia tyle udrêk, nie sposób
byæ obojêtnym na to, co niepokoi Naród i Pañ-
stwo, co niepokoi nasze rodziny i œwiat robot-
niczy, który podejmuje starania o nale¿ne Na-
rodowi prawa spo³eczne, moralne, ekonomiczne
i kulturalne. Podjêto wysi³ek, by zrozumieæ,
¿e s¹ to wartoœci potrzebne do normalnego roz-
woju Narodu, o który opiera siê Pañstwo […]
Pragnê przypomnieæ, co jest potrzebne naszej
OjczyŸnie, aby zapanowa³ spokój i równowaga,
której uczymy siê, kontempluj¹c postaæ pokor-
nej Pani Wambierzyckiej:
    Po pierwsze – pracowaæ rzetelnie, w poczu-
ciu odpowiedzialnoœci sumienia.
    Po drugie – nie trwoniæ, nie marnowaæ da-
rów ziemi, ale oszczêdzaæ, bo pamiêtajmy –
jesteœmy Narodem ci¹gle na dorobku. Nikt
nas w tym nie wyrêczy.
    Po trzecie – mniej po¿yczaæ, ale i mniej
wywoziæ, natomiast lepiej zaspokajaæ wszyst-
kie potrzeby Narodu, a wiêc potrzeby moral-
ne, spo³eczne, religijne, kulturalne i gospo-
darcze41.
    Kard. Wyszyñski odniós³ siê wiêc przede
wszystkim do protestów robotniczych w kon-

             38        Zarz¹dzenie nr 081/80 Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 16 sierpnia 1980 r. w sprawie powo³ania Sztabu MSW do
       kierowania operacj¹ „Lato-80”, w: P. Raina, M. Zbro¿ek, Operacja „Lato – 80”. Preludium stanu wojennego. Dokumenty
      MSW 1980-1981, Pelplin 2003, s. 27-34. Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 22-30.

             39         Zapis Prymasa z 18 sierpnia 1980 r., cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 32.
             40        Friszke, Polska, s. 368.
             41         Stefan Kardyna³ Wyszyñski Prymas Polski, Koœció³ w s³u¿bie Narodu. Nauczanie Prymasa Polski czasu odnowy w Polsce

       sierpieñ 1980-maj 1981. Teksty autoryzowane, Rzym 1981, s. 10; M. P. Romaniuk, ¯ycie, twórczoœæ i pos³uga Stefana Kardyna³a
      Wyszyñskiego Prymasa Tysi¹clecia, t. 4: 1972-1981, Warszawa 2002, s. 643.
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tekœcie troski o Ojczyznê i cz³owieka. Wyra¿a³
zrozumienie dla przyczyn robotniczych pro-
testów, ale jednoczeœnie dystansowa³ siê od ich
formy. Akcent po³o¿y³ na prawa i potrzeby Na-
rodu oraz odpowiedzialnoœæ sumienia. Widzia³
deformacje ludzkich sumieñ dokonywanych
przez system komunistyczny, dlatego g³oœno
wo³a³ o uzdrowienie patologii spo³ecznych.
    Jego wyst¹pienie z Wambierzyc rz¹d pró-
bowa³ wykorzystaæ do w³asnych celów. Frag-
menty niedzielnego kazania Prymasa wyemi-
towa³a telewizja w œrodê, 20 sierpnia. By³o to
swoistym ewenementem. Tego samego dnia
pojawi³ siê „Apel 64” intelektualistów polskich,
którzy poparli postulaty strajkuj¹cych i do-
magali siê od w³adz pertraktacji z Miêdzyza-
k³adowymi Komitetami Strajkowymi42. Na
rêce Prymasa wp³yn¹³ tego dnia list papie¿a
Jana Paw³a II, w którym wyra¿a³ on swoje wspar-
cie dla strajkuj¹cych. Ojciec Œwiêty pisa³
m.in. Modlê siê, by raz jeszcze Episkopat ze
swym Prymasem na czele, zapatrzony w Tê,
która dana jest ku obronie naszego Narodu,
móg³ równie¿ i tym razem dopomóc temu
Narodowi w ciê¿kim zmaganiu siê o chleb
powszechny, o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i za-

bezpieczenie jego nienaruszalnego prawa do
w³asnego ¿ycia i rozwoju43.
    Nastêpnego dnia, tj. 21 sierpnia, Prymas pla-
nowa³ przyj¹æ o godz. 10.00 Romana Kuko³o-
wicza. Przez niego stara³ siê przekazaæ rz¹dz¹-
cym radê, by nie próbowali si³owego
rozwi¹zania niepokojów spo³ecznych i zaczêli
rozmowy ze strajkuj¹cymi. Sam zapisa³: Trze-
ba ostrzegaæ przed sk³onnoœciami do u¿ycia
si³y. By³aby to najgorsza stawka Partii. […] Czy
Moskwa u¿yje si³y? Uwa¿am, ¿e bêd¹ siê bali
zarzutu – Polska nowy Afganistan44. Czy jed-
nak dosz³o do tego spotkania? Z pewnoœci¹
nie. W tym bowiem czasie Prymas spotka³ siê
z polsk¹ m³odzie¿¹ z Wielkiej Brytanii45. Sam
R. Kuko³owicz twierdzi³, ¿e przyby³ do War-
szawy dopiero 22 sierpnia, a w Gdañsku móg³
byæ najwczeœniej 23 sierpnia46. (podró¿ poci¹-
giem tam i z powrotem dziœ zajmuje ok. 9
godzin. W 1980 r. raczej nie trwa³a krócej).
Taki przebieg wydarzeñ wydaje siê wiarygod-
niejszy. Trudno tak¿e przyj¹æ, by Prymas nie
skontaktowa³ Kuko³owicza z biskupem Le-
chem Kaczmarkiem i infu³atem Bernardem
Polzinem z Gdañska. Spotka³ siê z nimi 21
sierpnia o godz. 12.00. Stawia³ im pytania: czy

42        Kalendarium strajku w Gdañsku, s. 68; Apel 64, w: Kultura, Pary¿ 1980, nr 10, s. 150-151: „[…] Robotnicy polscy z dojrza³oœci¹
i determinacj¹ walcz¹ o prawo swoje i nas wszystkich od lepszego o godniejszego ¿ycia. W tej walce miejsce ca³ej postêpowej inteligen-
cji jest po ich stronie. […] Apelujemy do w³adz politycznych i do strajkuj¹cych robotników, aby to by³a droga rozmów, aby to by³a droga
kompromisu. Nikomu nie wolno stawiaæ na jedn¹ kartê losu kraju, ani lekkomyœlnie zaprzepaœciæ nadziei lepsz¹ przysz³oœæ. Nikomu
nie wolno uciekaæ siê do jakichkolwiek aktów bezprawia i przemocy, ani próby si³. […] Apelujemy o wejœcie na tê drogê, apelujemy o
rozwagê i wyobraŸniê w przekonaniu, ¿e nie ma w tej chwili wa¿niejszej sprawy dla Polski”.

43       Papie¿ Jan Pawe³ II, List do Prymasa Polski, Chrzeœcijanin w œwiecie 12(1980), nr 9, s. 1.
44       Zapis Prymasa z 21 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 32.
45        Romaniuk, ̄ ycie, twórczoœæ, s. 644.

           46       R. Kuko³owicz, Ojciec, w: Nasza Polska., nr 21 z 23 maja 1996, s. 5: „By³ upalny dzieñ 22 czy 23 sierpnia 1980 roku. Po mszy
œw. i œniadaniu spacerowaliœmy alejkami tego ogrodu. W pewnej chwili Ksi¹dz Prymas, nie zatrzymuj¹c siê, rzuca pytanie: Co s¹dzisz
o strajku w Gdañsku i na Wybrze¿u? S¹dzê – odpowiadam – ¿e je¿eli w tym strajku zwyciê¿¹ robotnicy, to bêdzie to mia³o donios³e
znaczenie dla Polski. I zaraz dodajê – wiêcej… dla ca³ej Europy. I ja tak s¹dzê – mówi Ksi¹dz Kardyna³ i dodaje: A jak ci siê wydaje, czy
prymas Polski powinien tam kogoœ wydelegowaæ? Ale¿ oczywiœcie – odpowiadam. A kogo byæ wydelegowa³? Nie wiem. Nie zasta-
nawia³em siê nad tym. Wiêc ja ju¿ podj¹³em decyzjê – pojedziesz ty!”; W cieniu Prymasa Tysi¹clecia, s. 143-144. Inn¹ datê, 30 sierpnia,
podaje Holzer, „Solidarnoœæ”, s. 66.
48 Raina, Ksi¹dz Pra³at Henryk Jankowski, s. 8-9.
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napiêcie rosn¹ce jest wynikiem rodz¹cego siê
sumienia spo³ecznego – zmowa spo³eczna, czy
te¿ jest to wynik walk koteryjnych w Partii?47

Ordynariusz Gdañska podobno wiadomoœæ o
strajku bardzo nieprzyjemnie przyj¹³48. Zna³
przedstawion¹ mu 16 sierpnia przez oficera IV
Wydzia³u SB „wstêpn¹ ocenê” wydarzeñ w
Stoczni. Przebija³y w niej obawy o wykorzy-
stanie strajku przez KOR i lêki przed inter-
wencj¹ wojsk Uk³adu Warszawskiego49. W
czasie spotkania z kardyna³em biskup Kacz-
marek stwierdzi³, ¿e strajki to budzenie œwia-
domoœci spo³ecznej50.
    Ciekawym Ÿród³em informuj¹cym o stano-
wisku Prymasa wobec strajków w pierwszej
okresie by³by zapewne jego list do Papie¿a Jana
Paw³a II pisany wieczorem 21 sierpnia 1980 r.51,
czyli po spotkaniu z biskupem i infu³atem z
Gdañska. Niestety, na razie nie uda³o siê auto-
rowi do niego dotrzeæ.
    Dnia 23 sierpnia52 póŸnym wieczorem Pry-
mas odby³ drug¹ rozmowê z R. Kuko³owi-
czem na temat bie¿¹cej sytuacji. O 18.00 by³
bowiem w Miêdzyborowie (ok. 50 km od cen-
trum Warszawy) na uroczystoœci poœwiêcenia
koœcio³a, gdzie wyg³osi³ homiliê53. Nie móg³
wiêc spotkaæ siê z Kuko³owiczem o godz. 18.35
jak podaje Raina54. Po spotkaniu zapisa³ po-
tem m.in., ¿e:
    1) w strajki anga¿uj¹ siê ró¿ne grupy. „Niektó-
re z nich czekaj¹ na wyst¹pienie Prymasa Polski.

    2) Dwie grupy partyjne porozumia³y siê.
Wœród KOR s¹ ludzie, którzy s¹ podporz¹dko-
wani b¹dŸ „libera³om”, b¹dŸ „twardorêkim”. […]
    4) Rosn¹ postulaty komitetów koordynu-
j¹cych – m.in. wolnoœæ dla Koœcio³a, co od-
rzuci³ p. Pyka. Zosta³ odwo³any. Zast¹pi³ go
Jagielski który dosta³ ataku serca. […].
    6) […] Prof. Rajkiewicz chcia³ poznaæ stano-
wisko Prymasa Polski (nie u¿yæ si³y, nie prze-
wlekaæ sprawy, ograniczyæ do minimum ele-
menty programowe, przyj¹æ maksimum
postulatów strajkuj¹cych). […]
    7) Zaanga¿owanie ZSSR – w tej chwili –
wed³ug informacji posiadanych przez trzy gru-
py – nie chce, by dosz³o do sytuacji, w któ-
rych musia³by interweniowaæ ZSSR.
    8) Oczekiwanie W³adz – na postawê Koœcio-
³a. Libera³owie by chcieli, aby Prymas Polski
siê zaanga¿owa³ z poparciem – po zmianie Rz¹-
du. Twardorêcy oczekuj¹ ostrego wyst¹pienia
Prymasa Polski55.
    Widaæ, ¿e kardyna³ próbowa³ uzyskaæ wia-
rygodne informacje o strajku w Stoczni Gdañ-
skiej. Stara³ siê tak¿e poznaæ stanowisko w³adz
i wp³ywaæ na rz¹dz¹cych, by pokojowo rozwi¹-
zaæ nabrzmia³e problemy. Dostrzega³ z³o¿o-
ne pod³o¿e robotniczego protestu i próby prze-
jêcia go przez ró¿ne grupy. Obawia³ siê, ¿e
zryw robotników mo¿e zostaæ wykorzystany
do celów dalekich od ich oczekiwañ i staæ
okazj¹ do rozgrywek o w³adzê. Do Gdañska

47        Zapis Prymasa z 21 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 32.
         48       Raina, Ksi¹dz Pra³at Henryk Jankowski, s. 8-9.
         49       Bogdanowicz, Lech Kaczmarek, s. 227-228.
         50        Zapis Prymasa z 21 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 33.
          51        Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 34.
         52        Kuko³owicz, Ojciec, s. 5: „23 sierpnia wracam. Ju¿ wiem. Ca³e Wybrze¿e stanê³o”.
         53        Romaniuk, ¯ycie, twórczoœæ, s. 644.
         54       Zapis Prymasa z 22 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 35.
         55       Tam¿e, s. 35. Z pewnych Ÿróde³ wiadomo autorowi, ¿e zapis ten znajduje siê w zapiskach Prymasa pod dat¹ 23 sierpnia
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przyjechali bowiem 22 sierpnia Tadeusz Mazo-
wiecki i Bronis³aw Geremek56. Niektórzy uwa-
¿aj¹, ¿e zostali oni przys³ani przez pewne krêgi
partyjne57. Utworzyli oni tzw. komisjê eksper-
tów, z któr¹ Prezydium MKS spotka³o siê w
niedzielê, 24 sierpnia po po³udniu58. Warszaw-
scy wys³annicy mieli wystêpowaæ w charakterze
ekspertów i doradców strajkuj¹cych stoczniow-
ców59. Tadeusz Kowalik, jeden z cz³onków tej
komisji, wspomina³ o rozmowie „doradców” z
wysokim funkcjonariuszem MSW przed ich
odlotem do Gdañska60. W bli¿szych nam cza-
sach nie brakuje tak¿e g³osów, ¿e T. Mazowiecki
dzia³a³ w imieniu Prymasa i Koœcio³a61. Jest to
ewidentn¹ nieprawd¹.
    Tego samego dnia, tj. 23 sierpnia, odby³o siê
posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR. Sta-
nis³aw Kania dokona³ wtedy oceny postawy Pry-
masa i biskupów. Mówi³ ¿e: Wyszyñski zacho-
wuje siê powa¿nie (homilia w Wambierzycach).
Biskupi maj¹ zaleciæ ksiê¿om niewystêpowanie
przeciwko w³adzom62. Wieczorem zaczê³y siê
robocze rozmowy miêdzy MKS w Stoczni
Gdañskiej a Komisj¹ Rz¹dow¹. Delegatem rz¹-
du by³ wicepremier Mieczys³aw Jagielski63.

    W niedzielê, 24 sierpnia przed po³udniem,
R. Kuko³owicz informowa³ Prymasa o rozmo-
wach z tow. Franciszkiem Szlachcicem i ostrze-
¿eniach ambasadora radzieckiego, który mówi³,
¿e: jeœli siê to nie uspokoi, to bêdziemy musie-
li wejœæ w sprawê64. Tego samego dnia Plenum
KC PZPR wypowiedzia³o siê za prowadzeniem
rokowañ z MKS w Gdañsku i Szczecinie. Mia-
³o to zapewne zwi¹zek z przybyciem z Warsza-
wy do Stoczni „niezale¿nej” komisji eksper-
tów kierowanej przez T. Mazowieckiego65.
    Wieczorem prymas poœwiêci³ w Duczkach
ko³o Wo³omina kamieñ wêgielny pod koœció³.
W wyg³oszonym kazaniu nawi¹za³ do sytuacji
w kraju. Mówi³ m.in. o godnoœci cz³owieka,
znaczeniu pracy w ludzkim ¿yciu i przywo³a³
swoje sugestie wypowiedziane w Wambierzy-
cach. Przypomina³, ¿e organizacja naszego
¿ycia gospodarczego ujêta w ramy ekonomii
narodowej, musi byæ s³u¿b¹, a¿eby ludzie, po-
wo³ani do pracy, mieli równie¿ zapewnione
zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb66.
    W poniedzia³ek, 25 sierpnia 1980 r., Stani-
s³aw Kania zabiega³, by Prymas spotka³ siê z
Edwardem Gierkiem. Wspomina³ po latach, ¿e

 56       Dni „Solidarnoœci”, s. 51.
           57         W cieniu Prymasa Tysi¹clecia, s. 145-146; P. B¹czek, Na plecach strajkuj¹cych, w: G³os. Tygodnik Katolicko-Narodowy,
                       nr  37 z 16 wrzeœnia 2000, s. 12-13.
           58          Kalendarium strajku w Gdañsku, s. 71; S. Cenckiewicz, Kalendarium sierpnia ’80. Wypisy Ÿród³owe z dokumentów MO
                     i SB, Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej 2005, nr 7-8, s. 116.
         59        Dni „Solidarnoœci”, s. 51.
         60        P. B¹czek, Jak powstaj¹ „bia³e plamy”, w: G³os. Tygodnik Katolicko-Narodowy, nr 36 z 9 wrzeœnia 2000, s. 15; Ten¿e, Na
                     plecach strajkuj¹cych, s. 12-13.
         61          Sierpieñ ’80. Co pozosta³o z tamtych dni? – w œwietle badañ ankietowych, oprac. Krystyna Kmiecik-Baran, Jan Kulas, w:
                     Sierpieñ ’80. Co pozosta³o z tamtych dni?, s. 136, 138.
          62        Protokó³ nr 23 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 23 sierpnia 1980 r., w: Tajne dokumenty Biura Politycznego.
                     PZPR a „Solidarnoœæ” 1980-1981, oprac. Zbigniew W³odek, Londyn 1992, s. 52.
          63        Dni „Solidarnoœci”, s. 56-57; Cenckiewicz, Kalendarium sierpnia ’80. Wypisy Ÿród³owe, s. 116.
           64         Zapis Prymasa z 23 sierpnia 1980, cyt. Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 36-37. Z pewnych Ÿróde³ wiadomo autorowi, ¿e zapis
                     ten znajduje siê w zapiskach Prymasa pod dat¹ 24 sierpnia.
         65         B¹czek, Jak powstaj¹ „bia³e plamy”, 15.

66      Archiwum Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, nr inwent. 65: Stefan Kardyna³ Wyszyñski Prymas Polski, Kazania i
                   przemówienia, t. 65: VII-IX 1980, s. 58-63(maszynopis).
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prymas niepokoi³ siê, czy nie stracimy kontroli
nad rozwojem wydarzeñ, czy nie dojdzie do roz-
lewu krwi. Dwa zdania w jego wypowiedzi by³y
szczególnie przenikliwe. Pierwsze: „A mo¿e to
nie protest robotniczy, ale i bunt obywateli”.
Drugie by³o pytaniem: A jak tam nasi oœcien-
ni?” Tego siê bardzo obawia³67. Wieczorem ok.
godz. 18.00 Prymas pojecha³ na spotkanie z Edwar-
dem Gierkiem, które odby³o siê w prywatnym
mieszkaniu I sekretarza PZPR w Klarysewie68.
Prymas notowa³: Przejechaliœmy z N. (Natoli-
na) do Klarysewa. Tutaj rozmowa trwa³a 1,5 go-
dziny. […] G³ówne tematy: 1) wolne Zwi¹zki
Zawodowe; 2) legalnoœæ strajku; 3) problem wol-
noœci opinii; 4) wykaz postulatów Komitetu
strajkuj¹cych; 5) problem interwencji ZSSR –
jako problem polityczny, o du¿ym zagro¿eniu.
Najwiêksza dyskusja dotyczy³a „wolnych Zwi¹z-
ków Zawodowych”, w której E. G. stawia³ zdecy-
dowanie obronê monopolu zwi¹zkowego. Ja by-
³em za „samorz¹dnymi Zwi¹zkami
Zawodowymi69. Jak widaæ z treœci, prymasowi
zale¿a³o na robotnikach i OjczyŸnie. Przebija
troska i poczucie odpowiedzialnoœci za losy Pol-
ski i Polaków. Kardyna³ zabiega³ o realizacjê
s³usznych robotniczych postulatów, maj¹c przed
oczyma szerszy obraz rzeczywistoœci.
    Jeszcze tego samego wieczora Prymas spo-
tka³ siê w ma³ym gronie ze wspó³pracownika-
mi. Przedstawi³ im projekt homilii, któr¹ mia³
wyg³osiæ nastêpnego dnia na Jasnej Górze.
Prosi³ o uwagi i komentarze70. Ta homilia jest

najobszerniejszym publicznym wyst¹pieniem
kardyna³a nawi¹zuj¹cym do aktualnych wyda-
rzeñ w kraju. Na jasnogórskim szczycie mówi³
wtedy m.in. o wspólnej odpowiedzialnoœci za
losy Ojczyzny i wspólnej winie za zaistnia³¹
sytuacjê kraju. Odniós³ siê tak¿e do postula-
tów strajkuj¹cych, szczególnie utworzenia
wolnych zwi¹zków zawodowych, formy pro-
testu w postaci strajku i postulatu wolnych
sobót. Mówi³ tak¿e o potrzebie roztropnoœci
w stawianiu ¿¹dañ i opowiada³ siê za stopnio-
wym rozwi¹zywaniem problemów na drodze
rozmów a nie si³y. Akcentowa³ znaczenie pra-
cy w ¿yciu osobistym i spo³ecznym cz³owie-
ka jako elementu w rozwoju jego osobowo-
œci71. Kardyna³ koñczy³ homiliê zachêt¹:
Broñmy siê przez wype³nianie swoich obo-
wi¹zków. Gdy je wype³nimy, bêdziemy mieli
tym wiêkszy tytu³ do postulowania naszych
praw. […] Zagl¹dajmy najpierw we w³asne su-
mienie, dowiedzmy siê, w czym sami nie do-
pisujemy, a wtedy zobaczymy, ¿e ta bolesna
dzisiejsza sytuacja jest jak¹œ szczêœliw¹ win¹.
To jest felix culpa, która doprowadza nas do
zrozumienia naszych obowi¹zków wobec oj-
czyzny i zadañ, które s¹ do wype³nienia72.
    Jeszcze tego samego dnia, tj. 26 sierpnia
cz³onkowie Biura Politycznego KC PZPR
zastanawiali siê nad wykorzystaniem wyst¹pie-
nia Prymasa na Jasnej Górze. Pojawi³y siê pro-
pozycje upublicznienia go, bo wzywa³o do spo-
koju73. Ostatecznie wyemitowano je o godz.

67      S. Kania, W grê wchodzi³ tylko kompromis, w: Gazeta Wyborcza z 4 stycznia 2001.
68       E. Gierek, Smak ¿ycia. Pamiêtniki, Warszawa 1993, s. 119-120; J. Rolicki, Edward Gierek: Przerwana dekada, Warszawa 1990,

                    s. 174-175.
         69      Zapis Prymasa z 25 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 40.
         70       W cieniu Prymasa Tysi¹clecia, s. 150.
         71        Stefan Kardyna³ Wyszyñski Prymas Polski, Nauczanie spo³eczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 948-954.

 72        Tam¿e, s. 954.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Ks. S³awomir Zabraniak

86

19.00 w okrojonej wersji w radio i telewizji, w
g³ównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego.
Zmanipulowano je w ten sposób, by s³uchaj¹cy i
ogl¹daj¹cy mieli wra¿enie, ¿e Koœció³ i Prymas
potêpiaj¹ strajki74. Liczne gazety codzienne prze-
drukowa³y je 27 sierpnia. Nastêpstwem tych
manipulacji by³y g³osy wœród strajkuj¹cych, gor-
liwie podsycane przez czynniki partyjne, ¿e Pry-
mas wzywa do zaprzestania akcji strajkowych i
stan¹³ po stronie w³adz. Duszpasterze pracuj¹cy
wœród strajkuj¹cych robotników zostali posta-
wieni w doœæ dwuznacznej sytuacji. Ks. Hilary
Jastak, duszpasterzuj¹cy wœród strajkuj¹cych w
Stoczni Gdyñskiej, skierowa³ specjalny memo-
ria³ do Prymasa, zarzucaj¹c Episkopatowi bier-
noœæ. Ks. Henryk Jankowski wspomina³, ¿e s³u-
chaj¹c kazania Prymasa rzeczywiœcie mo¿na by³o
rêce opuœciæ. Tak zosta³o to kazanie zniekszta³-
cone, ¿e nawet w pewnym momencie powsta³
bunt wœród robotników strajkuj¹cych w stocz-
ni: ¿e jak to ks. Kardyna³ Prymas móg³ coœ takie-
go powiedzieæ75.
    Prymas pisa³ potem, ¿e wybrano teksty, […]
po linii ¿yczeñ Partii. […] Jest to ma³a próbka
tego, co by³oby, gdyby Koœció³ zosta³ dopusz-
czony do radia i TV76. W paryskiej Kulturze
komentowano wyst¹pienie prymasa jako na-
wo³ywanie robotników do powrotu do pracy i

73          Protokó³ nr 25 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 26 sierpnia 1980 r., w: Tajne dokumenty Biura Politycznego, s. 64.
         74        Romaniuk, ¯ycie, twórczoœæ, s. 649.
          75          Raina, Ksi¹dz Pra³at Henryk Jankowski, s. 29; P. Raina, Ks. Henryk Jankowski nie ma za co przepraszaæ, Warszawa 1995, s. 44.
         76        Zapis Prymasa z 26 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 52.
         77         Polski sierpieñ, w: Kultura, Pary¿ 1980, nr 10, s. 5.
         78         Tam¿e, s. 6.
         79          cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 56.
         80            Romaniuk, ̄ ycie, twórczoœæ, 651-652: „Niestety, nie ca³a treœæ mojego przemówienia dotar³a do was przez telewizjê. […] Gdy
wraca³em z Jasnej Góry, przegl¹da³em znane wam pismo – ¯ycie Warszawy. […] Owszem, podano, ¿e Prymas przemawia³, ale z czterech
wymienionych punktów – pierwszy zosta³ pominiêty; trzeci zniekszta³cony, a czwarty, o ¿yciu narodowym – gdzieœ siê w drukarni zupe³nie
zagubi³. Tak samo w telewizji. Nie chcê mno¿yæ napiêæ obecnych, ale muszê wam to powiedzieæ. Jest ju¿ najwy¿szy czas, by zacz¹æ kierowaæ
siê prawd¹. […] Najwy¿szy czas odwo³aæ siê do prawdy, kierowaæ siê prawd¹, powiedzieæ ca³¹ prawdê, ¿eby nareszcie nasta³o zaufanie miêdzy
narodem a naszymi w³adzami, bo bez zaufania ani pracy, ani wspó³pracy, ani odnowy czy reformy byæ nie mo¿e!”

 81      Gdañsk-Sierpieñ 1980. Rozmowy, s. 114.

po³o¿enia kresu strajkom.[…] Kazanie to mo-
g³o zadaæ œmiertelny cios niezale¿nemu ru-
chowi robotniczemu77. Pod jego i wspó³pra-
cowników adresem kierowano zarzuty, ¿e
mieli informacje niepe³ne i oceny stronnicze,
podpowiadane przez czynniki rz¹dowe78.
    Ju¿ nastêpnego dnia, tj. w czwartek, 28 sierp-
nia, przygotowano komunikat wyjaœniaj¹cy, ¿e:
Biuro Prasowe Episkopatu Polski jest upowa¿-
nione do stwierdzenia, ¿e opublikowany tekst
nie jest integralny nie jest autoryzowany, ani
te¿ Autor nie by³ pytany o zgodê na jego publi-
kacjê w polskich œrodkach masowego przeka-
zu79. Do tych nadu¿yæ nawi¹za³ Prymas jeszcze
wieczorem tego samego dnia w homilii wyg³o-
szonej w Zalesiu Dolnym. Mówi³ do wiernych
o manipulacji dokonanej przez media nad tre-
œci¹ jego kazania z 26 sierpnia i domaga³ siê kie-
rowania prawd¹ w ¿yciu80. Treœæ komunikatu
zosta³a przybli¿ona tego samego dnia strajku-
j¹cym robotnikom przez Andrzeja Gwiazdê
podczas rozmów MKS z Komisj¹ Rz¹dow¹81.
    Jeszcze 26 sierpnia (godz. 15.00-18.30) na Ja-
snej Górze obradowa³a na nadzwyczajnym
posiedzeniu Rada G³ówna Episkopatu pod
przewodnictwem Prymasa. Uczestnicz¹cy w
niej biskupi dokonali oceny sytuacji w kraju i
zastanawiali siê nad wydaniem komunikatu.
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Stosowny dokument by³ gotów 28 sierpnia.
Pojawi³y siê w nim w¹tki z homilii Prymasa,
wyg³oszonej 26 sierpnia na Jasnej Górze o pra-
wach Narodu. Wspomniano m.in. o prawie do
zrzeszania siê obywateli, do samodzielnoœci
przedstawicielstw pracowniczych i samorz¹-
dów82. By³o to ju¿ wyraŸne nawi¹zanie do po-
stulatu Wolnych Zwi¹zków Zawodowych. Po-
wo³ano siê w tym punkcie na nauczanie Soboru
Watykañskiego II o prawie pracowników do
swobodnego zak³adania zwi¹zków (Konstytu-
cja duszpasterska Gaudium et Spes 68)83. W
komunikacie by³y tak¿e jasne wypowiedzi na
temat strajków. Rada G³ówna Episkopatu wyra-
¿a uznanie zarówno strajkuj¹cym robotnikom
i ich komitetom, jak i w³adzom za to, ¿e nie
dopuœci³y do zaburzeñ porz¹dku publicznego.
Dowodzi to dojrza³oœci obywatelskiej i poli-
tycznej84. Wyra¿ono nadziejê na szybkie roz-
wi¹zanie spornych kwestii na drodze rozmów i
zawarcie porozumienia. Rada G³ówna zakoñczy-
³a komunikat wezwaniem do modlitw w tej in-
tencji85. Warto zauwa¿yæ, ¿e treœæ tego doku-
mentu nie zosta³a upubliczniona przez rz¹dowe
media jak to siê sta³o z homili¹ Prymasa. Dla-
czego? £atwo siê domyœliæ.
    Tymczasem fala strajków rozlewa³a siê po
ca³ej Polsce. 27 sierpnia do Miêdzyzak³ado-
wego Komitetu Strajkowego w Gdañsku na-
le¿a³o ju¿ ponad 500 strajkuj¹cych zak³adów86.
Prymas wyrazi³ swoj¹ opiniê o sytuacji w kra-
ju, pisz¹c, ¿e wydaje siê, ¿e Koœció³ nie jest od
podtrzymywania napiêæ, bo „non in commo-

tione Deus” (nie w zamieszaniu, gniewie jest
Bóg). Nadto nie trzeba traciæ sprzed oczu so-
cjofizjologicznej prawdy, ¿e strajk po trzech
dniach ju¿ jest czêœciowo przegrany i mobili-
zuje opiniê spo³eczn¹ przeciwko sobie. ¯¹da-
nia stoczniowców mo¿na podzieliæ na kilka
grup: 1) takie, które mo¿na spe³niæ od rêki; 2)
takie, które trzeba przestudiowaæ, by zbadaæ
mo¿liwoœci realizacji; 3) takie, które nie dadz¹
siê zrealizowaæ. A wiêc przerwaæ strajk i przy-
st¹piæ do negocjacji. St¹d mój postulat, by p.
Gierek pojecha³ do stoczni i sam prowadzi³
rozmowy z robotnikami87.
    Wydaje siê wiêc, ¿e kardyna³ Wyszyñski by³
najpierw za szybkim zakoñczeniem strajku, a
potem dopiero za podjêciem rozmów nad ich
postulatami. Czy górê wziê³a troska o konse-
kwencje gospodarcze przed³u¿aj¹cych siê prze-
stojów w pracy? A mo¿e mia³ œwiadomoœæ, ¿e
strajki robotników stan¹ siê kart¹ przetargow¹
grup lewicowych? Mo¿e obawia³ siê interwen-
cji ZSSR? Pod dat¹ 28  sierpnia sam daje od-
powiedŸ na te pytania. Na skutek og³oszenia
tekstu niepe³nego w „¯yciu Warszawy” jest
nieco zamêtu. […] Moja odpowiedŸ: z Jasnej
Góry przemawiam do Narodu, a nie do Rz¹du,
ani do Stoczni. Z tego szczytu muszê ogar-
niaæ syntetycznie ca³oœæ problemu i wszyst-
kie mo¿liwoœci. ¯adnej nie wykluczam. Na-
wet interwencji zbrojnej ZSSR nie
wykluczam, gdy¿ takie sytuacje ju¿ by³y. Co
by³o, mo¿e siê powtórzyæ. Trzeba wiêc tak spra-
wy prowadziæ, by nie zamykaæ wszystkich

           82      Romaniuk, ¯ycie, twórczoœæ, s. 651; Peter Raina, Koœció³ w PRL, t. 3: 1975-1989, s. 165.
           83      Romaniuk, ̄ ycie, twórczoœæ, 651; Raina, Koœció³ w PRL, t. 3, s. 165.
           84      Romaniuk, ¯ycie, twórczoœæ, 650; Raina, Koœció³ w PRL, t. 3, s. 164.
           85       Romaniuk, ¯ycie, twórczoœæ, 650-651; Raina, Koœció³ w PRL, t. 3, s. 164-165.
           86      Dni „Solidarnoœci”, s. 78.
           87       Zapis Prymasa z 27 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 55.
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drzwi. Jestem zdania, ¿e strajk trzeba koñczyæ,
nie dlatego, ¿e rosn¹ koszta gospodarcze, tyl-
ko dlatego, ¿e „lepsze jest wrogiem dobrego”
Na razie Partia przegra³a w opinii robotników
i Narodu. Ale czy ju¿ trzeba j¹ dobijaæ?88.
    Prymasowi zale¿a³o na szybkim zakoñczeniu
strajku. Nie chcia³, by dosz³o do destabilizacji
w kraju, która mog³a staæ siê pretekstem do
obcej ingerencji w „obronie” socjalizmu. Zna³
tak¿e rozgrywki partyjne i pogl¹dy ró¿nych
frakcji. Na posiedzeniach Biura Politycznego
KC PZPR w tych dniach pojawia³y siê g³osy za
si³owym rozwi¹zaniem protestów robotni-
czych. E. Gierek proponowa³ 28 sierpnia za-
ostrzyæ blokadê Wybrze¿a i wprowadziæ stan
zagro¿enia w g³ównych oœrodkach, dziœ w nocy
przeprowadziæ wiêksze aresztowania89.
    Prymas zaanga¿owa³ siê wiêc, by na drodze
pokojowej doprowadziæ do zakoñczenia nie-
pokojów. Wydaje siê, ¿e rolê ³¹cznika i prze-
kaziciela jego rad miêdzy nim i strajkuj¹cymi
stoczniowcami w Gdañsku, a konkretnie z L.
Wa³ês¹, pe³ni³ ks. Henryk Jankowski. W Szcze-
cinie by³ nim biskup Jan Ga³ecki. 29 sierpnia
kardyna³ notowa³, ¿e o 8.00 przyjecha³ Ks. Jan-
kowski z Gdañska. Mówi o sytuacji w stocz-
niach. […] 10.00 Ks. Jankowski – dok³adnie in-
formuje o rozmowach Komisji Rz¹dowej i
Komitetu Strajkowego. […] Radzê rozmowê z
p. Wa³ês¹ i powtórzyæ mu poufnie to, co radzê.
A wiêc: 1) Przyj¹æ to, co ju¿ Rz¹d przyjmuje –
protokolarnie. 2) Zastrzec sobie prawo podno-

szenia dalszych postulatów. 3) Powo³anie Ko-
misji z³o¿onej do przestudiowania sprawy „sa-
morz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych”. 4) Ujaw-
niæ œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci za
nastêpstwa – wobec zagro¿enia militarnego. 5)
Mo¿na prosiæ p. W. (Wa³êsê), by po zakoñcze-
niu strajku – zg³osi³ siê sam do mnie. Trzeba
pamiêtaæ o tym, ¿e Prymas Polski mówi do
Narodu – z pozycji „odpowiedzialnoœæ – obo-
wi¹zki – prawa”. Biskup Ga³ecki ze Szczecina –
powtarzam Mu zasady wy¿ej wymienione90.
    Tego samego dnia stanê³y kopalnie na Œl¹-
sku i utworzono Miêdzyzak³adowy Komitet
Strajkowy w siedzib¹ Jastrzêbiu91. Na posie-
dzeniu Biura Politycznego KC PZPR Stani-
s³aw Kowalczyk wspomina³, ¿e s¹ plany zdo-
bycia Portu Pó³nocnego i w Œwinoujœciu
si³ami MO92. O tych planach i walkach kote-
rii w PZPR dociera³y informacje do Pryma-
sa93. Dosz³o tak¿e do impasu w rozmowach w
Gdañsku. Komisja Rz¹dowa odwo³a³a zaplano-
wane na ten dzieñ plenarne posiedzenie z MKS.
Oko³o po³udnia pojawi³a siê propozycja, by
Koœció³ interweniowa³ w sprawie strajków
stoczniowców. Trudno powiedzieæ, kto by³ jej
pomys³odawc¹. Byæ mo¿e ktoœ z Rz¹du, KC
lub ktoœ zwi¹zany ze Stoczni¹ Gdañsk¹.
    Wieczorem tego dnia ok. godz. 19.00 Wy-
szyñski omawia³ sytuacjê w PZPR i w Gdañ-
sku z ks. A. Orszulikiem a R. Kuko³owiczem.
Jest projekt mediacji w Stoczni Gdañskiej.
D³uga dyskusja o celowoœci tej mediacji. Osta-

         88     Zapis Prymasa z 28 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 65.
         89      Protokó³ nr 27 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 28 sierpnia 1980 r., w: Tajne dokumenty Biura Politycznego, s. 82.
         90      Zapis Prymasa z 29 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 66.
         91       Friszke, Polska, s. 369.
         92        Protokó³ nr 28 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 29 sierpnia 1980 r., w: Tajne dokumenty Biura Politycznego, s. 88.
         93        Zapis Prymasa z 29 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 67: „podobno p. Kania jest za u¿yciem si³y – przez
                  blokadê stoczni od strony morza. Projektowi temu siê przeciwstawiono”.
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Prymas Polski ks. kard. Stefan  Wyszyñski wobec  strajków  sierpniowych  1980 r.

tecznie zdecydowano, ¿e pojedzie do stoczni
Prof. R. Kuko³owicz, prof. A.(Andrzej) Œwiê-
cicki i mgr A.(Andrzej) Wielowieyski. Otrzy-
muj¹ oni delegacjê na piœmie94. Dwaj ostatni
byli dzia³aczami warszawskiego Klubu Inteli-
gencji Katolickiej. Jednak niektórzy autorzy
zauwa¿aj¹, ¿e istnia³a pewna nieufnoœæ cechu-
j¹ca relacje Wyszyñski – „WiêŸ” i KIK95.
    Nastêpnego dnia, w sobotê 30 sierpnia o godz.
8.00 ks. H. Jankowski zawiadomi³, ¿e nastêpuje
prze³om w napiêciu96. Parafowano pierwsze punk-
ty porozumienia w Gdañsku. W Szczecinie wi-
cepremier Kazimierz Barcikowski rano podpi-
sa³ porozumienie z tamtejszym MKS koñcz¹ce
strajk97. Przysz³a wiadomoœæ ze strony Rz¹du,
¿e w Gdañsku dochodzi do porozumienia. Gdy-
by tak by³o, mediacja Episkopatu by³aby niepo-
trzebna. Ale gdyby nie dosz³o do skutku, to wte-
dy „bêdzie Ÿle”. Wobec tego postanowiliœmy, ¿e
– pomimo wszystko – delegacja powinna poje-
chaæ i dotrzeæ do p. Wa³êsy. Otrzymali odpo-
wiednie mandaty i punkty do mediacji. Zg³osz¹
siê do Kurii Diec. i nawi¹¿¹ kontakt z Ks. Jan-
kowskim. […] 13.00 Prof. Kuko³owicz i Prof. A.
Œwiêcicki wyjechali samolotem do Gdañska98.
    Oficjalni wys³annicy Prymasa pojawili siê wiêc
wœród strajkuj¹cych w Gdañsku rzeczywiœcie
dopiero 30 sierpnia99, choæ R. Kuko³owicz bywa³ w
Stoczni wczeœniej100. Wieczorem tego dnia kardy-

na³ zanotowa³: Ma³o kto w Polsce wie, w jak ciê¿-
kim zagro¿eniu by³a nasza Ojczyzna. […] Wydawa-
³o siê niektórym, ¿e ZSSR nie stworzy sobie w
Polsce drugiego Afganistanu. Ale mamy do czy-
nienia z szaleñcami, którzy naprzód dzia³aj¹, a póŸ-
niej myœl¹. W moim ujêciu agresja „dla obrony
ustroju” by³a mo¿liwa w Polsce dziœ, jak ongiœ by³a
w Czechos³owacji czy na Wêgrzech. […] Sytuacja
w Polsce jest o tyle trudna, ¿e prawdziwych przy-
czyn niepokoju Narodu nie mo¿na ods³oniæ101.
    W niedzielê, 31 sierpnia o godz. 16.40 Lech
Wa³êsa i wicepremier Mieczys³aw Jagielski
podpisali uroczyœcie porozumienie. Telewizja
transmitowa³a „na ¿ywo” to wydarzenie102.
Jeszcze przed t¹ uroczystoœci¹, o godz. 13.00
zadzwoni³ z Gdañska do Prymasa R. Kuko³o-
wicz, informuj¹c, ¿e wracaj¹ o 19.30. Kardyna³
zapisa³ wtedy „na gor¹co”, ¿e wszystkie punk-
ty zosta³y uzgodnione i pe³na lista postulatów
stoczniowców przyjêta przez delegacjê Rz¹-
du. Najpewniejsze siebie Rz¹d i Partia musia-
³y przyznaæ swoje b³êdy i ust¹piæ przed opini¹
robotników. W³aœnie – nie przed profesorami
akademii, nie przed architektami i in¿yniera-
mi instytutów naukowych – lecz przed pra-
cownikami stoczni. Rz¹d robotniczy (PZPR)
i Partia robotnicza zosta³y pobite przez ro-
botników103. Wieczorem o 19.30 przyjechali z
Gdañska R. Kuko³owicz i A. Œwiêcicki. Po

          94     Tam¿e, s. 67.
          95     Jan ¯aryn, „B³ogos³awiê was i wasze poczynania”. Prymas Wyszyñski wobec powstania NSZZ „Solidarnoœæ”, Biuletyn
                    Instytutu Pamiêci Narodowej 2001, nr 4, s. 26; Gryz, Mediator czy sojusznik, s. 385.
          96     Zapis Prymasa z 30 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 68.
           97      Friszke, Polska, s. 371.
          98      Zapis Prymasa z 30 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 68.
           99      Holzer, „Solidarnoœæ” 1980-1981, s. 66.
          100      R. Kuko³owicz, Ojciec, s. 5; W cieniu Prymasa Tysi¹clecia, s. 143-144.
          101      Zapis Prymasa z 30 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³ Wyszyñski, s. 70.
         102       Friszke, Polska, s. 371.

103       Zapis Prymasa z 31 sierpnia 1980, cyt. za: Raina, Kardyna³  Wyszyñski, s. 71.
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wspólnej z nimi kolacji kardyna³ zapisa³, ¿e:
„Deus exaltet humiles” (Bóg wywy¿szy po-
kornych). Do g³osu w Polsce doszli robotni-
cy, a nie inteligenci104. Kogo mia³ na myœli?
Mo¿na siê domyœlaæ.
    Sierpniowe strajki koñczy³o podpisanie poro-
zumienia z górnikami w Jastrzêbiu 3 wrzeœnia 1980
r.105 Przebieg i forma robotniczych protestów la-
tem 1980 r. by³a wielkim zwyciêstwem rozs¹dku i
odpowiedzialnoœci za Naród i Ojczyznê.
    Podsumowuj¹c ca³oœæ refleksji na temat stano-
wiska Prymasa Tysi¹clecia wobec strajków i ro-
botniczych postulatów, mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e:
    1) zna³ prawdziwe pod³o¿e strajków (zakoñ-
czenie rabunkowej polityki ZSRR w Polsce i
nadu¿yæ pope³nianych przez rz¹dz¹cych),
    2) solidaryzowa³ siê ze strajkuj¹cymi robot-
nikami i ich s³usznymi postulatami,
    3) popiera³ ich prawa do zak³adania wolnych
zwi¹zków zawodowych,
   4) proponowa³ rz¹dz¹cym rozwi¹zywanie spor-
nych problemów na drodze rozmów, a nie si³y,
    5) sugerowa³ realizacjê robotniczych postu-
latów etapami,
    6) nie chcia³ demonta¿u ustroju pañstwa, by
nie dosz³o do przelewu krwi,
    7) nie chcia³, by strajki i robotnicy stali siê
okazj¹ do manipulowania nimi w imiê grupo-
wych interesów,
    8) d¹¿y³ do mo¿liwie jak najszybszego za-
koñczenia strajków, by nie dawaæ powodów do
wyst¹pienia bloku pañstw socjalistycznych w
„obronie ustroju”,
    9) podj¹³ siê próby mediacji miêdzy Rz¹-

dem a strajkuj¹cymi,
    Trzeba wiêc zgodziæ siê z opini¹ R. Gryza,
¿e kard. S. Wyszyñski nie sta³ na uboczu ów-
czesnych przemian. Jemu jako depozytariu-
szowi narodowej to¿samoœci przypad³a trudna
rola mediatora. Zabiega³ skutecznie o dialog
miêdzy rz¹dz¹cymi i protestuj¹cymi, by nie
dopuœciæ do kolejnego rozlewu krwi106.
    Dnia 5 wrzeœnia 1980 r. Prymas dokona³ oce-
ny robotniczych protestów. Mówi³ wtedy do
duszpasterzy Warszawy, ¿e robotnicy w stocz-
niach, walcz¹c o swe prawa, modlili siê, groma-
dzili siê na Mszach œwiêtych, przystêpowali
do komunii œwiêtej, spowiadali, o czym
œwiadcz¹ liczne, posiadane przeze mnie foto-
grafie. Dali dowód, ¿e odnowy narodu bez
odnowy sumieñ i poczucia odpowiedzialnoœci
moralnej nie da siê przeprowadziæ. […] Musi-
my zdobyæ siê na odwagê, by powiedzieæ na-
szym wiernym, ¿e ³ad spo³eczny i gospodarczy
w du¿ym stopniu zale¿y od ³adu moralnego w
naszym codziennym ¿yciu107. By³y to s³owa
uznania, ale i troski o dalsze losy Narodu i kra-
ju. Dostrzega³ bowiem moralne i spo³eczno-
polityczne pod³o¿e protestów i olbrzymie we-
zwania w pracy duszpasterskiej na tym polu.
    Przes³anie Prymasa Tysi¹clecia i jego zale-
cenia w dziedzinie moralnej i spo³eczno-poli-
tycznej s¹ nadal aktualne mimo up³ywu prawie
26 lat od ich wypowiedzenia. Jego roztropnoœæ
w dzia³aniu i ocenianiu otaczaj¹cej nas rzeczy-
wistoœci winna zaœ staæ wzorem dla naszych
polityków i nas samych.

 104       Tam¿e, s. 72.
 105       Friszke, Polska, s. 371.
 106       Gryz, Mediator czy sojusznik?, s. 410.
 107        Romaniuk, ¯ycie, twórczoœæ, 654.
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Stan wojenny w zapiskach ksiêdzarcybiskupa Bronis³awa D¹browskiego

Ks. Arcybiskup Bronis³aw D¹browski na-
le¿y do najwybitniejszych kap³anów polskie-
go Koœcio³a katolickiego; by³ chyba najlep-
szym Sekretarzem Episkopatu Polski.
Funkcjê tê pe³ni³ przez prawie æwieræ wieku –
od 1969 do 1992 roku. By³ nie tylko œwiad-
kiem i aktywnym uczestnikiem przemian jed-
nego z najwa¿niejszych okresów najnowszej
historii Polski, ale z racji swego urzêdu mia³
tak¿e du¿y wp³yw na jego przebieg. Rozma-
wia³ z najwy¿szymi w³adzami pañstwowymi w
kraju oraz z dostojnikami watykañskimi w
Rzymie. Zawsze czuwa³ nad ¿ywotnymi inte-
resami Koœcio³a i Narodu.

Bronis³aw Wac³aw D¹browski urodzi³ siê
2 listopada 1917 roku w rodzinie rzemieœlni-
czej w GrodŸcu ko³o Konina, z rodziców Ro-
mana i Marianny z domu Rokoszewskiej. Ro-
man D¹browski zgin¹³ podczas wojny polsko
– bolszewickiej w 1920 roku. Wczeœnie osie-
rocony Bronis³aw wychowywany by³ przez
matkê, która mia³a wielki wp³yw na ca³e jego

¿ycie. By³a dobr¹ wychowawczyni¹ i dobr¹
matk¹ – wspomina³ ks. Arcybiskup 1.

W 1935 roku Bronis³aw D¹browski wst¹pi³
do Zgromadzenia Ksiê¿y Orionistów. Po stu-
diach filozoficznych rozpoczêtych w Semina-
rium Duchownym Domu Misyjnego w Zduñ-
skiej Woli wys³ano go w 1937 roku do Rzymu
na studia filozoficzno – teologiczne. Studia te
przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej2.

Na wojnê wróci³em, chocia¿ mog³em po-
wróciæ do Italii, bo mia³em jeszcze wa¿ny pasz-
port i koledzy, którzy pojechali z powrotem
do W³och, namawiali mnie do tego. Odpowie-
dzia³em im, ¿e Ojczyzna cierpi i ja muszê ra-
zem z Ni¹ cierpieæ. I zosta³em. Zosta³em i
wtedy przy³¹czy³em siê do powstañców, wy-
chowywa³em ch³opców, którzy walczyli w
Powstaniu Warszawskim.

Po powstaniu Bronis³aw D¹browski wywie-
ziony zosta³ do obozu przejœciowego w Bit-
tinheim ko³o Dachau. By³ to obóz pracy.
„Przygotowywaliœmy ¿ywnoœæ dla dachauow-

   Peter Raina

Stan wojenny w zapiskach ksiêdza
arcybiskupa Bronis³awa D¹browskiego

1         Fragment Zapisu rozmowy autora przeprowadzonej z arcybiskupem Bronis³awem D¹browskim 27 listopada 1994 roku w
Warszawie. Zob. Peter Raina: Rozmowy z w³adzami PRL. Arcybiskup D¹browski w s³u¿bie Koœcio³a i Narodu (Warszawa
1995), Tom 1, s. 6.

         2        Ibid, s. 6
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ców”. Z obozu wróci³ do Polski zaraz po za-
koñczeniu wojny, a œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³ 10 czerwca 1945 roku z r¹k abpa An-
toniego Szlagowskiego. Po otrzymaniu œwiê-
ceñ ks. D¹browski przyst¹pi³ do organizowa-
nia w Izbicy Kujawskiej domu opieki dla sierot
wojennych, a nastêpnie wróci³ do bursy dla
ch³opców prowadzonej przez Ksiê¿y Orioni-
stów przy ul. Barskiej w Warszawie. Przez kil-
ka lat by³ kierownikiem zak³adu. W 1950 roku
Prymas Polski Stefan kardyna³ Wyszyñski
powo³a³ go na stanowisko dyrektora Biura
Sekretariatu Episkopatu Polski. Inicjatywa ta
wysz³a od bpa Zygmunta Choromañskiego,
Sekretarza Episkopatu Polski od 1946 do 1968
roku. Ju¿ jako dyrektor Biura Sekretariatu
Episkopatu Polski ks. D¹browski zosta³ upo-
wa¿niony do prowadzenia, pod kierunkiem bpa
Choromañskiego, rozmów z w³adzami pañ-
stwowymi. 16 listopada 1961 roku Ojciec œw.
Jan XXIII mianowa³ ks. D¹browskiego bisku-
pem pomocniczym warszawskim, a sakrê bi-
skupi¹ otrzyma³ on 25 marca 1962 roku z r¹k
kard. Wyszyñskiego. Jako swoje biskupie ha-
s³o nowo wyœwiêcony bp D¹browski wybra³:
Instaurare omnia in Christo (Odnowiæ
wszystko w Chrystusie”). 26 grudnia 1968
roku zmar³ bp Zygmunt Choromañski. Od
wrzeœnia 1946 roku a¿ do œmierci pe³ni³ on
funkcjê Sekretarza Episkopatu Polski, naj-
pierw u boku wielkiego Prymasa Augusta
Hlonda, a póŸniej Prymasa tysi¹clecia. By³
wielk¹ podpor¹ dla obu prymasów i Episkopa-
tu Polski. Godna podziwu by³a wytrwa³oœæ
tego sêdziwego biskupa. „Na stanowisku rzecz-

nika Episkopatu – powiedzia³ Prymas Wyszyñ-
ski w mowie pogrzebowej – zapisa³ siê wspa-
niale, mo¿na powiedzieæ, pioniersko; by³ pe-
³en dobrej woli i obiektywizmu, by³ jednak
stanowczy i bezkompromisowy. Odwa¿nie i
bez wahania wystêpowa³ w pismach i w s³owie
do w³adz pañstwowych”. Uchroni³ „nasze ¿ycie
publiczne od niejednej trudnoœci, gdy¿ zawsze
by³ rzecznikiem porozumienia, zgody i poko-
ju, chocia¿ nie za wszelk¹ cenê”3.

O zaufaniu, jakim darzy³ bpa D¹browskie-
go, œwiadczy prywatna rozmowa Prymasa z pa-
pie¿em Paw³em VI, która mia³a miejsce pod-
czas drugiej sesji Soboru Watykañskiego II
22 grudnia 1963 roku. Ks. Prymas poruszy³
sprawê swego nastêpcy na wypadek aresztowa-
nia lub œmierci. Ks. Prymas nie chcia³by, by w
takim krytycznym momencie Stolica Apo-
stolska okaza³a siê bezradna. Na wypadek „mo-
jego aresztowania lub œmierci – powiedzia³
Prymas Papie¿owi – sk³adam propozycjê, co
robiæ z Warszaw¹ i  Gnieznem, gdzie obsadze-
nie stolic nie bêdzie ³atwe”. Proponowa³ mia-
nowanie Administratora Apostolskiego w
osobie bpa Bronis³awa D¹browskiego, a w „ra-
zie mo¿noœci obsadzenia Warszawy i Gniezna
– projektujê terno – bp D¹browski, bp Mo-
dzelewski, bp Stroba”4.

Do takiej kryzysowej sytuacji na szczêœcie
jednak nie dosz³o. BP D¹browski dzia³a³ jako
Sekretarz Episkopatu Polski przy Prymasie
Wyszyñskim, a póŸniej Prymasie Glempie.

Abp D¹browski by³ naocznym œwiadkiem
stanu wojennego. Jako Sekretarz Episkopatu
Polski by³ bezpoœrednim uczestnikiem

        3      Ibid. , s. 10.
        4      Zapis Prymasa z 2.XII.1963. Kardyna³ Wyszyñski, Pro memoria
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wszystkich pertraktacji miêdzy rz¹dem a Ko-
œcio³em dotycz¹cych niezgodnoœci dekretów
stanu wojennego z Konstytucj¹ PRL. Trosz-
czy³ siê przede wszystkim o losy internowa-
nych. JeŸdzi³ do Rzymu do Ojca Œw. Jana Paw³a
II z najnowszymi informacjami. Ze spotkañ
sporz¹dza³ urzêdowe sprawozdania, ale prowa-
dzi³ tak¿e bardzo osobisty dziennik. Podczas
naszych licznych rozmów dowiedzia³em siê o
istnieniu tego dziennika. Poprosi³em ks. Ar-
cybiskupa o udostêpnienie mi zapisków z okre-
su stanu wojennego. Zgodzi³ siê.

            Stan wojenny – dlaczego ?

Stan wojenny zosta³ wprowadzony w PRL
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, zaraz po
godzinie 24.00. Dlaczego ? Na to pytanie od-
powiada cz³owiek, który osobiœcie wyda³ roz-
kaz wykonania tego tragicznego dla Narodu
zarz¹dzania. W wydanej w roku 1992 ksi¹¿ce
pt. Stan wojenny. Dlaczego ? genera³ Woj-
ciech Jaruzelski napisa³, ¿e „wprowadzenie sta-
nu wojennego oznacza³o” : 5

- po pierwsze – przerwanie procesu anarchiza-
cji i rozpadu pañstwa;
      zahamowanie lawinowego, niesterowalne-
go ju¿ biegu wydarzeñ;
      zapobie¿enie konfliktowi bratobójczemu;
- po drugie – niedopuszczenie do katastrofy
gospodarczej, do jej dotkliwych
      spo³eczno – biologicznych  skutków,

zw³aszcza w zimie;
- po trzecie – zapewnienie mo¿liwoœci dal-
szych, wzglêdnie suwerennych dzia³añ,
      a w szczególnoœci warunków reformowa-
nia gospodarki oraz systemu spo³eczno –
      politycznego;
- i wreszcie – co najwa¿niejsze – unikniêcie
interwencji z zewn¹trz.

    Przy innych rozwi¹zaniach Polska mog³a stra-
ciæ wszystko. Przez stan wojenny straci³a wie-
le. Nie zosta³a jednak pozbawiona szans. Otwo-
rzyliœmy je potem sami. Tyle gen. Jaruzelski

Przewa¿aj¹ca czêœæ Narodu myœla³a inaczej
i nigdy tej decyzji Jaruzelskiemu nie wyba-
czy. Czy genera³ pope³ni³ b³¹d? Raczej tak.
Ale temat ten pozostanie przedmiotem pole-
miki historycznej6.
       Tej ponurej i mroŸnej nocy zabierano
mê¿czyzn i kobiety, starszych i m³odych, tak-
¿e takich jak W³adys³aw Bartoszewski, który
wiêziony by³ zarówno w czasie okupacji hitle-
rowskiej, jak i w okresie stalinizmu. Niektó-
rych zabierano w pi¿amach (znany pisarz Ja-
cek Bocheñski w ³ó¿ku z gor¹czk¹), a innych
w kajdankach, jak znanego polityka katolic-
kiego, by³ego pos³a na Sejm, Tadeusza Mazo-
wieckiego. W domach zosta³y p³acz¹ce dzie-
ci, za³amani ma³¿onkowie i bezradni rodzice.
Wszystkich ogarn¹³ psychiczny szok. Po cza-
sach okupacji hitlerowskiej i terroru stalinow-
skiego historia powtórzy³a siê w tak grote-
skowej formie. W³asny rz¹d bezprawnie
terroryzuje tysi¹ce niewinnych obywateli.

5       Zob. Wojciech Jaruzelski, Stan wojenny. Dlaczego? (Warszawa 1992), s. 408
6        Zob. Andrzej Paczkowski, Droga do „mniejszego z³a”. Strategia i taktyka obozu w³adzy, lipiec 1980 – styczeñ 1982 (Kraków

2002)
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£apanka w nocy 12 – 13 grudnia 1981 roku zo-
stanie jedn¹ z najczarniejszych plam w histo-
rii komunistycznych rz¹dów w Polsce.

O godzinie 9.00 na Jasnej Górze ks. Pry-
mas wyg³osi³ przemówienie do m³odzie¿y aka-
demickiej: „Jesteœmy  dzisiaj w czasie, który
okreœlono stanem wojennym7. To powoduje,
¿e jesteœmy zobowi¹zani do wyci¹gania wnio-
sków i okreœlenia swojej pozycji moralnej, która
jednak nie mo¿e nie uwzglêdniaæ tej wielkiej
przes³anki, ¿e Chrystus jest Panem tak¿e i cza-
su wyj¹tkowego i stanu wojennego. Stan wo-
jenny wymaga szczególnej m¹droœci, szczegól-
nego pokoju i rozwagi serc. (...) Stan, który
prze¿ywamy, ma wiêc byæ czasem, który od
chrzeœcijan domaga siê m¹droœci. A m¹droœæ
to jest spojrzenie na przysz³oœæ i szeroko wokó³
siebie. M¹droœæ to nie jest rozbijanie muru
g³ow¹, bo g³owa nadaje siê do innych  rzeczy.
St¹d te¿ potrzeba  spokojnego rozwa¿enia sy-
tuacji, która na cele ma mieæ pokój, ocalenia
¿ycia, ¿eby nie by³o rozlewu krwi. To jest cel,
który staje przed ka¿dym z nas.

Przemówienie Prymasa wywo³a³o wielkie
rozczarowanie wœród s³uchaczy. Urz¹d Pryma-
sa to tradycyjnie wielkie autorytet moralny
dla narodu polskiego i tak by³o zawsze za po-
przednika Prymasa Glempa. Prymas Glemp w
swoim przemówieniu ani s³owem nie potêpi³
wprowadzenia stanu wojennego. Zaraz po wy-
st¹pieniu na Jasnej Górze Prymas zosta³ skry-
tykowany – dotar³y do niego g³osy, ¿e zawiód³
oczekiwania m³odzie¿y i duchowieñstwa. S³o-
wa krytyki przyczyni³y siê do pewnej zmiany

w postawie Prymasa. Inaczej mówi³ ju¿ po po-
³udniu tego samego dnia (13 grudnia) w sank-
tuarium Matki Bo¿ej £askawej w Warszawie:
„Stan wojenny – jak siê dowiadujemy – jest
stanem nowych i ostrych praw zawieszaj¹cych
dotychczasowe swobody obywatelskie. W³a-
dza zasadniczo przestaje byæ w³adz¹ dialogu z
obywatelem, a staje siê w³adz¹ wyposa¿ona w
œrodki doraŸnego przymusu i wymaga pos³u-
szeñstwa. Sprzeciwienie siê postanowieniom
w³adzy w stanie wojennym mo¿e wywo³aæ
gwa³towne wymuszenie pos³uszeñstwa a¿ do
rozlewu krwi w³¹cznie, poniewa¿ w³adza dys-
ponuje si³¹ zbrojn¹” 8.

Jak mówi³ Prymas: „W ratowaniu ¿ycia i
zapobieganiu rozlewowi krwi Koœció³ bêdzie
bezwzglêdny. To nic, ¿e ktoœ mo¿e Koœció³
oskar¿aæ o tchórzostwo, o kunktatorstwo, o
roz³adowywanie radykalnych nastrojów. Ko-
œció³ broni ka¿dego ¿ycia ludzkiego, a wiêc w
stanie wojennym bêdzie wo³a³, gdzie tylko
mo¿e, o spokój, o zaniechanie gwa³tów, o za-
¿egnanie bratobójczych walk. Nie ma wiêk-
szej wartoœci nad ¿ycie ludzkie”9.

 Nie wszyscy cz³onkowie Episkopatu Pol-
ski, a w szczególnoœci arcybiskup Henryk
Gulbinowicz (Metropolita Wroc³awki), bi-
skupi Bronis³aw Dagi (Sekretarz Episkopatu
Polski) i Ignacy Tokarczuk (biskup diecezjal-
ny Przemyœla), podzielali opinie Prymasa. To
oni przeforsowali na posiedzeniu Rady G³ów-
nej Episkopatu zdecydowanie ostry komuni-
kat skierowany 15 grudnia do wiernych. „Bo-
leœæ nasza” – czytamy w komunikacie 10 - „jest

7       Zob. Peter Raina, Jan Pawe³ II, Prymas i Episkopat Polski o stanie wojennym, op. Cit., s. 45.
8       Ibid., s. 51

         9        Ibid., s. 52
         10       Zob. pe³ny tekst Komunikatu Rady G³ównej Episkopatu Polski w: Peter Raina, Koœció³ w PRL. Dokumenty, 1975 – 1989
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boleœci¹ ca³ego Narodu sterroryzowanego si³a
militarn¹. Wielu dzia³aczy ruchu zwi¹zkowe-
go zosta³o internowanych. Internowania roz-
szerzaj¹ siê i obejmuj¹ robotników, ludzi kul-
tury, nauki i studentów. W wielu zak³adach
pracy og³oszone s¹ strajki. Niepewnoœæ i bez-
silnoœæ œwiata pracy powoduje wzrost emocji,
rozgoryczenie i nienawiœæ a¿ do zapamiêtania
siê i determinacji”.

Komunikat, podpisany przez Prymasa
Glempa, metropoliê krakowskiego, kard. Fran-
ciszka Macharskiego i innych cz³onków Rady
G³ównej Episkopatu Polski, mia³ byæ odczy-
tany z ambony we wszystkich koœcio³ach w
kraju, ale nast¹pi³o to jedynie na terenie me-
tropolii wroc³awskiej.

Kiedy gen. Jaruzelski dowiedzia³ siê o tre-
œci komunikatu, natychmiast interweniowa³
u Prymasa. Gro¿¹c, ¿e je¿eli komunikat Rady
G³ównej zostanie og³oszony, to w³adze wy-
cofaj¹ przewidywane dla Koœcio³a pozwolenie
na opiekê duszpastersk¹ nad internowanymi.
GroŸba Jaruzelskiego poskutkowa³a – ks. Pry-
mas  komunikat wycofa³. Rada G³ówna uzna³a
mo¿liwoœæ opieki nad internowanymi za spra-
wê wa¿niejsz¹.

Ju¿ po po³udniu 13 grudnia z inicjatywy
bpa Bronis³awa D¹browskiego w siedzibie
Prymasa i w jego obecnoœci powsta³ Komitet
ds. Opieki nad Internowanymi 11.
Ks. Prymas delegowa³ kard. Macharskiego do

przeprowadzenia rozmów w tej sprawie z mi-
nistrem spraw wewnêtrznych, gen. Czes³awem
Kiszczakiem.

O chwalebnej dzia³alnoœci Koœcio³a polskie-
go w tamtym okresie œwiadcz¹ jego interwen-
cje w obronie internowanych. Wybitn¹ rolê
odegra³  Prymasowski Komitet Pomocy Oso-
bom Pozbawionym Wolnoœci i Ich Rodzinom,
który dzia³a³ pod opiekê rektora Koœcio³a œw.
Marcina, ks. Bronis³awa Dembowskiego oraz
ks. Józefa Maja – duszpasterza akademickiego
koœcio³a œw. Anny w Warszawie. Sekretarz Epi-
skopatu Polski, abp Bronis³aw D¹browski, dzia-
³a³ na swój sposób. Troszczy³ siê o internowa-
nych nie jak o zbiorowoœæ, lecz rozpatrywa³ los
konkretnej osoby. Ka¿dy by³ wa¿ny. Takie dzia-
³ania Koœcio³a ca³kowicie zaprzecza³y oszczer-
czym zarzutom stawianym w owym czasie w
paryskiej Kulturze przez francuskiego polito-
loga Alaina Besancona, ¿e Koœció³ podejmuj¹c
dialog z w³adzami milczy, rezygnuje z mówie-
nia prawdy, 12 oraz oskar¿eniu redakcji Kultury,
¿e Koœció³ prowadz¹c rozmowy z rz¹dem legi-
tymuje stan wojenny 13.

Nieustann¹ troskê abpa D¹browskiego o spra-
wy istotne dla Narodu poœwiadczaj¹ jego dzien-
niki. Odzwierciedlaj¹ one opinie Arcybiskupa o
ludziach oraz ich dzia³alnoœci.  Uwagi jego s¹ traf-
ne, wnikliwe, surowe. Otrzymujemy  ostry i rze-
czowy obraz bie¿¹cej sytuacji oraz œrodowiska
odgrywaj¹cego w niej znacz¹c¹ rolê.

         (Pelplin 1996). Tom 3, s. 250 – 251. Do Rady G³ównej nale¿eli: Prymas Józef Glemp, kard. Franciszek Macharski (metropo
lita krakowski), abp Jerzy  Stroba (metropolita poznañski), abp Henryk  Gulbinowicz (metropolita wroc³awski), bp Broni
s³aw D¹browski (Sekretarz  Episkopatu), bp Lech Kaczmarek (biskup gdañski), bp Ignacy Rozwadowski (biskup ³ódzki),
bp Ignacy Tokarczuk (biskup przemyski), bp Boles³aw Pylak (biskup lubelski).

11       Na ten temat obszernie pisz¹: Bp Bronis³aw Dembowski, W³adys³aw Rodowicz, „W dziele pomocy wiêŸniom politycznym”
w: Œwiadectwo drogi. Ksiêga pami¹tkowa dwudziestopiêciolecia kap³añska ks. Pra³ata Józefa Romana Maja (Towarzystwo
im. Stanis³awa ze Skarbimierza, Warszawa 1998), s. 128 – 136.

        12      Zob. Alain Besancom, „Drugie milczenie Koœcio³a”, Kultura  (Pary¿), nr 3, 1983, s. 3 – 12.
         13      Zob. Kultura (Pary¿), nr 9, 1983, s. 3.
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                         13 grudnia 1981 r.

Dziœ o godz. 6.00  Genera³ Jaruzelski og³o-
si³ w PRL stan wojenny. Ju¿ przed tym ca³¹
noc dokazywa³a MO aresztowaniami. Dwóch
jakichœ osobników powiadomi³o mnie o tym.
Zaraz wsta³em i pobieg³em na ul. Miodow¹.

Tam dowiedzia³em siê, ¿e zaraz po godz.
5.00 sekretarz Barcikowski, Kuberski i gen.
Ryba odwiedzili Ks. Prymasa, by mu to zako-
munikowaæ.

Ks. Prymas o godz. 6.00 wyjecha³ do Czê-
stochowy na spotkanie z m³odzie¿¹. Po roz-
mowie z sekretarzem Ks. Prymasa i Bp Mo-
dzelewskim14  w drodze do USW zapozna³em
siê dziêki ks. (s³owo nieczytelne) z sytuacj¹
na odcinku studenckim.

O godz. 9.00 spotka³em siê z panem Ku-
berskim. Zaprotestowa³em przeciwko decyzji
uderzaj¹cej w Naród i Spo³eczeñstwo. Pan
Kuberski by³ bezradny i wyraŸnie zdenerwo-
wany. Nie mia³em ochoty rozmawiaæ, przyby-
³em tylko po to, ¿eby przez telefon rz¹dowy
umówiæ spotkanie z sekretarzem Barcikow-
skim. Ustaliliœmy je na godz. 11.00.

O godz. 11.00 rozmowê przeprowadzi³em
razem z ks. Orszulikiem15 z Barcikowskim i
Kuberskim. Jest protokó³.
       Pod nieobecnoœæ Ks. Prymasa zaprosi³em
czêœæ prezydium prymasowskiej Rady z p.

Stomm¹ 16 na czele i bêd¹cych na wolnoœci
doradców  „Solidarnoœci” na godz. 14.00
       Konferencja trwa³a do godz. 17,30. Przy-
by³ te¿ ks. Prymas o godz. 16.00 – ustaliliœmy
modus procedendi.
       O godz. 17.45 ponownie rozmawia³em z
min. Kuberskim, a o godz. 19.00 z sekretarzem
Barcikowski. Wyjednaliœmy zwolnienie aresz-
towanych literatów. Upomnieliœmy siê o spo-
tkanie z Lechem Wa³ês¹.
       O godz. 20.00 Ks. Prymas przemówi³ do
Narodu w sanktuarium N(ajœwiêtszej)M(arii)
P(anny) £askawej.

                     14 grudnia 1981 r.

       Wczoraj Ks. Prymas powiedzia³ w sank-
tuarium NMP £askawej, ¿e Episkopat zapo-
biega o zwolnienie internowanych. Dlatego
do dziœ od samego rana ustawiaj¹ siê na Dzie-
kanii kolejki zainteresowanych i przedstawiaj¹
listy internowanych. Natychmiast podejmu-
jemy interwencje. Ju¿ wczoraj na nasze nale-
gania (nieczytelne) prof. Szanowskiego i in-
nych intelektualistów.
       Do odbierania próœb wyznaczy³em ks.
(nieczytelne). Ja zaœ razem z ks. Orszulikiem
prowadzê rozmowy z sekretarzem Barcikow-
skim i min. Kuberskim.  Ks. Orszulik z cie-
kawych rozmów pisze protoko³y. Zabiegamy
o zwolnienie internowanych i odwieszenie

           14      Bp Jerzy Modzelewski, sufragan warszawski.
            15      Ks. Alojzy Orszulik, dyrektor Biura Prasowego Episkopatu Polski. T³umaczenie ks. Orszulika w sprawie  wycofania Komu

   nikatu Rady G³ównej Episkopatu 15 grudnia 1981 r. budzi³o zastrze¿enia redaktorów paryskiej Kultury, zw³aszcza Gustawa
   Herlinga – Grudziñskiego, który by³  zasadniczym przeciwnikiem polityki ugody Prymasa Glempa wobec w³adz PRL.
   Zob. „Trudny i dra¿liwy problem”. Kultura (Pary¿), nr 3, 1982, s. 33-34.

            16      Prof. Stanis³aw Stomma, dzia³acz katolicki, by³ przewodniczacym Prymasowskiej Rady Spo³ecznej powo³anej z  inicjatywy
            Prymasa Glempa 12 grudnia 1981 roku. Dalej zob. Peter Raina, Jan Pawe³ II, Prymas i Episkopat Polski o stanie wojennym,

    op. Cit., s. 205 – 206.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


97

Stan wojenny w zapiskach ksiêdzarcybiskupa Bronis³awa D¹browskiego

„Solidarnoœci”. Idzie to opornie. Aczkolwiek
w³adze nas zapewni¹, ¿e nie maja zamiaru roz-
wi¹zaæ „Solidarnoœci” , to jednak wydaje siê, ¿e
d¹¿¹ do tego za wszelk¹ cenê. W dalszym ci¹gu
s¹ aresztowania – czo³gi i wozy pancerne kur-
suj¹ po ulicach, aby przeraziæ mieszkañców. Lu-
dzie s¹ przera¿eni, ale i oburzeni – s¹ zdetermi-
nowani. W powietrzu cos wisi. Robotnicy
strajkuj¹ i protestuj¹. W³adze s¹ zaskoczone
tym, ¿e ludzie s¹ tak zdeterminowani. Odwie-
dziliœmy internowanego Wa³êsê. Jest protokó³.

                      15 grudnia 1981 r.

Rano jeszcze prowadziliœmy rozmowy.
Nalegamy na rozmowê Wa³êsy z ekspertami i
Prezydium, aby potem przyst¹piæ do rozmów
z Rz¹dem. Nasi rozmówcy podzielaj¹ nasze
zdanie, ale to zale¿y od Rady Wojennej 17.
       O godz. 12.00 posiedzenie Rady G³ównej
Episkopatu. Przybyli wszyscy. Przejawiaj¹
wielka troskê o internowanych. Ilu ich jest ?
Gdzie ? Dochodz¹ nas wieœci b.(ardzo) smut-
ne o sposobie ich traktowania i zakwaterowa-
nia. Niepokoi te¿ próba rozbicia „Solidarno-
œci” i cofniêcia umów spo³ecznych.
Przygotowano Komunikat.  Próbowa³em
wp³yn¹æ na zmianê niektórych ujêæ zbyt dra-
stycznych na korzyœæ stonowanego meritum,
ale bez skutku, bo wszyscy byli oburzeni, a

przy  tym spieszono siê do domu. Nie by³o
(nieczytelne)  Prof. Stanis³aw Stomma, dzia-
³acz katolicki, by³ przewodniczacym Pryma-
sowskiej Rady Spo³ecznej powo³anej z inicja-
tywy Prymasa Glempa 12 grudnia 1981 roku.
Dalej zob. Peter Raina, Jan Pawe³ II, Prymas i
Episkopat
       Wieczorem spotkaliœmy siê w USW z
sekr. Barcikowskim i min. Kuberskim (Kard.
Macharski;18 abp Stroba 19.
       Rozmowa pocz¹tkowo pogodna i obiecu-
j¹ca skoñczy³a siê wybuchem, gdyœmy poka-
zali Komunika 20. Pan Kuberski wprost histe-
ryzowa³. Nasza strona wyjaœni³a stanowisko i
zdecydowanie broni³a komunikatu 21.

                  16 grudnia 1981 r. – œroda

Ks. Prymas uda³ siê do Gniezna. Min.
Kuberski zaprosi³ mnie na godz. 10,.00 w obec-
noœci gen. Ryby; z³o¿y³ na moje rêce oœwiad-
czenie (cfr protokó³)22.  Zdecydowanie sta³em
na stanowisku (nieczytelne). Powiedziano mi,
¿e wobec tego udadz¹ siê do Gniezna, do Ks.
Prymasa.
       Nap³yw zap³akanych interesantów w spra-
wie internowanych tak wielki, ¿e musia³em
(nieczytelne) dodaæ ks. Jerzego D¹browskie-
go 23. Obaj maj¹ pe³ne rêce  pracy. Robi¹ to
dobrze, po duszpastersku. Ja co trzy godziny

             17         Wojskowa Rada ocalenia Narodowego (WRON) powsta³a 13 grudnia 1981 roku. Przewodnicz¹cym Rady sk³adaj¹cej siê
       z 22 osób (wy³¹cznie oficerów LWP) zosta³ gen. Jaruzelski. Zadaniem Rady by³a „ochrona porz¹dku prawnego w pañstwie,
      stworzenie gwarancji wykonawczych, które umo¿liwiaj¹ przywrócenie ³adu  i dyscypliny”.

             18        Kard.. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, cz³onek Rady G³ównej Episkopatu Polski.
             19        Abp Jerzy Stroba, metropolita poznañski, cz³onek Rady G³ównej Episkopatu Polski.
             20        Mowa jest o Komunikacie Rady G³ównej Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 roku.
             21        Wiêc krytyka redaktorów Kultury paryskiej wobec hierarchii koœcielnej by³a nieuzasadniona.

    22        Zob. sprawozdanie abp D¹browskiego z rozmowy z Jerzym Kuberskim 16 grudnia 1981 roku w: Peter Raina,  Rozmowy z
     w³adzami PRL, op. Cit., t. 1, s. 406 – 408.

    23        Bp Jerzy D¹browski, sufragan gnieŸnieñski, zastêpca Sekretarza Episkopatu Polski.
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wysy³am Siostrê z pismem do min. Kuber-
skiego postuluj¹c (nieczytelne).
       Co trochê ktoœ przychodzi z „Solidarno-
œci” – szczególnie doradcy... (nieczytelne).
       O godz. 17.00  uda³em siê z min. Kuber-
skim do Urzêdu Rady Min(istrów), aby stam-
t¹d po³¹czyæ siê telefonicznie z Ks. Prymasem
w GnieŸnie. Chcia³em go poinformowaæ o
oœwiadczeniu i o prawdopodobieñstwie  wizyty.
Niestety, próby po³¹czenia w ci¹gu trzech go-
dzin nic nie da³y, bo  Ks. Prymas mnie nie s³y-
sza³. Po powrocie natychmiast wys³a³em ks.
?nieczytelne? do Gniezna z listem do Ks. Pry-
masa i wszystko mu wyjaœni³em.
       Ju¿ g³êboka noc (godz. 23.30) – serce p³a-
cze ze wspó³czucia dla pokrzywdzonych.

                  17 grudnia 1981 r. – czwartek

       W Warszawie napiêcie. Jest to rocznica
wydarzeñ na Wybrze¿u (w) 1970 r.  Region Ma-
zowsze zarz¹dzi³ jeszcze przed stanem wojen-
nym manifestacje. Krêc¹ siê podniecone grup-
ki m³odocianych, zbieraj¹ siê po koœcio³ach.
Czo³gi i wozy pancerne defiluj¹ po ulicach
Warszawy. Ludzie przera¿eni gromadz¹ siê na
Dziekanii24. Pocieszamy ich, jak mo¿emy. Przy-
by³ te¿ asystent Wa³êsy z Gdañska, zwolniony
z obozu internowanych aby dokwaterowaæ do
Wa³êsy. Pan (nieczytelne) odpychany we
wszystkich urzêdach znalaz³ przytu³ek na Dzie-
kanii. Bezradny p. Barcikowski powiedzia³ –
przechowajcie go na Dziekanii. Codziennie

obiecuj¹, ¿e dowioz¹ go do Wa³êsy. Niestety, s¹
to tylko obiecanki. Ch³opak siê mêczy.
     Wieczorem m³odzie¿ zebra³a siê na Pl.(acu)
Zwyciêstwa wiwatuj¹c, sk¹d MO zepchnê³o
ich na Krakowskie Przedmieœcie, gdzie bito
ich pa³kami. Schronili siê w koœciele œw. Krzy-
¿a, gdzie akurat odprawiano Mszê œw.
        Nadchodz¹ wiadomoœci coraz tragiczniej-
sze. S¹ pobici i podobno zabici w Gdañsku.
„W Tobie, Panie, zaufa³em.....”

                 18 grudnia 1981 r. – pi¹tek

Wczoraj wieczorem odwiedzi³ Ks. Pryma-
sa w GnieŸnie min. Kuberski i gen. Ryba. Cho-
cia¿ Ks. Andrzej 25 przywióz³ mu pismo wyja-
œniaj¹ce do gen. J.26 i potwierdzenie czytania
komunikatu, to jednak o godz. 10.00 ks. Pra³.
GoŸdziewicz 27 przyby³ z drugim listem Pry-
masa zawieszaj¹cym czytanie komunikatu 28.
       Po otrzymaniu od min. Kuberskiego (nie-
czytelne) rozes³a³em goñców z pismem Ks. Pry-
masa i z jego „S³owem Prymasowskim” do
wszystkich biskupów ordynariuszy. Powsta³o z
tego tytu³u zamieszanie. Jest niezadowolenie z
takiej decyzji Ks. Prymasa. Jest ona niepopular-
na, bo œwiadczy o ustêpstwie29. Osobiœcie po-
dzielam to stanowisko, ale wype³ni³em dok³ad-
nie polecenie Prymasa. W swoim liœcie do mnie
usprawiedliwi¹ tê decyzjê – komunikat ju¿ zna-
ny na ca³ym œwiecie, po wypadkach strajkuj¹cych
w kopalni „Wujek” sytuacja wymaga wiêkszej
rozwagi. Boi siê podzia³u wœród duchowieñstwa,

            24        Na ul. Dziekana 1 w Warszawie, obok Katedry œw. Jana, mieœci³a siê siedziba Sekretarza  Episkopatu Polski.
            25         Ks. Andrzej Krzakowski by³ sekretarzem abp. D¹browskiego.

  26         Gen. Jaruzelski.
            27         Ks. Pra³. Hieronim GoŸdziewicz, kierownik Sekretariatu Prymasa Po lski.

   28        Komunikat Rady G³ównej Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 roku.
            29         Chodzi³o o wycofanie odczytania z ambon Komunikatu Rady G³ównej z 15 grudnia 1981 roku.
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które bêdzie naciska³o, by nie czytaæ. Wys³a-
³em tak¿e, aby Ks. Prymas zaraz wraca³ do
Warszawy.

              19 grudnia 1981 r. – sobota

Od samego rana zamieszanie – jedni zro-
zumieli, ¿e trzeba zwiesiæ czytanie, inni siê
buntuj¹. Wieczorem odwiedzali ksiê¿y woj-
skowi i przestrzegali przed czytaniem.

Wys³aliœmy wczoraj telex via Ministerstwo
Spraw Zagranicznych do Stolicy Apostolskiej
informuj¹c o sytuacji w Kraju. Tekst relacji
d³ugo le¿a³ w cenzurze, ale go pos³ali. Zawiado-
miliœmy Ojca œw., ¿e w poniedzia³ek przyleci
delegat Ks. Prymasa z informacjami 30.

Pod wieczór min. Kuberski poinformowa³
nas, ¿e Abp Poggi 31 jedzie do Warszawy via
Wiedeñ z listami do gen. Jaruzelskiego. List
ten „obraŸliwy” nie bêdzie przyjêty. W póŸ-
nych godzinach wieczornych spotka³em siê z
sekr. Barcikowskim, który powtarza zastrze¿e-
nie – szczególnie ich zdaniem nie do przyjêcia:

1) dotyczy nieprzyjaznego s¹siedztwa ZSRR,
2) porównanie do okupacji hitlerowskiej – proœ-
bê, aby tego listu nie wrêczaæ, gdy¿ wywo³aæ
musi mocn¹ reakcjê i twardy list do Papie¿a. Rz¹d

zaœ nie chce wojny z Koœcio³em i Papie¿em.
PóŸnym wieczorem rozmowy z bp Mizio³-

kiem 32 i ks. dyr. Orszulikiem.

             20 grudnia 1981 r. – niedziela

 Po Mszy œw. Uda³em siê do Ks. Prymasa.
Omawiamy sytuacjê. Zapada postanowienie:

1) Sekretarz Episkopatu razem z ks. Jerzym
D¹browskim udaje siê w poniedzia³ek do Pa-
pie¿a; 2) Ks. Prymas zaprasza na poufn¹ roz-
mowê sekr. Barcikowskiego; 3)  ks. dyr. Or-
szulik udaje siê do p. Wa³êsy ze Msz¹ œw.

Rozmawiam z min. Kuberskim na temat
dopuszczenia doradców do p. Wa³êsy i na te-
mat dopuszczenia do Wa³êsy prezydium. Po-
nawiamy  to wobec sekr. Barcikowskiego.
Mamy przyrzeczenie, ¿e dezyderaty te przed-
³o¿¹ Radzie Wojennej.

Abp Poggi i mons. Bolonek 33 przybyli na
dworzec Gdañski z 7-godzinnym opóŸnie-
niem. Zmêczony Arcybiskup po kolacji uda³
siê do Ambasady W³oskiej, by nadaæ wiado-
moœci. Myœmy udali siê do Ks. Prymasa, by
ustaliæ sprawy do przed³o¿enia Ojcu œwiête-
mu. Wracam zmêczony póŸnym wieczorek.
Przygotowujê siê do wyjazdu.

   30     Na polecenie Prymasa Glempa do Rzymu polecieli 21 grudnia 1981 r. abp Bronis³aw D¹browski. Zob.   sprawozdanie z
  rozmowy z Ojcem œw. W: Peter Raina, Arcybiskup D¹browski – rozmowy watykañskie

                     (Warszawa 2001), s. 238 – 242.
              31        Ojciec œw. Zaniepokojony wydarzeniami w Polsce delegowa³ 18 grudnia 1981 r. do Warszawy z listem do gen. Jaruzelskiego

  abp  Luigi Poggi, przewodnicz¹cego Stolicy Apostolskiej przy zespole ds. sta³ych kontaktów roboczych z rz¹dem PRL. Abp
  Poggi przyjecha³ do Warszawy 20 grudnia 1981 roku. Zob. pe³ny  tekst listu Papie¿a w:  Peter Raina, Koœció³ w PRL. Doku
  menty (Poznañ – Pelplin 1996), t. 3, s. 254.

            32      Bp W³adys³aw Mizio³ek, sufragan warszawski, przewodnicz¹cy Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawio
   nym Wolnoœci i Ich Rodzinom, który zosta³ powo³any dekretem Prymasa dnia 17 grudnia 1981 roku. Zob. teks dekretu w:
   Œwiadectwo drogi, op., s. 137.

   33       Mons. Janusz Bolonek (diec. £ódzka), cz³onek Rady ds. Publicznych Koœcio³a Stolicy Apostolskiej.
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        21 grudnia 1981 r. – poniedzia³ek

Dowiadujemy siê, ¿e samolot via Frank-
furt bêdzie oko³o godz. 14.00. Ks. Jerzy D¹-
browski poszed³ po paszporty i bilety.

Po rozmowie i ustaleniach z Ks. Pryma-
sem uda³em siê z ks. Orszulikiem do min.
Kuberskiego, gdzie by³ równie¿ sekr. Barci-
kowski. Pan Barcikowski t³umaczy, dlaczego
czuj¹ siê obra¿eni fragmentami listu Ojca œw.
Do Genera³a. Prosi, powo³uj¹c siê na zgodê
Ks. Prymasa, aby przed³o¿yæ ich postulat
Ojcu œwiêtemu. Zale¿y im na dobrych sto-
sunkach z Papie¿em, a zmusza ich, by ostro
odpowiedzieæ. Prosz¹ o inny list. Pan B.(arci-
kowski) zobowi¹zuje siê nasze postulaty od-
noœnie internetowych i „Solidarnoœci” przed-
stawiæ Radzie Wojennej.

Po godz. 12.00 odwiedzi³ mnie M. (nieczy-
telne), aby mi oœwiadczyæ, ¿e wszyscy ksiê¿a
internowani zostali zwolnieni – jest tylko
dwóch: (nieczytelne) w Krakowie i Kapucyn
w Bytomiu, którzy ju¿ przekroczyli prawo
wojenne. Je¿eli za nich zagwarantujê, to i tych
zwolni¹. Odes³a³em go do (nieczytelne).

Godzina 0.30 (22.XII) – po wielu perype-
tiach dobrnêliœmy na P. Cavalini34. Oœwiad-
czono nam, ¿e jesteœmy zaproszeni do Ojca
œw. Na godz. 7.00

              22 grudnia 1981 r.  - wtorek

 O godz. 6.00 obudzi³ mnie ks. Inf. Fr. M¹-
czyñski. Ju¿ o godz. 6.45 byliœmy z Jerzym w
Pa³acu Apostolskim. Odprawiliœmy razem z
Ojcem œw. Mszê œwiêt¹35. Potem œniadanie.
ZnaleŸliœmy Ojca œw. W dobrym stanie zdro-
wia, ale zatroskanego. Powiedzia³ nam, ¿e do-
brze siê czuje, ¿e lekarze twierdz¹, ¿e stan jego
zdrowia jest lepszy ni¿ przed zamachem. Ojcu
œw. brakowa³o bardzo naocznych œwiadków wy-
darzeñ w Polsce – naszym przybyciem ucie-
szy³ siê bardzo. Z zainteresowaniem s³ucha³
naszych relacji. W w¹tpliwoœciach pyta³. Chcia³
mieæ kompletny obraz sytuacji. Z dala od Oj-
czyzny nieszczêœcia takie prze¿ywa siê inten-
sywniej. Po  œniadaniu zabra³ nas do swego biura.
Przeczyta³ list od Ks. Prymasa i znowu pyta³.
Ks. Stasio 36 przypomnia³, ¿e Sekretarz Stanu 37

czeka na ostateczn¹ decyzjê co do listu, bo dy-
plomaci wezwani czekaj¹. Ojciec œw. Zapyta³ nas
o zdanie. Nasze mimowolne propozycje przyj¹³
bez trudnoœci. Nie móg³ przecie¿ napisaæ no-
wego listu uznaj¹cego stan wojenny za s³usz-
ny. Potem rozmowy z Casaroli i Silvestrini
38. Dziennikarze ró¿ni œcigali tak, ¿e musia-
³em siê przenieœæ do Abpa Deskura39. Mimo
to bez przerwy mia³em zainteresowanych.
Ojciec œw. Prosi³ mnie na kolacjê. Znowu pyta³
i wyra¿a³ swój niepokój. Bardzo mi by³o ¿al.

 34          Na via Pietro Cavalinii 38 w Rzymie znajduje siê Papieski Instytut Polski. Zazwyczaj zatrzymuj¹ siê tu dostojnicy Koœcio³a
   polskiego podczas ich pobytu w Rzymie.

          35         Zob. sprawozdanie z rozmowy z Ojcem œw. 22 grudnia 1981 roku w: Peter Raina, Arcybiskup D¹browski – rozmowy
  watykañskie (Warszawa 2001), s. 238 – 241.

          36        Ks. Pra³. Stanis³aw Dziwisz, sekretarz osobisty Ojca œw. Jana Paw³a II.
          37        Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej by³ kard. Agostino Casaroli.
          38       Abp Achille Silvestrini, sekretarz Rady ds. Publicznych Koœcio³a Stolicy Apostolskiej.
          39       Abp Deskur, przewodnicz¹cy Papieskiej Komisji ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu.
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Sensacyjne i makabryczne wieœci podawane przez
mass media doprowadza³y ludzi do nieprzytom-
noœci. Musia³em w imiê prawdy oswobodziæ lu-
dzi z tego balastu psychicznego. Wdziêczni byli
za to. Ojciec œw. Mnie uca³owa³ i pob³ogos³awi³.
13 V 81 Maria udaremni³a zamach, 13.12. 81  Ma-
ryja poprowadzi ku zwyciêstwu.

                 23 grudnia 1981 r. – œroda

Pierwszy raz spa³em 7 godzin. Rano o godz.
7.00 odprawi³em Mszê œw. W kaplicy Abpa De-
skura. Po œniadaniu ciurkiem interesanci.

O godz. 9.00 z Abpem Silvestrinim uda-
³em siê do Kard. Casaroli. Znowu analiza sy-
tuacji i sugestie 40.  Koœció³ pe³ni swoj¹ misjê,
gdy broni pokrzywdzonych, a czêœæ dalej in-
ternowana – o zwolnienie internowanych, do-
prowadziæ do dialogu Wa³êsa – Rz¹d, usi³owaæ
zrozumieæ Jaruzelskiego, który wybra³ mniej-
sze z³o. Prosi, by czêœciej wracaæ do Rzymu i
informowaæ Papie¿a, gdy¿ Ojciec œw. Bardzo
prze¿ywa te sytuacjê i ¿al im Papie¿a. Powin-
niœmy czêœciej informowaæ Papie¿a, gdy¿ Oj-
ciec œw. Prze¿ywa to emocjonalnie, a polega-
j¹c na zach.(odnich) mass mediach mo¿e
podj¹æ niew³aœciwe decyzje. W tych sprawach
nie ma zwyczaju zasiêgaæ rady u Sekretarza.
Odpowiedzialnoœæ na nas spada.

O godz. 13.00 uda³em siê na lotnisko, sk¹d
o godz. 17.00 samolotem LOT via Torino przy-
lecia³em do Warszawy o godz. 22.00. Deo gra-
tis. Po zorientowaniu siê w sytuacji by³em tak

zmêczony, ¿e zaraz poszed³em spaæ.
„Uwielbia dusza moja Pana”.

      28 grudnia 1981 r. – poniedzia³ek

O wczesnego ranka przybywali przyjaciele
i krewni internowanych z proœb¹ o interwen-
cje. Robimy, co mo¿emy. Na ponad 5000 inter-
nowanych zwolniono na œwiêta oko³o 600 osób.
Ma³o – obiecano wiêcej. Szturmujemy w³adze
o mo¿noœæ odwiedzania internowanych.

Trochê sprawa ruszy³a. Ju¿ w niektórych
obozach  odprawiono Mszê œwiêt¹. Wczoraj
ks. Dyr. Orszulik odprawi³ u p. Wa³êsy. Ks.
Prymas  wys³a³ list do gen. Jaruzelskiego pro-
testuj¹cy  w sprawie zwolnienia z pracy pra-
cowników administracji pañstwowej , przyna-
le¿¹cych do „Solidarnoœci”41. Zauwa¿amy w
rozmowach, ¿e gen. Jaruzelski porzuca stano-
wisko, które reprezentowa³ w swoim przemó-
wieniu 13 XII 1981 r., i które potwierdzali nasi
rozmówcy. D¹¿y do likwidacji „Solidarnoœci”.
Nie rozumiej¹, ¿e takie poci¹gniêcie sprowadzi
now¹ falê oporu spo³ecznego i wykopie prze-
paœæ do w³adz. Brak im rozeznania nastrojów
spo³ecznych, z tym siê nie licz¹ – stawiaj¹ na
si³ê fizyczn¹, a ta na d³u¿szy dystans jest zawod-
na. Szkoda, ¿e w³adza wraca na spalone pozycje.

40        Zob. sprawozdanie z rozmów w: Peter Raina, Arcybiskup D¹browski – rozmowy watykañskie, op. Cit., s. 242 – 244.
41         Zob. pe³ny tekst listu Prymasa Glempa do gen. Jaruzelskiego z 28 grudnia 1981 roku w: Peter Raina , Jan Pawe³ II, Prymas

   i Episkopat Polski o stanie wojennym, op. Cit. S, 86-88.
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            29 grudnia 1981 r. – wtorek

Dziœ by³ dzieñ bardzo niespokojny. Tylu
interesantów nerwowych, zbola³ych, z preten-
sjami do wszystkich. Trzyma³em siê tylko si³¹
woli, ¿eby nie wybuchn¹æ, ¿eby nie pokazaæ
najmniejszego wahania czy obawy.

Byli ksiê¿a m³odzi, niecierpliwi, którzy rzu-
caliby ju¿ anatemy, chcieli dzia³aæ gor¹czkowo
i nieodpowiedzialnie, np. Radio w opinii ludzi
jest „szczekaczk¹” i nie powinno siê transmito-
waæ Msz œw. Nie rozumiej¹, ¿e nie mo¿na ze
Mszy œw. Robiæ narzêdzia polityki.

Ks. Prymas trochê siê izoluje – sekretarze
przysy³aj¹ do nas My zaœ z ks. Orszulikiem le-
dwo oddychamy. Nacisk stanu wojennego i
sytuacji na psychikê ludzi jest tak wielki, ¿e
m³odsi moi wspó³pracownicy gubi¹ siê i nie
maja w pracy ¿adnej inicjatywy. Ja, stary, muszê
im przypominaæ, ka¿dy szczegó³ wskazaæ, po-
naglaæ, gdy idzie o sprawy internowanych itd.

Eksperci nieustannie siê przewijaj¹ i do
póŸna w noc z nimi rozmawiam. Ju¿ wiêcej nie
mogê – szczypi¹ mnie oczy.

                    30 grudnia 1981 r. – œroda

Ju¿ od samego rana zamarzniêci, zap³akani
i zbolali bliscy internowanych przychodz¹ z
proœb¹ o interwencjê. Skrzêtnie zbieramy dane
personalne i przygotowujemy wykazy, które
s³u¿¹ do interwencji. Nie zawsze interwencja
jest skuteczna, ale wielu wraca, by podziêko-
waæ za interwencjê. Jak mi ¿al tego ludu.

42  Daniel Olbrychski, znany aktor, nale¿a³ do Koœcielnego Komitetu ds. Opieki nad  Internowanymi. W sk³ad komitetu  weszli
m.in. Maja Komorowska, Ewa Morsztyn, Krystyna Zachwatowicz oraz ksiê¿a Wies³aw Niewêg³owski i Józef Maj.

Poprzez p. sekr. Barcikowaskiego mamy
dostêp do WRON-y i trzeba powiedzieæ, ¿e
jest lojalny w stosunku do danych obietnic.
Próbowaliœmy zorganizowaæ komitet do nie-
sienia pomocy internowanym. Za³atwi³em to
z p. Barcikowskim, ale gen. Kiszczak siê sprze-
ciwi³. Zgodzi³ siê tylko na duchownych – nie
dopuszczaj¹ œwieckich, np. Olbrychskiego42

do internowanych – boj¹ siê  grypsów itd. U
Sióstr Franciszkanek na Piwnej przygotowu-
je siê dziesi¹tki, setki paczek, które ksiê¿a wo¿¹
do Bia³o³êki i na Ch³opickiego dla kobiet.
Ludnoœæ jest bardzo ofiarna, znosz¹, co maj¹,
czêsto odejmuj¹c sobie od ust. Internowani sa
w dobrej kondycji, czêsto przekonani w [nie-
czytelne] zwyciêstwa. Wydaje siê, ¿e si³a mo-
dlitwy z³ama³a opór, ale psychicznie pog³êbia
siê przepaœæ miêdzy w³adz¹ i obywatelami. To
mo¿e byæ Ÿród³em nowego wybuchu.

              31 grudnia 1981 r. – czwartek

 Ostatni dzieñ roku. Warszawiacy zamiast
„Do siego Roku” ¿ycz¹ sobie „Doœæ tego
roku”. Od samego rana przychodzili ludzie
melduj¹c, ¿e w nocy by³y nowe aresztowania.
Zaraz interweniowa³em. Pan Barcikowski zdzi-
wi³ siê  twierdzi³, ¿e nowych aresztowañ nie
ma – raczej WRON-a chce zwalniaæ, mog¹ byæ
tylko pojedyncze wypadki.

Po 5 dniach narady WRON-y nie ma ¿ad-
nego komunikatu, mówi siê, ¿e rekonstruuje
siê partiê, która siê rozsypie. Pan B.(arcikow-
ski) nam powiedzia³, ¿e przygotowuje siê
„Deklaracjê polityczn¹”. Oœwiadczy³ nam, ¿e
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internowani s¹ i bêd¹ zwalniani43. Pozostali bêd¹
mieli lepsze warunki. Dialog bêdzie prowadzo-
ny !? Oby – przy ka¿dym spotkaniu naciskamy
na rozmowy Wa³êsy, Doradców Prezydium
K(omisji) K(rajowej) z  przedstawicielami Rz¹-
du. Obiecuj¹, ale nie mog¹ siê zdecydowaæ, bo
p. Wa³êsa nic nie chce  awansem gwarantowaæ.
PóŸnym wieczorem uda³o siê nam wysy³aæ in-
formacje Ojcu œw. Papie¿ siê niepokoi i ocze-
kuje obiektywnych wiadomoœci.

Niespodziewanie odwiedzi³ nas
mons.(ignore) Hussler – Caritas Intern. (atio-
nalis) - przyby³ z darami jako szofer.
       Uda³em siê do Ks. Prymasa, by go poin-
formowaæ o naszej pracy  z Orszulikiem. Jest
spokojny, zda³ siê na nas – nie przejmuje siê
(nieczytelne).

             9 stycznia 1982 r. – sobota

       Dziœ rano uczestniczy³em w Sesji Kurial-
nej. Przedtem przeprowadzi³em z Ks. Pryma-
sem rozmowê na temat spotkania z gen. Jaru-
zelskim. Wyrazi³em pewne obawy i zastrze¿enia.
Uwa¿a³em, ¿e to powinno byæ spotkanie pry-
watne, bez komunikatu. Niepokoi mnie zbyt-
nia pewnoœæ i odwaga Ks. Prymasa. Dixit et
salvavi animam meam.
       O godz. 12.00 by³em u min. Kuberskiego.
Z³o¿y³em protest w sprawie zdejmowania krzy-
¿y. Interweniowa³em w sprawach internowanych,
w sprawie ustawy o szkolnictwie wy¿szym i w
sprawie Towarzystwa Naukowego i TPKUL.

       O godz. 14.00 razem z ks. Dyr. Orszuli-
kiem uda³em siê na rozmowê z gen. Kiszcza-
kiem. Gen. Kiszczak to inteligentny pan, po-
trafi rozmawiaæ (by³y szef wywiadu w Anglii).
Próbowa³ mnie pozyskaæ oœwiadczaj¹c, ¿e p.
Kania opowiada³ mu, jak rzeczowe rozmowy
prowadziliœmy razem w Sulejowie! 44 Okaza-
³em zdziwienie i powiedzia³em, ¿e ja takiego
wra¿enia nie odnosi³em. Z³o¿y³em Genera³o-
wi pro memoria i twardo punkt po punkcie mu
referowa³em. Nastêpnie przedk³ada³em kon-
kretne sprawy internowanych 45. Skar¿y³em
siê na nieludzkie traktowanie wielu. Pan Ge-
nera³ cierpliwie s³ucha³. Nawet przyzna³ mi
racjê, ¿e regulamin dla internowanych jest
zbyt surowy. Natychmiast zaj¹³ stanowisko
wobec „wojny krzy¿owej”. Oœwiadczy³, ¿e ta
akcja bardzo zdenerwowa³a gen. Jaruzelskie-
go, zakrawa na sabota¿ – wojewodom poleco-
no zaprzestaæ. Na poczekaniu za³atwi³ mi zwol-
nienie na pogrzeb matki p. Aleksandra
(nieczytelne). D³ugo s³ucha³ wywodów ks.
Orszulika na temat sytuacji p. Wa³êsy i naszej
koncepcji wznowienia dzia³alnoœci „Solidar-
noœci”. Do wszystkich naszych tez ustosun-
kowa³ siê (nieczytelne). Nie potrafi³ sprecy-
zowaæ ostatecznego stanowiska co do
„Solidarnoœci”. Serdecznie nam podziêkowa³
za uwagê, ¿e nie zmieni³ munduru wojskowe-
go na policyjny. Rozmowa przyjemna, ale czy
bêd¹ efekty?

          43         Zob. sprawozdanie z rozmowy abp D¹browskiego i ks. Orszulika z Barcikowskim i Kuberskim 31 grudnia 1981 roku w: Peter
Raina, Rozmowy z w³adzami PRL, op. cit., tom. 1, s. 408 – 411.

        44       Zob. sprawozdanie z rozmowy abp. D¹browskiego z sekretarzem KC PZPR Stanis³awem Kani¹ w Sulejówku,  7 lutego i
1 kwietnia 1980 roku w :eter Raina, Rozmowy z w³adzami PRL, op., cit., tom. 1, s. 367 – 377.

          45       W sprawie tej abp D¹browski kierowa³ liczne pro memoria na rêce gen. Kiszczaka (ministra spraw wewnêtrznych). Zob. Peter
Raina, Troska o internowanych, op., cit.
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       8 lutego 1982 r. – poniedzia³ek

       Bp Domin 46 odlatuje do Rzymu. Akcja cha-
rytatywna bardzo siê rozwinê³a. Wczoraj radzi-
liœmy nad metod¹ rozdzielenia, ale i nad suge-
stiami, jakie wysun¹æ ofiarodawcom, bo czêsto
wiele pieniêdzy wydaj¹, ponosz¹ wiele trudów i
ofiar, ale wyniki s¹ chybione, bo przywo¿¹ dary
ma³o u¿yteczne. Wiele lekarstw, np. które nie
maj¹ debitu w Polsce, lub s¹ przedawnione.
       Po po³udniu zaœ w grupie prof. Stelma-
chowski, pos. Auleetner i p. (nieczytelne) pra-
cowaliœmy nad programem wspó³dzia³ania za
instytucjami publicznymi w niesieniu ko-
niecznej pomocy starym, inwalidom, chorym.
       Wieczorem zaœ pracowa³em razem z ks.
Pra³atem Dlopolskim nad form¹ statutu Ca-
ritas. Trudno poj¹æ naszych biskupów – przed
tym tak naciskali na mnie, abym wywalczy³
zwrot Caritasu . Dziœ, gdy to jest w zasadzie
za³atwione, tylko trzeba przedstawiæ statut,
nikt nie chce mi pomóc i tylko trzech przy-
s³a³o ma³o istotne uwagi do statutu.

                  9 lutego 1982 r. – wtorek

       Ju¿ od godz. 9.00 prowadzi³em rozmowy
z min. Kuberskim na temat Caritasu oraz in-
ternowanych. Rozmoa g³adka, wiele obietnic,
ale w rzeczywistoœci tylko blagowanie. Mini-
ster jest przera¿ony sytuacj¹, brak im koncep-
cji, nie potrafi¹ wyjœæ naprzeciw spo³eczeñ-
stwu. Wiele gorzkich s³ów powiedzia³em mu
na temat, przestrzega³em przed prowokowa-

niem spo³eczeñstwa itd. Obieca³ powtórzyæ
Genera³owi, ale czy siê odwa¿y ?
       Po powrocie z USW interesantów jak ni-
gdy. Jedenastu w kolejce, a ilu poza kolejk¹. By³
u mnie przedstawiciel Znaku, Wiêzi, potem
przedstawiciel PAX-u. Nie mog¹ na siebie pa-
trzeæ, ale w gruncie rzeczy maj¹ te same ten-
dencje: gra polityczna, licytowanie siê w zdo-
bywaniu rozg³osu, osobiste i grupowe ambicje,
dobro Narodu na koñcu. Nie mamu uczciwej
inteligencji. Wieczorem przyj¹³em dwóch po-
s³ów austriackich. Bardzo zainteresowani nasz¹
sytuacj¹, „Solidarnoœci¹”, ale ich nie rozumiej¹.

                   10 lutego 1982 r. – œroda

       Od godz. 10.00 – 12.00 przeprowadzi³em
rozmowê z gen. Kiszczakiem w USW. Cieka-
wy cz³owiek – wiêcej ¿o³nierz ni¿ milicjant, a
chyba najbardziej dyplomata. D³ugie lata pra-
cowa³ w kontrwywiadzie na Zachodzie. Umie-
jêtny gracz, miêdzy liniami, bardzo subtelnie
próbowa³ ustawiæ mnie do aktualnej polityki
gen. Jaruzelskiego. Przy ka¿dej okazji usi³o-
wa³ mi szkicowaæ postaæ i postawê gen. Jaru-
zelskiego, idealn¹. Czêsto zakrawa³o to na kult
jednostki. Z drugiej strony wzbudza szacu-
nek, gdy¿ mowa jego jest „tak – tak”, „nie –
nie”. Jasno mówi, ¿e tego czy innego nie mo¿e
za³atwiæ albo, gdy mo¿e coœ za³atwiæ, zaraz to
czyni. Od rêki za³atwi³ mi zwolnienie trud-
nych przypadków internowanych, da³ zlece-
nie, aby dopuszczono do Wa³êsy ks. Jankow-
skiego, ks. Dyr. Orszulika oraz abym móg³ co
niedzielê wys³aæ ksiêdza do p. Jana Ku³aja47.

         46      Bp Czes³aw Domin, sufragan katowicki.
         47       Jan Ku³aj,  przewodniczacy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarnoœæl
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       Widaæ jednak, ¿e w pewnych sprawach,
szczególnie ideologicznych, mówi ma³o. Z³o-
¿y³em na piœmie, protestowa³em przeciwko
akcji zdejmowania krzy¿y. Przyzna³ siê, ¿e jest
bezsilny, gdy¿ wiele jest oœrodków dyspozy-
cji. Nie w¹tpiê jednak – muszê dotrzeæ do gen.
Jaruzelskiego.

              14 lutego 1982 r. – niedziela

       Dziœ mia³em odwiedziæ Jana Ku³aja i od-
prawiæ Msze œw. W ostatniej chwili prosi³em o
to Ks. Rektora Romaniuka48. Napisa³em do
niego, ¿e uda³o mi siê go odnaleŸæ i posy³am
ksiê¿y, aby mu odprawili Mszê œw., w czasie
której, po dobrej spowiedzi, przyjmuje Ko-
muniê œw. Nie chcia³em go krêpowaæ swoj¹
osob¹, a z drugiej strony chcia³em najpierw
wiedzieæ, w jakim stanie psychicznym siê znaj-
duje. By³y ró¿ne opinie i pomówienia. Ks.
Rektor Romaniuk uspokoi³ mnie. Wybiorê siê
do niego innym razem.
       U p. Wa³êsy by³ ks. Orszulik. Tam nic siê
nie zmieni³o. P. Wa³êsa twardo stoi przy swo-
im. Postuluje spotkanie z Prezydium i Do-
radcami. My popieramy go w tym. Wtedy
tylko zwi¹zek bêdzie wiarygodny, gdy wzno-
wi dzia³alnoœæ statutow¹, a nie fasadow¹ czy
kad³ubow¹. Nie mo¿na przecie¿ potêpi¹æ „So-
lidarnoœci” ca³ej. Jest to ruch zdrowy i aktyw-
ny – tylko K(omisja) K(rajowa) nie zda³a eg-
zaminu, eskalowa³a napiêcia. Wa³êsa to dobrze
dziœ widzi. Widzi te¿, ¿e byli nieustannie pro-
wokowani: przecie¿ PZPR nie mog³a zgo-
dziæ siê na prawdziw¹ demokracjê, do której
„solidarnoœæ” d¹¿y³a. sta³oby siê to nawet wte-

dy, gdyby ekstremiœci nie eskalowali napiêæ.

                 17 lutego 1982 r. – œroda

Od samego rana zg³osi³ siê do mnie p³k
Matuszko z MSW. Przera¿ony by³ wywiadem,
jakiego wczoraj udzieli³ ks. Henryk Jankow-
ski z Gdañska dziennikarzom zagranicznym.

Zagraniczne rozg³oœne poda³y, ¿e chrzest
córki Wa³êsy odbêdzie siê w koœciele œw. Bry-
gidy w dniu 7 marca i ¿e Wa³êsa chce w nim
wzi¹æ udzia³. A ponadto Wa³êsa postuluje, ¿eby
go wypuszczono na wolnoœæ i pozwolono re-
konstruowaæ „Solidarnoœæ” razem z prezy-
dium i doradcami.

Zaniepokojeni s¹, ¿e na 7 marca mog¹ œci¹-
gn¹æ do Gdañsk t³umy i dziennikarze, i mo¿e
dojœæ do ekscesów. Jest to mo¿liwe. Obawy te
œwiadcz¹ o jednym, ¿e w³adze doceniaj¹ popu-
larnoœæ Wa³êsy i zaprzeczaj¹ tezie, któr¹ re-
prezentowali przed nami, ¿e Wa³êsa ju¿ siê nie
liczy, ¿e nikt o niego siê nie upomina. Wa³êsa
siê liczy, nie ma rozmowy, ¿eby Koœció³ o nie-
go siê nie upomina³. Wa³êsa jest symbolem.

               18 lutego 1982 r. – czwartek

 Chocia¿ niechêtnie daje wywiady, to dzi-
siaj przyj¹³em p. Turka z UPT i ustosunkowa-
³em siê do wypowiedzi komentatora Radia
Polskiego w audycji z 17 II br. Godz. 22.00 na
temat zdejmowania krzy¿y z sal szkolnych.
Musia³em stan¹æ w obronie krzy¿y. Zdecydo-
wanie potêpi³em akcjê zdejmowania i bezczesz-
czenia krzy¿y, powo³a³em siê nawet na oœwiad-
czenie gen. Jaruzelskiego i min. Kiszczaka.

48  Ks. Kazimierz Romaniuk, rektor seminarium duchownego w Warszawie.
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Powiedzia³em, ¿e krzy¿ nikogo nie gorszy i
nie rani, nawet uczciwi ateiœci uznaj¹ jego wy-
mowê moraln¹ – poœwiêciæ siê, umrzeæ za dru-
giego cz³owieka. Je¿eli nawet bywaj¹ wojuj¹-
cy ateusze, którzy na widok krzy¿a dostaj¹
drgawek, to trzeba ich poskramiaæ. Baza jed-
nak jest nieuczciwa – UPT sam prosi³ o zajê-
cie stanowiska, a potem tak moje s³owa sprepa-
rowa³, ¿e wygl¹da³o, jakbym stan¹³ w obronie
ateuszów walcz¹cych z krzy¿ami. Nauczka,
¿eby siê nie wdawaæ w rozmowê z ludŸmi nie-
uczciwymi.

                 20 lutego 1982 r. – sobota

Wczesnym rankiem spotkanie z min. Ku-
berskim. Za³atwia tylko sprawy mniej istotne,
podejrzewam go o blagowanie i odk³adanie
spraw istotnych. Przycisn¹³em go odnoœnie
akcji krzy¿y. Zdenerwowa³ siê i zaraz zatele-
fonowa³ do Kuratora. Jeœli nie ma zmowy, to
wszystko to, co mi powiedzia³, budzi nadziejê
na uspokojenie siê na tym odcinku.

Zaraz potem mia³em dwugodzinn¹ rozmo-
wê z min. Sylwestrem Zawadzkim – minister
sprawiedliwoœci. Doprosi³ sobie dyr. Zieliñ-
skiego i dyr. Patrykowskiego. Wziêli pod lupê
moje ostatnie pismo wys³ane do Ministerstwa
(z dnia 17.02.br.) Próbowano wyprowadziæ mnie
na mieliznê i sprowadziæ rozmowê na teore-
tyczne rozwa¿ania, czy Konwencja Genewska
z 1945 r. ma zastosowanie do naszych interno-
wanych. Spostrzeg³em siê i skierowa³em roz-
mowê na rozwa¿ania praktyczne. Rozmowê
mia³em dobrze przygotowan¹, cytowa³em wie-
le przyk³adów, rozegra³em ja na korzyœæ ludzi

cierpi¹cych i pokrzywdzonych. Deo gratias.

            28 lutego 1982 r.  - niedziela

Bogata w prze¿ycia by³a dzisiejsza niedziela.
O godz. 10.00 pojecha³em z Ks. prof. (nieczytel-
ne) do p. Janka Ku³aja, internowanego przewod-
nicz¹cego „Solidarnoœci” Rolników Indywidu-
alnych. Holowa³ nas kpt. Piotrowski49 -
kulturalny i mi³y pan, niczym nie zdradzaj¹cy
przynale¿noœci do SB.

Po Mszy œw. przeprowadzi³em rozmowê z p.
Jankiem, pokrzepi³em go i umocni³em na du-
chu. Janek trzyma siê dobrze psychicznie i du-
chowo. Bra³ ¿ywy udzia³ we Mszy œw. i przyst¹-
pi³ do Komunii œw. Warunki materialne ma
bardzo dobre. Samotnoœæ i wygodne ¿ycie mo¿e
przez d³u¿szy okres czasu powodowaæ (nieczy-
telne). Zawioz³em mu ró¿aniec, mszalik i ksi¹¿ki
do czytania. Prosi³em, ¿eby dok³adnie przeczy-
ta³ Encyklikê Laborem exercens.

Po obiedzie uda³em siê z ks. Edwardem
Sobierajem do wiêzienia w Bia³o³êce. Przy-
gnêbiaj¹ce wra¿enie robi ten kombinat wiê-
zienny. Przypomina obóz hitlerowski. Siedzi
w nim ok. 2000 wiêŸniów i ponad 200 interno-
wanych. Zameldowa³em siê u naczelnika, a
potem u komendanta obozu internowanych.
Odwiedzi³em zamkniêty tam kwiat  inteligen-
cji polskiej. Przykre wra¿enie robi³o to otwie-
ranie i zamykanie na klucz i zasuwy ciê¿kich
¿elaznych drzwi. Wewn¹trz prycze pokryte
³achmanami. Mieszkañcy prawie wszyscy bro-
daci, nêdznie ubrani. Pod t¹ przera¿aj¹c¹ ze-
wnêtrznoœci¹ kryje siê wspania³y duch. Od-
prawi³em Mszê œw. dla 50 osób w œwietlicy,

49   Grzegorz Piotrowski, morderca ks. Jerzego Popie³uszki.
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udzieli³em  sakramentu Bierzmowania 8 oso-
bom, wszystkim rozda³em pami¹tki i podpisa-
³em Pismo œw. To spotkanie z internowanymi
by³o dla mnie radosnym prze¿yciem. Ich po-
stawa, ich pobo¿noœæ i niez³omnoœæ sprawi³y,
¿e patrzy³em na nich jak na pierwszych chrze-
œcijan z katakumb. Nie da siê tego opisaæ.

Odwiedzi³em te¿ wiêŸniów oraz interno-
wanych z K(rajowej) „Solidarnoœci”, Mirabi-
lis Deus in sanctis suis.

          8 marca 1982 r. – poniedzia³ek

        Wsta³em o godz. 5.00. Punktualnie o godz.
8,20 razem z Abpem Strob¹ i Bpem Rozwadow-
skim wylecieliœmy z Warszawy do Rzymu.
Ojciec œw. przyj¹³ nas w œrodê, 10 marca, w cza-
sie obiadu. Spotkaliœmy siê przed tym na au-
diencji generalnej w auli Paw³a VI. Przybyli-
œmy do Ojca œw. oficjalnie w delegacji Rady
G³ównej Episkopatu. Poprzedzaj¹cy audiencje
czas wykorzystaliœmy na solidne przygotowa-
nie siê. Wiedzieliœmy, ¿e Ojciec œw. ma wiele
Ÿróde³ informacji, dlatego uwa¿aliœmy ¿e nasze
musza byæ mo¿liwie obiektywne i œcis³e.
       Ojciec œw. wykaza³ olbrzymi¹ znajomoœæ
rzeczy – szczególnie Jego synteza, wyci¹gniê-
ta ze wspólnych rozwa¿añ, by³a 100 % s³uszna.
Chodzi³o o dokuczliwoœci stanu wojennego,
czy stan wojenny ma jakieœ usprawiedliwienie.
Troska o ludzi internowanych, aresztowanych,
zwalnianych z pracy itd. Nad to zabiegi Ko-
œcio³a w rozmowach politycznych. W jaki spo-
sób mo¿na pomóc Polsce ekonomicznie.
       Podniesieni na duchu wróciliœmy do
domu, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e do drugiej roz-
mowy mamy siê przygotowaæ jeszcze lepiej.

 9 marca – wtorek – do niedzieli 14 marca

       (Postanowi³em pisaæ przede wszystkim o
naszych spotkaniach z Ojcem œw. i Kuria
Rzymsk¹, dlatego do niedzieli zapiski moje
bêd¹ ci¹g³e – wykluczam (nieczytelne).
       Zaraz w czwartek rano (11.03) spotkaliœmy
siê w trójkê, aby siê przygotowaæ na rozmowê
z Abpem Silvestrini i Kard. Casaroli. Podo-
ba³ mi siê Abp Stroba, który naciska³ na to,
abyœmy podzielili siê tematami i w rozmowie
z wszystkimi Pra³atami podtrzymywali ka¿dy
swój w¹tek, oprócz w³¹czenia siê we wszyst-
kie tematy.
       Arcybiskup podj¹³ siê przed³o¿yæ analizê
sytuacji polityczno – spo³ecznej w Polsce. Bp
Rozwadowski mia³ mówic o sytuacji w obo-
zach internowania, dla mnie uzgodniono sto-
sunki Koœció³ Pañstwo i na tym tle wizyta
Ojca œw. w Polsce.
       Tak przygotowani, zostaliœmy najpierw
przyjêcie przez Abpa Silwestrini o godz. 11,30,
a potem na pó³ godz. Kard. Casaroli o godz.
12.00. Abp Silvestrini widocznie siê spieszy³,
bo chocia¿ nas przyj¹³ bardzo grzecznie oraz
interesowa³ siê zagadnieniami, to jednak spra-
wy nie pog³êbia³. Raczej interesowa³ go tylko
stan internowanych, p. Wa³êsa, jak d³ugo bê-
dzie trwa³ stan wojenny. Podobne wra¿enie
odniós³ tak¿e Abp Stroba.
       Punktualnie o godz. 12.00 przyj¹³ nas Kard.
Casaroli, który wys³ucha³ uwa¿nie, a nastêp-
nie w oparciu o Komunikat 183. KPE, mówi¹-
cy o ugodzie spo³ecznej, wyrazi³ swoj¹ pozy-
tywn¹ opiniê na ten temat. Nastêpnie d³u¿szy
czas zatrzyma³ siê nad zagadnieniem, czyli tre-
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œci¹ s³owa „ugoda”. Chcia³ wiedzieæ jaka jest
ró¿nica pomiêdzy „porozumieniem” a
„ugod¹”, po w³osku „accordo” i „concordia”,
Abp Stroba wyjaœni³, ¿e „ugoda” to przeba-
czenie, zgoda, która jest pierwszym krokiem
na drodze do porozumienia narodowego, nie
jest tak uwarunkowana jak porozumienie. Ar-
cybiskup perlinguam latinum wy³o¿y³ ,naszki-
cowa³ z³o¿onoœæ naszej sytuacji pol.?ityczno?
- spo³ecznej. To przed³o¿enie zainteresowa³o
Kard. Casaroli. Zacz¹³ dociekaæ sedna rzeczy,
dopytywaæ siê o pewne elementy – w³¹czyli-
œmy siê konstruktywnie do rozmowy i my
dwaj. Po zrozumieniu i mo¿liwie wyczerpuj¹-
cym rozpoznaniu sytuacji Kardyna³ pyta³, ja-
kie konkretne rozwi¹zania widzi Koœció³. Co
Stolica Apostolska mo¿e w tym pomóc ? Na
takie pytanie nie byliœmy przygotowani, tzn.
nie uzgodniliœmy stanowiska i dlatego po raz
pierwszy Abp przyciœniêty do muru zacz¹³ siê
gubiæ. (Bardzo to prze¿y³ – wraca³ dotego
póŸniej jako cz³owiek bardzo ambitny.) Ja od-
wróci³em pytanie i zauwa¿y³em grzecznie:
„Bylibyœmy bardzo wdziêczni, gdyby Stolica
Apostolska wysunê³a jakieœ sugestie”. Tu zno-
wu Kard. Casaroli nie by³ przygotowany. Za-
miast odpowiedzieæ, snu³ wspomnienie ze spo-
tkania z gen. Jaruzelskim po pogrzebie Kard.
Stefana Wyszyñskiego. Uwa¿a go za cz³owie-
ka uczciwego, dobrej woli, który , aby ocaliæ
Polskê od interwencji ZSRR, wybra³ z³o
mniejsze. Wersja oficjalna. Specjalnie kon-
struktywny nie by³, ale za to nie szczêdzi³ cza-
su. Rozmawialiœmy z nim do godz. 13,30.

       W œrodê, 10 marca, audiencja ogólna i obiad
u Ojca œw. Drugi raz byliœmy zaproszeni na
obiad 14 marca, w niedzielê. Mimo i¿ Ojciec
œw. by³ zmêczony, poœwiêci³ nam bardzo du¿o
czasu. Obiad trwa³ dwie godziny. Jeszcze raz
wróciliœmy do sytuacji w Polsce i do Komu-
nikatu 183. KPE 50. Na tê rozmowê byliœmy
dobrze przygotowani wspólnie pod egid¹ Abpa
Stroby. Arcybiskup nie tyle przemawia³ za
„Solidarnoœci¹”, ile za dobrze pojêt¹ racja sta-
nu, a w tym za odrodzeniem niezale¿nych
zwi¹zków zawodowych. Mia³ ju¿ wizjê i ele-
menty ugody, która mia³aby prowadziæ do zin-
stytucjonalizowania porozumienia narodowe-
go. Cytowa³ wiele wypowiedzi p. K?azimierza?
Barcikowskiego.
       Ja zwróci³em uwagê na moment psycholo-
giczny, a mianowicie, ¿e choæbyœmy w przy-
sz³oœci wotowali tylko za niezale¿nymi zwi¹z-
kami, niekoniecznie w wydaniu „Solidarnoœci”,
to aby to osi¹gn¹æ (nieczytelne).
       Ojciec œw. zapyta³ wprost, czy Episkopat
myœli konkretnie o jego jubileuszowej wizy-
cie w Polsce. Po wymianie zdañ Ojciec œw.
oœwiadczy³: „Tak , slusznie, jestem zaproszo-
ny i zaproszenie przyj¹³em, musze siê z niego
wywi¹zaæ wobec Matki Bo¿ej i moich Roda-
ków. Niech Episkopat myœli i zdecyduje, kie-
dy  bêd¹ warunki, abym tê wizytê zrealizo-
wa³”. Ojciec œw. by³ podatny na dialog i s³ucha³
z uwag¹ i zaufaniem naszych przed³o¿eñ, dla-
tego rozumia³ stanowisko Episkopatu , ¿e sank-
cje s¹ w rzeczywistoœci wymierzone przeciw
spo³eczeñstwu i szuka³ razem z nami mo¿li-

          50      Komunikat KPE z 27 lutego 1982 roku ubolewa³ nad moraln¹, spo³eczn¹ i gospodarcz¹ katastrof¹ kraju; stwierdzi³, ¿e sam¹
si³¹ fizyczn¹ nie mo¿na rozwi¹zaæ trwale problemów ¿ycia pañstwowego; nawo³ywa³ rz¹d do jak najrychlejszego zakoñcze
nia stanu wojennego i wymaga³ od spo³eczeñstwa, aby kierowa³o siê poczuciem realizmu w ocenie geopolitycznego po³o¿e
nia. Zob. pe³ny teks komunikatu w: Peter Raina, Jan Pawe³ II, Prymas i Episkopat Polski o stanie wojennym, op., cit., s. 189 – 193.
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woœci wp³ywania na mo¿nych tego œwiata.
Mons.(ignore) Dziwisz by³ bardziej  nieprze-
jednany: „Niech znios¹ stan wojenny i wy-
puszcz¹ internowanych, i odwiesz¹ „Solidar-
noœæ”, to Zachód odbuduje gospodarkê
polsk¹”51. Nast¹pi³ ma³y zgrzyt, gdy Abp Stro-
ba powiedzia³, ¿e sprawa jest zbyt skompliko-
wana, by mo¿na j¹ by³o jednym poci¹gniêciem
za³atwiæ. „Zachód bezinteresownie nam nic nie
zrobi” – zakoñczy³.
       Audiencja niedzielna by³a wielkim prze-
¿yciem dla nas wszystkich ze wzglêdu na
ogromn¹ dobroæ i prostotê Ojca œwiêtego.
       Na zakoñczenie jeszcze kilka s³ów na na-
szym spotkaniu z Homayerem i Bp. [nieczy-
telne] jest nam bardzo ¿yczliwy, bezintere-
sowny. Mons.(ignore) Homayer ¿yczliwy, ale
interesownie. Widaæ, ¿e dmie w jedn¹ tr¹bê z
Chrzeœcijañsk¹ Demokracj¹ Straussa (nieczy-
telne). Chcia³by i nas w to wci¹gn¹æ, ale mu
siê nie udaje. Ca³y wieczór mówi³ o reperku-
sjach mojego spotkania z Wehnerem w War-
szawie. Wehner to spotkanie mia³ ponoæ wy-
korzystaæ na rzecz swojej Ostpolitik. Okaza³o
siê póŸniej, gdy mnie odwiedzi³ w szpitalu
Kard. Hoffner – tak¿e on rozmawia³ z We-
hnerem i ¿adnej szkody tonie przynios³o.
       O godz. 20.00 wieczorem zosta³em przy-
jêty do Polikliniki A. Gemelli w celu podda-
nia siê operacji. Deo gratis !

         6 czerwca 1982 r. – niedziela

Dziœ o godz. 9.00 udzieli³em Sakramentu
Bierzmowania dzieciom w kaplicy SS. Nazare-

tanek. Po powrocie przyjmowa³em interesantów.
O godz. 12.30 przyj¹³ mnie na specjalnej

audiencji w swoim apartamencie Ojciec œw.
Jan Pawe³ II.. Papie¿ by³ w nadzwyczajnej do-
brej formie. Omawialiœmy sprawê jego wizy-
ty w Polsce. Jest zdecydowany przyjechaæ.
Udzieli³ mi wytycznych dla rozmów z rz¹-
dem na ten temat. Zaproszony Papie¿ chce
przybywaæ do Polski, a zale¿y od rz¹du i bi-
skupów stworzenie odpowiednich warunków.

Na zakoñczenie rozmowy powiedzia³em
Ojcu œw. o moim zamiarze zakoñczenia pracy
w Sekretariacie Episkopatu z up³ywem kaden-
cji. Ojciec œw. przyj¹³ to z lekkim uœmiechem
i powiedzia³: „Proszê, ¿eby Ks. Biskup pozo-
sta³ na tym stanowisku od dziœ jako arcybi-
skup tytularny”. Na moje zaskoczenie i za¿e-
nowanie powiedzia³: „Niech to bêdzie
wyrazem docenienia jego wielkiego wk³adu w
obronie praw Koœcio³a. Widzia³em to i ceni-
³em ju¿ jako biskup krakowski. Dziœ jeszcze
bardziej. Na pewno Ks. Prymas Zmar³y cie-
szy siê z mojej decyzji. Tak bardzo Ks. Arcy-
biskupa ceni³”.

Nominacja ta wzbudzi³a we mnie miesza-
ne uczucia. Przyj¹³em j¹ z wdziêcznoœci¹, ale
nie potrafiê siê cieszyæ, bo omawiam siê
wszystkich honorów i pierwszych miejsc.

       7 czerwca 1982 r. – poniedzia³ek

Wróci³em dziœ do Kraju razem z Bp. Maj-
dañskim 52. Samolot wyl¹dowa³ doœæ punktu-
alnie. Na lotnisku wita³ mnie Bp Jerzy D¹-
browski i wspó³pracownicy z Sekretariatu

51 Ks. Dziwisz by³ wtedy pod wp³ywem ks. Bonieckiego.
52      Bp Kazimierz Majdañski, biskup szczeciñsko – kamieñski.
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Episkopatu. By³ te¿ nacz.(elnik) Wo³owicz z
USW. W rozmównicy Bp Majdañski poinfor-
mowa³ wszystkich o mojej nominacji. Zebra-
ni przyjêli to z entuzjazmem. Zaczê³y siê gra-
tulacje i ¿yczenia. Powiadomiono Dziekaniê,
tak ¿e pracownicy Sekretariatu Episkopatu i
domownicy witali mnie radoœnie.
       Po po³udniu zanios³em korespondencjê
Ks. Prymasowi Glempowi i z³o¿y³em krótkie
sprawozdanie. Przekaza³em te¿ piêkny list
Ojca œw. zawiadamiaj¹cy go o mojej nomina-
cji. Przyj¹³ go zaskoczony, bez entuzjazmu,
zdawjkowo z³o¿y³ mi gratulacje. Chocia¿
otrzyma³em kopiê listu Ojca œw. z 6.VI.82 do
Ks. Prymasa, nie ujawniam go. Chcê byæ lo-
jalny. Og³osiæ  mo¿e tylko Ks. Prymas.
       O godz. 16.15 informacjê o nominacji po-
da³o Radio Watykañskie. Nie zaznasz teraz
spokoju. Ju¿ telefonicznie i osobiœcie sk³adaj¹
gratulacje znajomi, ksiê¿a, zakonnice.

               8 czerwca 1982 r. – wtorek

       O godz. 10.00 rozpoczê³a obrady Konferen-
cja Biskupów Ordynariuszy. Zasadniczym tema-
tem by³a wizyta Ojca œw. w Polsce. Przedstawi-
³em zdanie Ojca œwiêtego. Wszyscy biskupi
odnieœli siê z entuzjazmem do ¿yczenia Papie¿a.
       Uchwaliliœmy komunikat zapraszaj¹cy
ponownie Ojca œw. do Polski. Ks. Prymas prze-
czyta³ list Ojca œw. z 6.VI. w sprawie mojej
nominacji. Biskupi radowali siê i sk³adali mi
szczere gratulacje. Wzrusza³a mnie powszech-
na ¿yczliwoœæ.
       O godz. 16.00 rozpoczêliœmy obrady Ko-

misji Wspólnej53. Zaczê³y siê gratulacje. Naj-
wa¿niejszy punkt to wizyta papieska. Strona
rz¹dowa przera¿ona propozycj¹ wizyty Ojca
œw. w dniu 26 sierpnia. Stanowczo wypowie-
dzia³a siê za od³o¿eniem wizyty. Bardzo siê
boj¹ tej wizyty, chyba ze wzglêdów ideolo-
gicznych. Argument bezpieczeñstwa jest fik-
cyjny. Nie mo¿emy ust¹piæ, gdy¿ inaczej
od³o¿¹ ad calendas graecas.

                9 czerwca 1982 r. – œroda

       Dzieñ pe³en pracy i napiêæ. Prasa poda³a,
¿e wróci³em do Kraju, w œlad za tym sypnêli
siê interesanci. Jedni z gratulacjami, inni z
interwencjami, inni jeszcze z postulatami i
bólami. Na Dziekaniê ci¹gn¹ wszyscy – du-
chowni, zakonni i œwieccy. Wydaje im siê, ¿e
jesteœmy omnibusami i wszystko mo¿emy
za³atwiæ. Np. zjawi³ siê p. Komorowski, nauczy-
ciel, którego za powieszenie w klasie krzy¿a
usuniêto ze szko³y i wywalczy³em mu powrót
do szko³y, z proœb¹, abym postara³ siê mu o
paszport do Australii – chce emigrowaæ.
       Przyszed³ wicepremier Ozdowski z gra-
tulacjami, ale jednoczeœnie z postulatami na-
tury ekonomiczno – spo³ecznej.
       Zdrowie jednak jeszcze nie jest na 100 % .
Szybko siê mêczê, oczy szczypi¹, serce i ¿o³¹-
dek Ÿle pracuj¹. Nie mogê jednak myœleæ o
zdrowiu, gdy ludzie licza na moj¹ pomoc.

53 Zob. relacje z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rz¹du i Episkopatu w dniu 8 czerwca 1982 w gmachu Sejmu w:
Tajne dokumenty. Pañstwo – Koœció³, 1980 – 1989 (Londyn – Warszawa 1993), s. 195 – 206.
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Stan wojenny w zapiskach ksiêdzarcybiskupa Bronis³awa D¹browskiego

                             ***
Spraw¹ najwa¿niejsz¹, któr¹ ks. Arcybiskup

zajmowa³ siê gorliwie od 1982 do 1989 roku
by³o uwolnienie internetowych dzia³aczy „So-
lidarnoœci”. By³o ich tysi¹ce Ks. Arcybiskup
przygotowa³ w³aœnie tysi¹ce indywidualnych
„pro memoria” i kierowa³ je do ministra spraw
wewnêtrznych, gen. Kiszczaka. Pisma te za-
wiera³y krótkie dane biograficzne oraz opis
warunków rodzinnych ka¿dego internowane-
go z proœb¹ o jego zwolnienie. Interwencje ks.
Arcybiskupa skutkowa³y.
       Swoje si³y ks. Arcybiskup skupi³ na przy-
gotowaniu wizyty Ojca œw. Jana Paw³a II w
Polsce w 1983 i 1987 roku. Uspokaja³ zdener-
wowane w³adze polityczne w Warszawie, a Pa-
pie¿a w Watykanie utwierdza³ w przekonaniu
o potrzebie pielgrzymki do kraju. W rozmo-
wach watykañskich ks. Arcybiskup odegra³
szczególna rolê. By³ dyplomat¹ wielkiej kla-
sy, cieszy³ siê uznaniem Stolicy Apostolskiej.
       W latach 1982 – 1989 konflikty miêdzy
Koœcio³em i pañstwem by³y coraz ostrzejsze.
Ks. Arcybiskup podj¹³ siê delikatnej misji
rozwi¹zania tocz¹cego siê sporu. By³ doskona

³ym  znawc¹ spraw koœcielnych i pañstwowych.
Rozmawiaj¹c z w³adzami, starannie czuwa³ nad
¿ywotnymi interesami Koœcio³a i Narodu. Do
rozmówców ks. Arcybiskupa nale¿eli cz³onko-
wie Biura Politycznego i sekretarze KC PZPR,
premierzy i wicepremierzy , marsza³kowie Sej-
mu, ministrowie spraw wewnêtrznych oraz kie-
rownicy Urzêdu ds. Wyznañ. Ks. Arcybiskupa
mo¿na okreœliæ tak, jak Prymas Wyszyñski
okreœli³ bpa Choromañskiego – „by³ pe³en do-
brej woli i obiektywizmu, by³ jednak stanow-
czy i bezkompromisowy”.
       W licznych rozmowach z przedstawiciela-
mi w³adz ks. Arcybiskup wyrazi³ przekonanie,
¿e droga do pe³nej ugody spo³ecznej mo¿e byæ
otwarta jedynie przez rozpatrzenie wszystkich
istotnych dla narodu i pañstwa zagadnieñ. Roz-
mowy te by³y fundamentem dla zasad, na któ-
rych móg³ siê oprzeæ „okr¹g³y stó³”. To prze-
cie¿ Koœció³ przez swe d³ugotrwa³e rozmowy
z w³adzami doprowadzi³ do dialogu sk³óconych
stron. A dialog ten przyczyni³ siê do Porozu-
mienia, co z kolei doprowadzi³o do narodzin
systemu demokratycznego w Polsce.
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Kult Mêczenników Piaœnicy

     W œwiadomoœci historycznej ludnoœci
Wybrze¿a Gdañskiego, a zw³aszcza Kaszub,
okreœlenie – Piaœnica - funkcjonuje jako sym-
bol martyrologii ludnoœci pomorskiej w cza-
sie II wojny œwiatowej i najwiêkszego miejsca
masowych zbrodni ludobójstwa w wojewódz-
twie pomorskim dokonanych przez niemiec-
kich nazistów w okresie od jesieni 1939 r. do
wiosny 1940 roku. Od kilkunastu lat Piaœnica
pe³ni rolê Sanktuarium narodowo – religijne-
go i jest jednym z wa¿nych miejsc kultu mê-
czenników II wojny œwiatowej na terenie pañ-
stwa polskiego.
    W nawi¹zaniu do s³ów Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II „W naszym stuleciu wrócili mêczen-
nicy. A s¹ to czêsto mêczennicy nieznani, jak-
by „nieznani ¿o³nierze wielkiej sprawy Bo¿ej”.
Jeœli to mo¿liwe ich œwiadectwa nie powinny
zostaæ zapomniane w Koœciele” mo¿na powie-
dzieæ, ¿e  mamy w wiêkszoœci przypadków do
czynienia z nieznanymi mêczennikami po-
mordowanymi   w Piaœnicy. Potrafimy okre-
œliæ narodowoœæ, obywatelstwo, miejsce za-
mieszkania, przynale¿noœæ spo³eczn¹,
wykszta³cenie, pe³nione zawody  i funkcje spo-

³eczno – polityczne tylko kilkuset osób, po-
mimo up³ywu 68 lat od momentu wybuchu II
wojny œwiatowej. Nadal wiêkszoœci ofiar  nie
znamy  z imienia i nazwiska, co stanowi jedn¹
z najwiêkszych tajemnic tej zbrodni.
    Niektórzy przyrównuj¹ Piaœnicê - jako miej-
sce mêczeñstwa przesi¹kniête krwi¹ tysiêcy
niewinnych ofiar - do Katynia. Obydwa te
miejsca ³¹czy fakt martyrologii przedstawicieli
narodu polskiego i dokonanej zbrodni ludo-
bójstwa. Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê kilka
istotnych ró¿nic pomiêdzy tymi dwoma miej-
scami. W Katyniu rz¹d  b. ZSRR ponosi od-
powiedzialnoœæ za mord oficerów Wojska Pol-
skiego, natomiast w Piaœnicy z r¹k niemieckich
nazistów ginê³a ludnoœæ cywilna: kobiety,
mê¿czyŸni, dzieci i niemowlêta. Tragediê ty-
siêcy osób sprawcom zbrodni w Katyniu i w
Piaœnicy uda³o siê okryæ tajemnic¹. O Katy-
niu w PRL nie wolno by³o mówiæ ze wzglêdu
na uzale¿nienie od b. ZSRR. Lecz równie¿ i o
Piaœnicy nie informowano powszechnie spo-
³eczeñstwa polskiego, pomimo ¿e zbrodnia-
rzami byli niemieccy naziœci. Starano siê w
ten sposób ukryæ prawdê o ofiarach –  g³ównie

El¿bieta Grot

Kult Mêczenników Piaœnicy
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kadrze przywódczej ludnoœci pomorskiej. Jedy-
nie mieszkañcy Pomorza Gdañskiego,     a szcze-
gólnie Kaszubi osiedleni tu od pokoleñ, zacho-
wali w pamiêci tragiczne wydarzenia, jakie
rozgrywa³y siê w Piaœnicy w pierwszych miesi¹-
cach II wojny œwiatowej. Pamiêtaj¹  zw³aszcza
rodziny pomordowanych, które nadal oczekuj¹
na zadoœæuczynienie od strony niemieckiej.
    Przyczyn¹ masowych zbrodni pope³nionych
w wielu miejscach na Pomorzu Gdañskim, je-
sieni¹ 1939 r., by³a rewizjonistyczna polityka
prowadzona przez Rzeszê Niemieck¹ po I woj-
nie œwiatowej, zmierzaj¹ca miêdzy innymi do
zwrotu Gdañska i pomorskiego korytarza.
Polityka ta nasili³a siê po dojœciu do w³adzy
NSDAP w 1930 r. w Niemczech i Wolnym
Mieœcie Gdañsku w 1933 r. Celem tej partii
by³o zdobycie przestrzeni ¿yciowej dla Niem-
ców we wschodniej Europie oraz odzyskanie
ziem utraconych po I wojnie œwiatowej na
mocy Traktatu Wersalskiego, a nastêpnie do-
prowadzenie do ich szybkiego zgermanizowa-
nia. Aby zrealizowaæ ten cel postanowiono w
pierwszej kolejnoœci zniszczyæ warstwê kie-
rownicz¹, aby nigdy w przysz³oœci naród pol-
ski nie móg³ wskrzesiæ w³asnego niepodleg³e-
go pañstwa. Jako warstwê kierownicz¹ narodu
polskiego postrzegano inteligencjê, któr¹
obarczono „win¹ za politykê polonizacyjn¹”
Pomorza w okresie miêdzywojennym. Oba-
wiano siê, ¿e osoby o cechach przywódczych,
wykszta³cone i dzia³aj¹ce w stowarzyszeniach
spo³eczno - kulturalnych, zwi¹zkach zawodo-
wych mog³yby utworzyæ ruch oporu, wp³ywaæ

na kszta³towanie siê opinii politycznej Polaków
oraz podj¹æ walkê o niepodleg³e pañstwo polskie;
jednym s³owem przeszkodziæ  w osi¹gniêciu ce-
lów politycznych zaplanowanych przez Rzeszê
Niemieck¹. Wed³ug kryteriów niemieckich do
inteligencji zaliczono duchowieñstwo, nauczy-
cieli, lekarzy, dentystów, weterynarzy, oficerów,
wy¿szych urzêdników, wielkich kupców, wiel-
kich w³aœcicieli ziemskich, pisarzy, redaktorów
oraz inne osoby posiadaj¹ce wy¿sze i œrednie wy-
kszta³cenie. Do osób niebezpiecznych zaliczo-
no tak¿e cz³onków polskich partii politycznych,
organizacji i stowarzyszeñ krzewi¹cych polskoœæ,
zw³aszcza cz³onków Polskiego Zwi¹zku Zachod-
niego, Ligii Morskiej i Kolonialnej.
    Zgodnie z tym planem Adolf Hitler wyda³
polecenie, w wyniku którego Reinhard Hey-
drich 7 wrzeœnia 1939 r. opracowa³ wytyczne
dla dowódców Einzatzgruppe do przeprowa-
dzenia „Intelligenzaktion”, wed³ug których
wydano rozkaz zniszczenia warstwy kierow-
niczej Polaków poprzez likwidacjê fizyczn¹ 1.
   Pierwsz¹ na Pomorzu, zaplanowan¹ akcjê
masowych aresztowañ, przeprowadzi³y gdañ-
ska policja i gestapo  we wczesnych godzinach
rannych 1 wrzeœnia 1939 r. na terenie Gdañska.
W wyniku niej, tylko w ci¹gu jednego dnia
zatrzymano ok. 1500 Polaków, a w ci¹gu na-
stêpnych miesiêcy dalsze 3 tysi¹ce, w wiêk-
szoœci mê¿czyzn. Czêœæ osób z tej grupy w
listopadzie  i grudniu 1939 r. Niemcy zamor-
dowali w Piaœnicy2.
    Znaczna liczba ofiar Piaœnicy pochodzi³a z
Gdyni, m³odego i nowoczesnego miasta zbu-

 1  Barbara Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdañskim (wrzesieñ – grudzieñ 1939), Poznañ 1972, s. 62.
2  Uwiêzionych osadzono w gdañskich wiêzieniach: Schiesstange, Prezydium Policji, w fortach na Biskupiej Górce i w nie-

mieckiej szkole ¿eñskiej „Viktoriaschule”, przekszta³conej 1 wrzeœnia 1939 r. na obóz dla internowanych Polaków. St¹d odjecha³ 2
wrzeœnia 1939 r. pierwszy transport wiêŸniów do znajduj¹cego siê w budowie obozu dla jeñców cywilnych za³o¿onego w wiosce
Stutthof, po³o¿onej w granicach Wolnego Miasta  Gdañska. Od pierwszych dni wrzeœnia 1939 r. do 31 marca 1940 r. osadzano wiêŸniów
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dowanego w okresie miêdzywojennym przez
ludnoœæ miejscow¹ i nap³ywaj¹c¹ z ca³ej Polski
w zwi¹zku z zapotrzebowaniem odrodzonego
pañstwa na w³asny, niezale¿ny port i handel
morski. Po zajêciu Gdyni przez okupanta, w
wyniku szeroko zakrojonej akcji systematycz-
nie prowadzonej od 14 do 30 wrzeœnia 1939 r.
przez gdañsk¹ policjê oraz specjalny oddzia³
SS Wachsturmbann Eimann aresztowano 20
tysiêcy mê¿czyzn i ch³opców w wieku od 14 –
70 lat. Przetrzymywano ich tymczasowo w
koœcio³ach, kinach, magazynach i w innych
miejscach. Akcj¹ kierowali funkcjonariusze
utworzonego 12 wrzeœnia 1939 r. Einsatzkom-
manda 16 pod dowództwem dr Rudolfa Tröge-
ra - szefa gdañskiego gestapo. Ostatecznie spo-
œród aresztowanych gdynian zatrzymano 130
osób figuruj¹cych na specjalnych listach poli-
cyjnych, 120 zak³adników oraz prewencyjnie
2250 mê¿czyzn. Pocz¹tkowo aresztowanych
przetrzymywano w ró¿nych punktach w Gdy-
ni, sk¹d systematycznie przewo¿ono ich do
gdañskich wiêzieñ i obozów dla jeñców cywil-
nych w Gdyni, Gdañsku - Nowym Porcie i do
Stutthofu. Prawdopodobnie kilkaset osób z
tej grupy wiêzionych w gdyñskich i gdañskich
wiêzieniach oraz obozach przejœciowych roz-
strzelano w Piaœnicy jesieni¹ 1939 r.
   Ofiary pochodzi³y równie¿ z powiatu mor-
skiego, g³ównie z Wejherowa i Pucka, powia-
tu kartuskiego i koœcierskiego.  Zosta³y aresz-
towane we wrzeœniu 1939 r. przez ¿o³nierzy
Wehrmachtu oraz grupy policyjne i s³u¿by

bezpieczeñstwa i by³y zatrzymane w areszcie
w Pucku, wiêzieniach w Wejherowie, Gdañ-
sku, Kartuzach i Koœcierzynie.
    Do drugiej akcji masowych aresztowañ Po-
laków na terenie Pomorza Gdañskiego przy-
st¹piono zgodnie z wytycznymi do akcji
„Unternehmen Tannenberg”, a póŸniej „Intel-
ligenzaktion”, jeszcze przed wejœciem w  ¿ycie
26 paŸdziernika 1939 r. dekretu wydanego
przez Hitlera 8 paŸdziernika o utworzeniu z
ziem zaanektowanych okrêgu Rzeszy Gdañsk
– Prusy Zachodnie.
   Aresztowania w ramach akcji „Intelligenzak-
tion” rozpoczê³y siê na Wybrze¿u Gdañskim
24 paŸdziernika 1939 r., a ju¿ kilka dni póŸniej
dosz³o 28 paŸdziernika 1939 r. do pierwszej
egzekucji w Piaœnicy3. Nastêpnie dwie wiêk-
sze egzekucje znanych czo³owych dzia³aczy,
urzêdników pañstwowych, ksiê¿y i nauczycie-
li, które wywar³y wstrz¹saj¹ce wra¿enie na
mieszkañcach Wybrze¿a, odby³y siê 11 listo-
pada i 8 grudnia 1939 r. Niemcy obydwa ter-
miny wyznaczyli celowo, bior¹c 11 listopada
1939 r. w Œwiêto Niepodleg³oœci pañstwa pol-
skiego odwet za powstanie II Rzeczypospoli-
tej,  natomiast 8 grudnia 1939 r. w œwiêto Nie-
pokalanego Poczêcia Matki Boskiej – rani¹c
uczucia religijne Polaków.
   Po wojnie jeden z szoferów gestapo z³o¿y³
zeznanie na temat zbrodni 11 listopada 1939 r.
w Piaœnicy potwierdzaj¹c rozstrzelanie znacz-
nej grupy mieszkañców Gdyni, wœród któ-
rych znajdowali siê tzw. zak³adnicy, przetrzy-

w tzw. „Zivilgefangenenlager Neufahrwasser”, zorganizowanym  na terenie b. koszar wojskowych w Nowym Porcie. Obóz ten zosta³
zlikwidowany 31 marca 1940r., dzia³aj¹c¹ tam komendanturê obozów dla jeñców cywilnych (Kommandantur der Gefagenenlager
Danzig) wraz  z wiêŸniami tego obozu przeniesiono do obozu Stutthof.

3 Na miejsce zbrodni na masow¹ skalê Niemcy wybrali na Wybrze¿u Gdañskim lasy Puszczy Dar¿lubskiej  w pobli¿u miej-
scowoœci Wielka Piaœnica, po³o¿onej w odleg³oœci ok. 10 km od Wejherowa, po lewej stronie szosy biegn¹cej do Krokowej. Na obszarze
leœnym obejmuj¹cym ok. 250 km. kw. rozegra³a siê jesieni¹ 1939 r. najwiêksza na Pomorzu Gdañskim tragedia tysiêcy osób.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


El¿bieta Grot

116

mywani przez Niemców po zajêciu Gdyni od
14 wrzeœnia do 2 paŸdziernika 1939 r. w celu
zapewnienia okupantom gwarancji bezpieczeñ-
stwa. Byli to pracownicy miêdzy innymi Ko-
misariatu Rz¹du w Gdyni, znani na Wybrze¿u
dyrektorzy i pracownicy urzêdów, policjanci,
przedsiêbiorcy, kupcy i dzia³acze spo³eczno -
polityczni. Funkcjonariusz gestapo zezna³, ¿e
w tej grupie by³y równie¿ kobiety, miêdzy
innymi 2 zakonnice i 13 ksiê¿y. Tego dnia za-
mordowano ³¹cznie 314 osób, pochodz¹cych z
Wejherowa, Pucka i okolicznych  wiosek, Kar-
tuz, równie¿ obywateli polskich i gdañskich
Wolnego Miasta Gdañska w³¹czonego do Rze-
szy Niemieckiej z dniem 1 wrzeœnia 1939 r.
oraz ok. 150 mieszkañców Gdyni4.
    Egzekucje w Piaœnicy na ludnoœci pomor-
skiej przeprowadzano prawdopodobnie od koñ-
ca paŸdziernika do koñca grudnia 1939 r., na-
tomiast na ludnoœci przywo¿onej z terenów
nale¿¹cych do Rzeszy od koñca paŸdziernika
do koñca marca 1940 roku. Oblicza siê, ¿e
mog³o zgin¹æ w Piaœnicy ok. 2000  mieszkañ-
ców Pomorza Gdañskiego. Z tej grupy, do
dnia dzisiejszego, odtworzono z inicjatywy
spo³ecznej imiona i nazwiska blisko 600 osób.

   Ustalono, ¿e spoœród znanych osób zginêli
w Piaœnicy m.in.: b³. s. Alicja Kotowska - prze-
³o¿ona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwsta-
nek i dyrektor Gimnazjum i Liceum ¯eñskie-
go w Wejherowie; Karol Biliñski - adwokat i
by³y burmistrz Wejherowa, Edward £akomy
- wójt gminy Wejherowo, siostry Stanis³awa i
Kazimiera Panek –nauczycielki w Wejhero-
wie, Teofil Nacz -woŸny gimnazjum w Wej-
herowie; z Komisariatu Rz¹du w Gdyni: radca
Jan Skupieñ, naczelnik Czes³aw Karwowski,
Jan Skubiszewski, Jan Neugebauer, Karol Pi¹t-
kowski, Tadeusz Modliñski, Szaniawski; Fran-
ciszek Linke - dyrektor Komunalnej Kasy
Oszczêdnoœci w Gdyni; Stanis³awa Woda -
dyrektor oddzia³u Banku Polskiego w Gdy-
ni; in¿. Kazimierz Bieliñski - dyrektor Miej-
skich Zak³adów Energetycznych w Gdyni;
sêdziowie S¹du Okrêgowego w Gdyni: pre-
zes Jaros³aw Czarliñski, wiceprezes Neyman
Mirza Kryczyñski, naczelnik Jan Konwiñski,
pracownicy S¹du Okrêgowego w Gdyni: sê-
dzia W³adys³aw Kiedrowski, sêdzia Franciszek
Schwarz, sêdzia dr Jan Wunschik, urzêdnik
Stanis³aw Felczyñski, prokurator Adam Ko-
z³owski; in¿. Stanis³awa £êgowski - dyrektor

4  Tekst rozmowy J. Schwarzbarta z 14 sierpnia 1977 r. z ks. ewangelickim Konradem Urbanem w Schlossparkklik w zbiorach
AMS. Fakt rozstrzeliwania wiêŸniów jesieni¹ 1939 r. w lesie w pobli¿u obozu Stutthof potwierdza te¿ wiêzieñ ks. Wojciech Gajdus
i poœrednio inni wiêŸniowie. Nie ma jednak ca³kowitej pewnoœci co do miejsca stracenia jezuitów i ksiê¿y gdyñskich w Piaœnicy, z
powodu niedawno poznanej relacji J. Schwarzbarta. Wynika z niej, ¿e 9 jezuitów i 6 ksiê¿y: Teodora Turzyñskiego, Jana Bieñkowskiego,
Piotra Dunajskiego, Kazimierza Kalisza, Józefa Mówiñskiego, Brunona Olkiewicza zamordowano 11 listopada 1939 r. w lesie w
pobli¿u obozu Stutthof, natomiast na podstawie informacji ks. J. Szarkowkiego, M. Turzyñskiej i E. Cetkowskiej  ksiê¿y Mieczys³awa
¯urka i Kietzermanna zabranych 10 listopada 1939 r. z Etapu Emigracyjnego z Gdyni – Grabówka w tym samym dniu zamordowano
w Piaœnicy. Niestety w czêœciowo zachowanej dokumentacji po b. KL Stutthof brak jest innych informacji na ten temat. Luki w
dokumentacji nie pozwalaj¹ równie¿ na ustalenie liczby wiêŸniów zamordowanych jesieni¹ 1939 r. w lesie w pobli¿u obozu Stutthof
oraz imion i nazwisk ofiar. Z tego samego powodu nie mo¿na potwierdziæ, czy bezpoœrednio z obozu Stutthof wywo¿ono wiêŸniów
na stracenie do Piaœnicy.  Wed³ug informacji przekazanej przez brata Wac³awa Miturê w Gdyni aresztowano te¿ franciszkanów. Jeden
z nich, W³adys³aw Kaczmarek z W. Mitur¹ przebywa³ jesieni¹ 1939 r. w przejœciowym obozie dla jeñców cywilnych w Nowym Porcie

�w Gdañsku, a nastêpnie . od 10 lutego 1940 r. w obozie Stutthof, w kwietniu 1940 r. zosta³ przeniesiony do KL Sachsenhausen, a
nastêpnie pod koniec 1940 r. do KL Dachau, gdzie przebywa³ do dnia wyzwolenia w 1945 r. Przez obozy Nowy Port, Stutthof, Sach-
senhausen, Mauthausen - Gusen przeszed³ brat Maciej Gruszka, którego zamordowano 12 czerwca 1941 r. w KL Gusen. W Piaœnicy
prawdopodobnie zgin¹³ ks. Henryk Jamróg – dyrektor Rycerza Niepokalanej; natomiast dot¹d nie zosta³ ustalony los zaginionego brata
Floriana Mas³owskiego.
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Urzêdu Morskiego w Gdyni; in¿. Marceli
Leœniczak - absolwent Politechniki Gdañ-
skiej, pracownik warsztatów portowych Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni; Stefan Breza - pia-
nista i kompozytor z Gdyni; Juliusz
Hundsdorff - kupiec i radny miejski Gdyni;
Józef Kitowski – król Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Gdyni; Witold Kukowski –
w³aœciciel Kolibek w Gdyni -Or³owie i hono-
rowy konsul Estonii w Gdañsku; Hipolit Rosz-
czynialski – wójt Rumi – Zagórza; Józef Wi-
tos³awski - nauczyciel z Kartuz; W³adys³aw
Cieszyñski - redaktor „Gazety Gdañskiej” i
wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Przyjació³ Na-
uki i Sztuki w Gdañsku; Edward Knapik - sê-
dzia z Pucka; Józef Belczewski – urzêdnik;
Olgierd Bodowski – kierownik elektrowni w
Helu i wielu innych. By³y te¿ przypadki roz-
strzeliwania w Piaœnicy rodzin, np. Gañskich,
Israelów, Kriese i Wolskich z Wejherowa,
Napiera³ów z Kêpina, Mazurkiewiczów z Puc-
ka, Abrahamów i Ceynowów ze S³awoszyna.
Z ksiê¿y miêdzy innymi zginêli: z Gdyni: ks.
Mieczys³aw ¯urek – dyrektor Caritasu w
Gdyni, ks. Kietzermann, ks. Henryk Jarmóg
franciszkanin, z Rumi ks. Ignacy B³a¿owski
salezjanin, ks. Alojzy Knitter wikariusz i ks.
Edmund Wohlfeil, z Kosakowa ks. proboszcz
Alojzy Kaszubowski, z Chwaszczyna ks. Jó-
zef Kupper wikariusz, z Pucka ks. proboszcz i
dziekan Edmund Fittkau i ks. Bronis³aw La-
buda wikariusz, z Wejherowa ks. Józef Leh-
mann, z Mechowa ks. Augustyn Warczak i ks.
Boles³aw Witkowski, z Ty³owa ks. Czes³aw
Wileñski i inni.
   Piaœnica sta³a siê równie¿ miejscem strace-
nia rodzin polskich, a tak¿e czeskiego i nie-

mieckiego pochodzenia przywiezionych z g³ê-
bi Rzeszy Niemieckiej. Straty w tej grupie
ofiar szacuje siê od 10-12 tysiêcy osób: mê¿-
czyzn, kobiet, dzieci i niemowl¹t. Do dzisiaj
s¹ to ofiary nierozpoznane z imienia i nazwi-
ska. Dot¹d, wiadomo jedynie o przeprowadzo-
nej we wrzeœniu i paŸdzierniku 1939 r. przez
niemieckie w³adze policyjne akcji internowa-
nia obywateli polskich i niemieckich narodo-
woœci polskiej oraz Niemców obywatelstwa
polskiego uchodz¹cych za niebezpiecznych dla
Rzeszy. Jeden z obozów dla wrogich cudzo-
ziemców zosta³ rozwi¹zany w Norymberdze
31 paŸdziernika 1939 r., akurat w momencie,
kiedy zaczê³y nadchodziæ do Piaœnicy trans-
porty ofiar drog¹ kolejow¹ z Rzeszy Niemiec-
kiej. Placówki gestapo mia³y ewakuowaæ tych
ludzi z Rzeszy do koñca marca 1940 roku. W
celu zatuszowania zbrodni A. Hitler domaga³
siê wymordowania ca³ych rodzin. Ustalono,
¿e internowanych przywo¿ono do stacji PKP
w Wejherowie z Saksonii, Meklemburgii,
Westfalii, Bawarii i innych regionów Niemiec.
Nastêpnie z Wejherowa wywo¿ono ich pod
pozorem wyjazdu do obozu pracy autobusami
i ciê¿arówkami do Piaœnicy.
   Nastêpn¹ grupê ofiar stanowi co najmniej
2000 psychicznie chorych, których przywie-
ziono do Wejherowa z zachodniopomorskich
zak³adów leczniczych. Psychicznie chorzy
zostali zamordowani w ramach akcji eutanazji
oznaczonej kryptonimem 14 F 13 wykluczaj¹-
cej ich z spo³eczeñstwa niemieckiego jako
nieu¿ytecznych. Akcjê tê rozpoczêto 1939 r.
na terenie Rzeszy, ale te¿ na okupowanych zie-
miach polskich, jak na to wskazuje Piaœnica i
Szpêgawsk. Fakt ten potwierdzony zosta³ w
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czasie procesów o eutanazjê w Niemczech w
1966  i 1967 roku. Nazwiska tych ofiar s¹ rów-
nie¿ nieznane opinii publicznej w Polsce. Wia-
domo jedynie, ¿e sprawcy zbrodni wysy³ali do
niemieckich rodzin zawiadomienia o tzw.
„ œmierci naturalnej” i ¿e na procesie esesmana
Kurta Eimanna zosta³a przedstawiona lista 900
pacjentów przywiezionych do Wejherowa
 i nastêpnie zamordowanych w Piaœnicy.
K. Eimann przyzna³ siê do zamordowania 1200
chorych przywiezionych z zak³adów pomor-
skich z Lêborka, Stralsundu, Treptov i
Ukermünde.
      W 1944 r., kiedy niemieckie ko³a rz¹dowe
zaczê³y siê liczyæ z mo¿liwoœci¹ przegrania
wojny, sprawcy przyst¹pili do zacierania œla-
dów zbrodni. Do Piaœnicy sprowadzono ko-
mando wiêŸniów z KL Stutthof, których
zmuszono do rozkopywania mogi³, wydoby-
wania z nich zw³ok, a nastêpnie palenia ich  w
leœnych paleniskach. Czynnoœci te musieli
wykonywaæ w kajdanach zakutych na nogach
przez okres ok. 6 tygodni od sierpnia do koñ-
ca wrzeœnia 1944 r., po czym po wykonaniu
zadania zostali zamordowani i spaleni. Spale-
nie zw³ok ofiar mia³o uniemo¿liwiæ ustalenie
prawdziwej liczby zamordowanych i rozpozna-
nie zw³ok, po których mia³ pozostaæ tylko
popió³. Zadbano tak¿e, aby zaginê³y œlady po
wszelkiej wytworzonej dokumentacji.
     Na podstawie zebranej ocala³ej dokumenta-
cji, relacji œwiadków oraz dowodów przedstawio-

nych na procesie A. Forstera w dotychczasowej
literaturze szacuje siê liczbê pomordowanych w
Piaœnicy na oko³o  12-14 tysiêcy osób 5.
     Od momentu pope³nienia zbrodni, rozwin¹³
siê w Piaœnicy kult mêczenników. Miejscowa
ludnoœæ oraz rodziny pomordowanych otoczy-
³y „Leœny cmentarz” opiek¹ daj¹c dowody sk³a-
danego ho³du i pamiêci o ofiarach. Pomimo ¿e
obszar Lasów Piaœnicy niemieckie w³adze nazi-
stowskie otoczy³y specjalnym nadzorem i ob-
serwacj¹, zdarza³y siê przypadki palenia œwiec  i
sk³adania kwiatów na grobach pomordowanych
przez, nara¿aj¹c¹ siê na dzia³ania operacyjne wro-
ga, miejscow¹ ludnoœæ kaszubsk¹
   W drugiej po³owie grudnia 1939 r. w przed-
dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia komendant
posterunku ¿andarmerii hitlerowskiej w mel-
dunku do w³adz powiatowych napisa³: „ Wœród
ludnoœci mojego rejonu roznios³y siê pog³o-
ski, ¿e w ostatnich tygodniach i miesi¹cach
zosta³y przeprowadzone masowe rozstrzeliwa-
nia Polaków i Kaszubów. Masowe groby tych
rozstrzeliwanych maj¹ znajdowaæ siê w Piaœni-
cy. Ujawnili to robotnicy leœni i drogowi” 6.
   Jeden z funkcjonariuszy gestapo w Gdyni
zamieszany w zbrodniê w Piaœnicy Herbert
Teuffel podczas przes³uchania powiedzia³, ¿e
akcja przeprowadzona w Wejherowie wkrótce
sta³a siê: „publiczn¹ tajemnic¹ w szerokich
krêgach mieszkañców. Chyba w roku 1941 w
dniu Bo¿ego Cia³a lub w Zaduszki zosta³y w
odnoœnych miejscach w lesie krokowskim z³o-

           5  Niemiecki badacz Dieter Schenk w ksi¹¿ce na temat Alberta Forstera, namiestnika okrêgu Rzeszy Gdañsk – Prusy Zachod-
nie i jego ludzi opublikowa³ dane przechowywane w centrali badañ zbrodni hitlerowskich w Ludwigsburgu, z których wynika, ¿e w 432
miejscach na Pomorzu wymordowano w tym okresie od 52 794 - 60750 osób, w tym 25 tysiêcy na Kociewiu i 18 tysiêcy na Kaszubach,

�w tym w okolicach Wejherowa 14 033 osoby . Dane te dotycz¹ce okolic Wejherowa s¹ zbie¿ne z opublikowanymi ustaleniami Barbary
Bojarskiej. Patrz B. Bojarska, Piaœnica miejsce martyrologii i pamiêci. Z badañ nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, wyd. III,
Wejherowo 2001.
6  Alojzy Mêclewski, Neugarten 27. Z dziejów gdañskiego gestapo, Warszawa 1974., s.124.
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¿one wieñce i ustawione pal¹ce siê œwiece. Zo-
sta³o to zg³oszone mojej placówce s³u¿bowej
i na zapytanie zosta³a prawdziwoœæ tego mel-
dunku potwierdzona przez w³aœciwy posteru-
nek ¿andarmerii”7.
    Równie¿ po wojnie nie istnia³y sprzyjaj¹ce
warunki dla tego miejsca z powodów politycz-
nych. Nie chciano nag³aœniaæ faktu, ¿e w tym
miejscu zginê³a inteligencja pomorska oraz
duchowieñstwo.
    Od pierwszych dni po zakoñczeniu II woj-
ny œwiatowej w 1945 r. o pamiêæ dla pomordo-
wanych w Piaœnicy ubiega³a siê miejscowa lud-
noœæ, która podejmowa³a ró¿norodne
inicjatywy. Pierwsza uroczystoœæ patriotycz-
no – religijna odby³a siê 1 wrzeœnia 1946 roku.
By³a to pielgrzymka z Wejherowa do Piaœni-
cy, która przybra³a charakter manifestacji na
znak potêpienia zbrodni, ale przede wszyst-
kim chêci z³o¿enia ho³du pomordowanym.
Uczestniczy³o w niej oko³o 30 tysiêcy osób.
   Dziêki inicjatywie cz³onków wejherowskie-
go oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Zachodniego
zosta³a przeprowadzona ekshumacja, w czasie
której odnalezione dowody zbrodni pos³u¿y-
³y w³adzom PRL do przygotowania procesu
przeciwko Albertowi Forsterowi, Gauleitero-
wi NSDAP, namiestnikowi Rzeszy Niemiec-

kiej w okrêgu Gdañsk – Prusy Zachodnie8.
Od  7 -  22 paŸdziernika 1946 r. specjalna komi-
sja zajmowa³a siê odszukaniem masowych gro-
bów i badaniem ich zawartoœci.  Spoœród 35
masowych grobów, o których mówili œwiad-
kowie, odnaleziono 30, z których dok³adnie
zbadano 26. Tylko w dwóch grobach znajdo-
wa³y siê zw³oki 305 rozstrzelanych, w tym 5
kobiet. W pierwszym grobie by³o 191 zw³ok,
w drugim 114. Cz³onkowie rodzin po charak-
terystycznych cechach lub zachowanych rze-
czach osobistych zdo³ali rozpoznaæ zaledwie
55 osób, w tym 31 gdynian. Wœród zamordo-
wanych gdynian rozpoznano znanych  i cenio-
nych pracowników polskich urzêdów i insty-
tucji  dwukrotnie aresztowanych przez
Niemców. Po raz pierwszy zostali aresztowa-
ni jako zak³adnicy w zwi¹zku zapewnieniem
gwarancji bezpieczeñstwa, przetrzymywani
byli w Etapie Emigracyjnym w Gdyni - Gra-
bówku do 2 paŸdziernika 1939 r., tj. kapitulacji
Helu i zwolnieni. Wiêkszoœæ z nich gestapo
aresztowa³o po raz drugi w paŸdzierniku w ra-
mach „Intelligenzaktion” jako osoby figuru-
j¹ce na policyjnych listach z przyczyn poli-
tycznych, g³ównie z powodu ich aktywnej
dzia³alnoœci w interesie II Rzeczypospolitej
Polskiej. 30 gdynian i jedn¹ nierozpoznan¹

           7 Okrêgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdañsku, Protokó³ przes³uchania H. Teuffla 19 sierpnia 1947 r.  w
Gdañsku. starszego asystenta kryminalnego gestapo w Gdyni Herberta Teuffla, akcj¹ eksterminacyjn¹ w Piaœnicy kierowa³ jego
prze³o¿ony Friedrich Class - dyrektor kryminalny gdyñskiego gestapo, wieloletni pracownik gdañskiej policji kryminalnej. Listy
ofiar w pierwszym etapie akcji by³y uk³adane w placówce gestapo na Kamiennej Górze na podstawie policyjnych list goñczych oraz
przysy³anych przez ludnoœæ niemieck¹ licznych anonimowych i te¿ podpisanych donosów. Donosy te by³y czytane i przedk³adane do
zaakceptowania przez F. Classa. Postawienie przez niego parafki „CL+” przy nazwisku oznacza³o wydanie wyroku œmierci. Wp³yw na
typowanie osób do stracenia w Piaœnicy mia³ tak¿e zastêpca F. Classa, komisarz SS-Hauptsturmführerer Franz Köpke. Doradcami
politycznymi F. Classa byli: hitlerowski starosta powiatu wejherowskiego i powiatowy kierownik NSDAP Heinz Lorenz, w sprawach
lokalnych burmistrz Wejherowa G. Bamberger i burmistrz Pucka Friedrich Freimann.

   8 Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy skaza³ A. Forstera w kwietniu 1948 r. za zbrodnie pope³nione w latach 1939 – 1945 na terenie
podleg³ego mu okrêgu Rzeszy Niemieckiej Gdañsk – Prusy Zachodnie, w tym za zbrodnie w Piaœnicy na karê œmierci. Wyrok zosta³
-  jak oficjalnie podano – wykonany  28 lutego 1952 r. w areszcie œledczym na Mokotowie w Warszawie. Patrz wiêcej na temat dzia³alnoœci
A. Forstera – Dieter Schenk, Albert Forster gdañski namiestnik Hitlera. Zbrodnie hitlerowskie w Gdañsku i Prusach Zachodnich,
Gdañsk 2002; Marian Podgóreczny, Albert Forster gauleiter i oskar¿ony, Gdañsk 1977.
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osobê, jako symbol pozosta³ych zamordowa-
nych w Piaœnicy, uroczyœcie pochowano 26 paŸ-
dziernika 1946 r. na Cmentarzu Wojskowym
w Gdyni - Red³owie, wœród mogi³ poleg³ych
we wrzeœniu 1939 roku obroñców miasta. Na
grobach ich ustawiono tarcze  z wypisanym
imieniem i nazwiskiem oraz okreœleniem „za-
k³adnik”. W ten sposób na d³ugie lata z przy-
czyn politycznych pokryto milczeniem fakt,
¿e by³y to ofiary zamordowane w Piaœnicy.
Obecnie cz³onkowie Stowarzyszenia „Rodzi-
na Piaœnicka” upominaj¹ siê o postawienie przy
ich kwaterze tablicy informuj¹cej, ¿e w tej
kwaterze spoczywaj¹ gdynianie pomordowani
w Piaœnicy za to, ¿e  byli Polakami.
    Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych XX wieku
w Wejherowie zawi¹za³ siê Komitet Budowy
Pomnika Ofiarom Piaœnicy, którego stara-
niem ufundowany zosta³ ze sk³adek mieszkañ-
ców Wybrze¿a pomnik upamiêtniaj¹cy po-
mordowanych, a ¿yj¹cym ku przestrodze.
Zaprojektowany przez in¿. Aleksandra Wiec-
kiego zosta³ uroczyœcie ods³oniêty 1 wrzeœnia
1955 r. na skraju lasu w pobli¿u Piaœnicy, przy
szosie z Wejherowa do Krokowej.
    Piaœnic¹ opiekowa³ siê przez wiele lat Miej-
sko - Gminny Obywatelski Komitet Ochrony
Pomników Walki i Mêczeñstwa, obecnie Oby-
watelski Komitet Ochrony Miejsc Walk i
Mêczeñstwa w Wejherowie.  Grobami zajmuj¹
siê zak³ady pracy, instytucje, szko³y i parafie.
    Do szczególnego upamiêtnienia tego miej-
sca, na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, przy-
czyni³ siê dzia³aj¹cy od 7 kwietnia 1989 r. w
Wejherowie, pod kierunkiem prezesa ks. ka-
nonika Bogus³awa ¯urawskiego, proboszcza

miejscowego koœcio³a p.w. œw. Trójcy, Spo³ecz-
ny Komitet Opieki Nad Mogi³ami Piaœnicy.
Cz³onkiem tego komitetu by³ miêdzy inny-
mi  œp. Leon Prusiñski, b. wiêzieñ KL Stut-
thof, mieszkaniec Wejherowa, który sta³ siê
g³ównym zbieraczem dokumentacji o Piaœni-
cy i jej opiekunem spo³ecznym.  W dzia³al-
noœæ Spo³ecznego Komitetu zaanga¿owali siê
tak¿e dwaj kombatanci II wojny œwiatowej:
Józef Lorek i Antoni Zaj¹czkowski, ponadto
cz³onkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, duchowni, nauczyciele, plastycy, in-
¿ynierowie i urzêdnicy. Z inicjatywy komite-
tu, ze œrodków parafii kierowanej przez ks. B.
¯urawskiego, zbudowano na terenie Leœnego
Cmentarza w Piaœnicy: Drogê Krzy¿ow¹ z
kamieni narzutowych upamiêtniaj¹c¹ Marsz
Œmierci ofiar; w latach 1992-1993 o³tarz polo-
wy, przy którym odt¹d co roku odbywaj¹ siê
uroczystoœci religijno-patriotyczne w ostat-
ni¹ niedzielê paŸdziernika, od dwóch lat w
pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika.  1 wrzeœnia
1993 r. ods³oniêto pomnik poœwiêcony zamor-
dowanym dzieciom. Na pomniku znajduj¹cym
siê w pobli¿u kaplicy, z³o¿onym z dwóch g³a-
zów narzutowych, umieszczono u góry krzy¿,
a na froncie tabliczkê z napisem: „Dzieciom
zamordowanym w Piaœnicy 1939 -1940”.
    W tym czasie wykonano tak¿e prace reno-
wacyjne i porz¹dkowe pod kierunkiem arty-
sty plastyka dr Henryka Stankiewicza9. Po-
nadto Komitet zajmuje siê upowszechnianiem
wiedzy o dziejach okupacji na Pomorzu. W
tym celu organizuje spotkania i wyk³ady, projek-
cje filmu „Las Piaœnicki” i wyjazdy szlakami
Miejsc Pamiêci Narodowej w Polsce i za granic¹.

9  Piaœnica. Miejsce martyrologii i mêczeñstwa, Spo³eczny Komitet Opieki Nad Mogi³ami Piaœnicy, Wejherowo 1994.
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    W Wejherowie przy Parafii „Chrystusa
Króla”, której proboszczem jest ks. Pra³at
Daniel Nowak, prowadzi dzia³alnoœæ spo³eczn¹
za³o¿one w 1996 r.   Stowarzyszenie „Rodzina
Piaœnicka”, zrzeszaj¹ce rodziny pomordowa-
nych i osoby identyfikuj¹ce siê z celami sta-
tutowymi, którymi s¹ przekazywanie wiedzy
i pamiêci o pomordowanych w Piaœnicy miesz-
kañcach Kaszub  i Pomorza Gdañskiego, miê-
dzy innymi poprzez dzia³alnoœæ oœwiatow¹ i
wydawnicz¹. Od 1999 r. funkcjê kapelana „Ro-
dziny Piaœnickiej” pe³ni ks. D. Nowak. Cz³on-
kiem zbiorowym nr 1 jest Zespó³ Szkó³ nr 3
im. Martyrologii Piaœnicy w Wejherowie, w
której urz¹dzono Izbê Pamiêci poœwiêcon¹
mêczennikom  Piaœnicy. Jedna z gablot zosta-
³a poœwiêcona pamiêci b³. s. Alicji Kotowskiej.
Cz³onkami s¹ równie¿ Zmartwychwstanki z
Domu Zakonnego w Wejherowie, Jezuici z
Domu Zakonnego w Gdyni, rodziny pomor-
dowanych i osoby wspieraj¹ce dzia³alnoœæ tego
stowarzyszenia.
   Wiedzê o zbrodni i ofiarach Piaœnicy stowa-
rzyszenie popularyzuje wydaj¹c kartki pocz-
towe, foldery, albumy, biuletyny, pokazuj¹c
wystawê dokumentalno – fotograficzn¹, któr¹
przygotowa³ b. dyrektor Muzeum Piœmien-
nictwa i muzyki kaszubsko – pomorskiej Ed-
mund Kamiñski. Cz³onkowie stowarzyszenia
uczestnicz¹ w spotkaniach z m³odzie¿¹
szkoln¹, studenck¹, w konferencjach i sympo-
zjach, przyczyniaj¹ siê tak¿e do powstawania
tablic pami¹tkowych upamiêtniaj¹cych ofia-
ry w ró¿nych miejscach zwi¹zanych z ich
przedwojenn¹ dzia³alnoœci¹. Z inspiracji ks. D.

Nowaka i pomys³u artystów „Teatru Otwarte-
go” z Gdañska przy wsparciu ze strony Urzê-
du Miejskiego  w Wejherowie i Wejherow-
skiego Centrum Kultury powsta³o oratorium
s³owno - muzyczne „Requiem Piaœnickie”,
którego prawykonanie odby³o siê 1 grudnia
2001 r. w koœciele p.w. Chrystusa Króla w
Wejherowie, a nastêpne 27 paŸdziernika 2002
r. w Lasach Piaœnickich podczas corocznych
uroczystoœci patriotyczno - religijnych.
   Przez pe³nienie misji utrwalania wiedzy za
pomoc¹ ró¿norodnych œrodków przekazu Sto-
warzyszenie wype³nia przes³anie ks. abpa T.
Goc³owskiego który, 21 lipca 1999 r. w Gdañ-
sku – Oliwie, w czasie kazania miêdzy innymi
powiedzia³: „Rodzina Piaœnicka” jest powo³a-
na do tego, by przypominaæ ich ofiarê, a tak¿e
budowaæ relacje miêdzyludzkie na mi³oœci,
równie¿ tej przebaczaj¹cej, nie zapominaj¹c
jednak o tamtej zbrodni i o systemie, który j¹
spowodowa³”10.
    Obok spo³ecznej pamiêci o mêczennikach
Piaœnicy od pierwszych dni po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej, równolegle biegnie nurt re-
ligijny. Do 1995 r. groby w Lesie Piaœnickim
znajdowa³y siê pod opiek¹ Parafii Niepokala-
nego Serca Maryi w Leœniewie, gdzie odby-
wa³y siê uroczystoœci patriotyczno – religijne
i sk¹d wyrusza³y pielgrzymki do Piaœnicy. De-
kretem ks. Arcybiskupa dra Tadeusza Goc³ow-
skiego Metropolity Gdañskiego z dnia 30
wrzeœnia 1995 r. zosta³y wy³¹czone spod opie-
ki tej Parafii i przy³¹czone do koœcio³a p.w.
„Chrystusa Króla” w Wejherowie. Wraz z
Kaplic¹ stanowi¹ religijne i narodowe Sank-

10  Biuletyn Stowarzyszenia „Rodzina Piasnicka” 1996-2006. Wydanie okolicznoœciowe z okazji X lecia Stowarzyszenia „Ro-
dzina Piaœnicka”, s.3.
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tuarium Mêczenników Piaœnickich. Odt¹d,
g³ówne uroczystoœci religijne ku czci ofiar
Piaœnicy odbywaj¹ siê w koœciele p.w. „Chry-
stusa Króla” w Wejherowie, w którym z ini-
cjatywy ks. pra³ata D. Nowaka powsta³a Kapli-
ca Matki Boskiej Królowej Mêczenników w
Piaœnicy, upamiêtniaj¹ca cierpienia i œmieræ
ofiar. Wystrój Kaplicy, poprzez ró¿norodne
elementy nawi¹zuj¹ce do martyrologii, stano-
wi bogactwo informacji o ofiarach i zbrodni
pope³nionej w Piaœnicy. Na jednej ze œcian,
wy³o¿onej ³upkami piaskowca z wyrytymi
imionami i nazwiskami ofiar, dominuje por-
tret b³. s. Alicji Kotowskiej oraz portrety S³ug
Bo¿ych: ks. E. Roszczynialskiego i ks. Ana-
stazego Krêckiego, proboszcza parafii w
Strzelnie w b. powiecie morskim, urodzone-
go 15 kwietnia 1888 r. w miejscowoœci Czycz-
kowy w powiecie chojnickim, którego roz-
strzelano w listopadzie 1939 r. w Piaœnicy11.
    Szczególnie reprezentuje mêczenników
Piaœnicy, wobec Koœcio³a i œwiata - jak powie-
dzia³ ks. abp T. Goc³owski - wyniesiona przez
Ojca Œwiêtego na o³tarze  13 czerwca 1999 r.,
w gronie 108 mêczenników II wojny œwiato-
wej,  b³. s. A. Kotowska . Rozstrzelana w œwiê-
to odzyskania Niepodleg³oœci 11 listopada 1939
r.  b³. s. A. Kotowska – prze³o¿ona Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstanek i dyrektor-
ka Gimnazjum i Liceum ¯eñskiego w Wej-
herowie w latach 1934 – 1939, zosta³a  uznana
za patronkê mêczenników Piaœnicy. Nale¿y
podkreœliæ szczególne zas³ugi b³. A. Kotow-

skiej dla mieszkañców Wejherowa jako na-
uczycielki, która potrafi³a wykorzystaæ miej-
scow¹ tradycjê  i kulturê w nauczaniu i wy-
chowywaniu swoich uczniów, wp³ywaj¹c
równie¿ na ich duchowy rozwój poprzez sze-
rzenie kultu Matki Boskiej Swarzewskiej
Królowej Morza, obieraj¹c J¹ za patronkê swo-
jej szko³y i organizuj¹c wyjazdy do Swarzewa
na uroczystoœci odpustowe. Du¿¹ wagê przy-
k³ada³a te¿ do patriotycznego wychowania
uczniów. Sama, swoim ¿yciem, da³a najlepszy
przyk³ad oddania dla Ojczyzny, kiedy prze-
rwa³a wymarzone studia medyczne, by pe³niæ
funkcjê sanitariuszki na polu bitwy pod War-
szaw¹ w 1920 r. W drugiej po³owie lat trzydzie-
stych XX wieku, kiedy wyczuwa³o siê nara-
staj¹ce niebezpieczeñstwo wybuchu wojny,
 s. Alicja wspó³pracowa³a z Polskim Zwi¹zkiem
Zachodnim, który przyzna³ jej honorowe
cz³onkowstwo. 11 listopada 1938 r. w Warsza-
wie wrêczono siostrze, za jej bohatersk¹ po-
stawê w 1920 r., order „Polonia Restituta”, przy-
znany jej w 1932 r. Rok póŸniej za wartoœci,
które ceni³a najbardziej – Wiarê i mi³oœæ do
Ojczyzny -  odda³a swoje ¿ycie, ukoronowane
mêczeñstwem12.
    B³. s. A. Kotowska zosta³a aresztowana 24
paŸdziernika 1939 r. i osadzona  w celi wiêzie-
nia wejherowskiego. Po raz ostatni widziano
j¹ 11 listopada 1939 r. na placu wiêziennym
kiedy wsiada³a do samochodu ciê¿arowego,
wzi¹wszy dla dodania otuchy za r¹czki dwoje
ma³ych dzieci ¿ydowskich, skazanych tak jak

11  Ks. Wiktor Jacewicz SDB, ks. Jan Woœ SDB, Martyrologium polskiego duchowieñstwa rzymskokatolickiego pod okupacj¹
hitlerowsk¹ w latach 1939 – 1945, zesz. II, Warszawa 1977, s.71.Proces beatyfikacyjny  17 S³ug Bo¿ych, w tym ks. Edmunda Roszczynial-
skiego i  ks. Anastazego Krêckiego  z dawnej diecezji che³miñskiej, którzy zginêli œmierci¹ mêczeñsk¹ w czasie okupacji hitlerowskiej,
rozpocz¹³ ks. bp Jan Bernard Szlaga ordynariusz pelpliñski w 1994 roku.

12  Szkolne wspomnienia uczennic o b³ogos³awionej Alicji Kotowskiej Zmartwychwstance, Poznañ 1999.
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i ona na œmieræ.
   Po wojnie nie odnaleziono cia³a b³. s. A.
Kotowskiej. Jej symboliczny grób postawio-
no w miejscu, gdzie podczas ekshumacji w
mogile nr 7 wœród spalonych szcz¹tków ludz-
kich znajdowa³ siê zakonny ró¿aniec noszo-
ny przy pasku przez siostry Zmartwych-
wstanki.
   Ojciec Œwiêty Pius XII, gdy dowiedzia³ siê
o œmierci s. Alicji, powiedzia³: „Macie mê-
czennicê, to wielka chwa³a i pociecha dla
Zgromadzenia. Czy mo¿e byæ wiêksze szczê-
œcie, jak oddaæ ¯ycie za wiarê, za Koœció³, za
Chrystusa Pana”?13

    W tym miejscu, w którym podczas ekshu-
macji w 1946 r. zosta³ znaleziony ró¿aniec, 24
paŸdziernika 1999 r. podczas uroczystoœci reli-
gijno - patriotycznej,  ks. biskup Zygmunt Paw-
³owicz poœwiêci³ obelisk przypominaj¹cy swym
kszta³tem postaæ b³. s. A. Kotowskiej, jednej z
grona 108 mêczenników II wojny œwiatowej14.
   Od wielu lat w Lasach Piaœnickich, wokó³
b³. s. A. Kotowskiej, gromadz¹ siê wierni piel-
grzymuj¹cy z kraju i zagranicy do jej grobu,
wypraszaj¹cy za jej poœrednictwem potrzebne
³aski. Odwiedzaj¹ tak¿e Dom Zakonny Zmar-
twychwstanek w Wejherowie, gdzie mog¹ za-
poznaæ siê ze œladami dzia³alnoœci b³ogos³a-
wionej, a w kaplicy pod Jej wezwaniem w
skupieniu pomodliæ siê i wypraszaæ za Jej po-
œrednictwem potrzebne ³aski. W holu domu
znajduje siê, ufundowana przez b. wychowan-
ki, tablica upamiêtniaj¹ca 40 rocznicê œmierci

b³. s. A. Kotowskiej, prze³o¿onej tej placówki.
Jej imiê nosi nowicjat Zmartwychwstanek oraz
przedszkole prowadzone przez siostry. Ponadto,
na pomniku przed szko³¹ nr 4, na tablicy wœród
pomordowanych nauczycieli figuruje równie¿
imiê i nazwisko b³. s. Alicji Kotowskiej.
    24 paŸdziernika 1999 r. przy kaplicy leœnej,
uczestnicz¹cy w uroczystoœciach w Piaœnicy
ks. biskup polowy gen. Dyw. S³awoj Leszek
G³ód poœwiêci³ kamieñ ku czci pomordowa-
nych gdyñskich ojców jezuitów, którzy zo-
stali aresztowani przez gestapo 24 paŸdzierni-
ka 1939 r. (w tym samym dniu co b³. s. A.
Kotowska) w Gdyni na ul. Tatrzañskiej 3515.
Od  25 paŸdziernika 1939 r. jezuici przebywali
w zorganizowanym przez Niemców obozie
przejœciowym dla jeñców cywilnych w Gdañ-
sku - Nowym Porcie, a nastêpnie od 2 do 10
listopada w obozie dla jeñców cywilnych Stut-
thof (Zivilgefangenenlager Stutthof). Stam-
t¹d pod „ pozorem wyjazdu do Gdañska w celu
odwszenia” zostali wywiezieni z obozu, jak
zapisano w kronice zakonu, prawdopodobnie
do Piaœnicy  i tam rozstrzelani  w listopadzie
1939 r. Z grupy aresztowanych o. jezuitów
ocala³ jedynie brat Bronis³aw Rutkowski, któ-
ry prze¿y³ pobyt w KL Stutthof, dziêki aresz-
towaniu w ramach oczyszczania Gdyni i po-
siadanym umiejêtnoœciom stolarskim. Do
dzisiaj nie ma ca³kowitej pewnoœci, gdzie zgi-
nêli jezuici z Gdyni, czy w lesie w pobli¿u
obozu Stutthof, czy w Piaœnicy16.
       Na kamieniu pami¹tkowym znajduje siê

13 S. Teresa Matea Florczak CR, Rys biograficzny s. Alicji Kotowskiej [w:] Szkolne wspomnienia uczennic o b³ogos³awionej
Alicji Kotowskiej Zmartwychwstance, Poznañ 1999, s. 11; Ta¿, Jak kropla w oceanie, Poznañ 1999..

14 E. Grot, Mêczennicy Piaœnicy, „Splot”. Pismo Ogólnokszta³c¹cego Liceum Jezuitów w Gdyni, nr 1/2000, s. 42 - 44.
15  Tam¿e.
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tablica ze s³owami bêd¹cymi treœci¹ ¿ycia  je-
zuitów, nauczycieli i wychowawców m³odzie-
¿y: „¯yli, pracowali i umarli na wiêksz¹ chwa³ê
Bo¿¹. Zwyciê¿yli z Chrystusem Zmartwych-
wsta³ym. Poszli do Domu Ojca”. /œ. + p. Je-
zuici z Gdyni/ Profesorowie Gimnazjum w
Or³owie zamordowani  w Piaœnicy w listopa-
dzie 1939 r.: O. Józef Koneweczki - prze³o¿o-
ny domu zakonnego, dyrektor gimnazjum,
prof. historii i geografii; O. B³a¿ej Bajer -  prof.
filologii klasycznej;  Jan Borysiak  - kleryk,
wychowawca m³odzie¿y; O. Jan Brodowski –
kaznodzieja;  O. Czes³aw G³owa - wychowaw-
ca m³odzie¿y; Br. Julian Mojkowski – ogrod-
nik;  O. Karol Sudy - prof. religii i propedeu-
tyki filozofii;  Br. Wojciech W¹tróbski –
kucharz; O. Edmund Leopold Z¹bek - profe-
sor przedmiotów przyrodniczych17.
    Miejscowa ludnoœæ pamiêta równie¿ o S³u-
dze Bo¿ym ks. pra³acie Edmundzie Roszczy-
nialskim, proboszczu koœcio³a p.w. Trójcy
Przenajœwiêtszej w Wejherowie w latach 1925
– 1939, modl¹c siê o jego beatyfikacjê. Nie-
zwykle zas³u¿ony dla miejscowej spo³eczno-
œci ks. E. Roszczynialski by³ osobistoœci¹ po-
wszechnie znan¹, otoczon¹ szacunkiem nie
tylko w swoim mieœcie, lecz tak¿e na Kaszu-
bach, w Gdyni, Gdañsku, na Pomorzu. Przy-
jaŸni³ siê i wspó³pracowa³ z duszpasterzami
Polonii gdañskiej,  b³ogos³awionymi mêczen-
nikami obozu Stutthof,  ksiê¿mi Bronis³awem
Komorowskim, Franciszkiem Rogaczewskim
i Marianem Góreckim, uczestnicz¹c w spotka-

16 E. Grot, Ludobójstwo w Piaœnicy jesieni¹ 1939 r. ze szczególnym uwzglêdnieniem losu mieszkañców Gdyni, Gdynia 13
listopada 2004 r., s. 1 - 33. Tekst mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej „Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych”;  ks. Szarkowski
Józef, Wychowawca pokoleñ, Gdynia 1996.

17  „Splot”. Pismo Ogólnokszta³cacego Liceum Jezuitów w Gdyni, nr 1/2000.
18  Ks. Bogus³aw ¯urawski, Bogu i OjczyŸnie w 65. rocznicê mêczeñstwa S³ugi Bo¿ego ksiêdza pra³ata Edmunda Roszczynial-

skiego, Pelplin 2004, s. 69.

niach i uroczystoœciach organizowanych przez
Nich w gdañskich koœcio³ach p.w. Œw. Stanis³a-
wa Biskupa Mêczennika i Chrystusa Króla, a
tak¿e by³ spowiednikiem b³. s. Alicji Kotow-
skiej. W swoim ¿yciu szczególn¹ czci¹ otacza³
wizerunek Matki Boskiej Wejherowskiej, przy-
czyniaj¹c siê do podtrzymania trwaj¹cego od
setek lat Jej kultu. Równie¿ ukocha³ Kalwariê
wejherowsk¹, któr¹ czêsto nawiedza³ i otoczy³
trosk¹ przyczyniaj¹c siê do renowacji licznych
kaplic. Jako proboszcz podj¹³ siê  trudu rozbu-
dowy koœcio³a p.w. Trójcy Przenajœwiêtszej w
Wejherowie, dobudowuj¹c transept i prezbite-
rium o ³¹cznej powierzchni ponad 500 m,kw.
Zadba³ o wystrój transeptu zamawiaj¹c 6 du-
¿ych witra¿y, które zosta³y wykonane w latach
1926-1928 w niemieckiej pracowni w Quedlin-
burgu.  W  latach trzydziestych wyposa¿y³ pre-
zbiterium w trzy witra¿e wykonane wed³ug kar-
tonu prof. Wac³awa Szczeblewskiego z Gdyni18.
       Ks. E. Roszczynialski by³ niezwykle ak-
tywnym duszpasterzem przyczyniaj¹c siê do
powstania licznych stowarzyszeñ katolickich,
pisywa³ artyku³y do „Miesiêcznika Diecezji
Che³miñskiej” oraz opublikowa³ w 1928 r.
monografiê p.t. „Kalwaria wejherowska” w j.
polskim i niemieckim, przeznaczaj¹c dochód
na rozbudowê koœcio³a farnego w Wejhero-
wie, organizowa³ liczne uroczystoœci religij-
ne, misje dla swoich parafian. By³ jednym ze
wspó³organizatorów II Kongresu Euchary-
stycznego Diecezji Che³miñskiej, który od-
bywa³ siê w Gdyni w dniach od 29 czerwca do
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2 lipca 1939 r.
    Udziela³ siê w wielu organizacjach i stowa-
rzyszeniach spo³ecznych, na przyk³ad by³ wice-
prezesem oddzia³u PCK w Wejherowie, czo-
³owym dzia³aczem Zwi¹zku Obrony Kresów
Zachodnich, cz³onkiem Towarzystwa Nauko-
wego w Toruniu, prezesem Wejherowskiego
Okrêgu Towarzystwa Czytelni Ludowych, któ-
re przyczyni³o siê razem z burmistrzem miasta
Teodorem Bolduanem do powstania 11 paŸdzier-
nika Uniwersytetu Ludowego  w Bolszewie.
Za dzia³alnoœæ Ojciec Œwiêty Pius XI nada³ ksiê-
dzu tytu³ szambelana papieskiego, a w³adze pañ-
stwowe Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i Krzy¿ Kawaler-
ski Orderu Polonia Restituta19.
    W ramach tej samej akcji eksterminacji
Polaków, która dokonywa³a siê  w Lasach Pia-
œnickich,  niemieccy naziœci, obawiaj¹c siê za-
pewne reakcji jego parafian, wywieŸli ks. pra-
³ata E. Roszczynialskiego z wejherowskiego
wiêzienia osobno i zamordowali oko³o 10, 11
listopada 1939 r., w godzinach wieczornych w
Cewicach, wiosce oddalonej 14 km od Lêbor-
ka,  w parku  w pobli¿u szko³y. Miejsce zbrod-
ni i pochówku ksiêdza zosta³o, staraniem
mieszkañców Wejherowa, odnalezione po 40
latach, 9 lipca 1979 r.. 3 wrzeœnia zw³oki eks-
humowano, a 25 wrzeœnia odby³y siê w koœcie-
le farnym uroczystoœci pogrzebowe. W po-
grzebie bra³o udzia³ 16 kap³anów i ks. bp
Bernard Czapliñski ordynariusz diecezji che³-
miñskiej, rodzina, parafianie, mieszkañcy
Wejherowa. Szcz¹tki S³ugi Bo¿ego z³o¿ono
do rodzinnego grobu na starym cmentarzu

parafialnym w Wejherowie przy ul. 3 Maja20.
    16 lat póŸniej, ks. Abp Tadeusz Goc³owski
Metropolita Gdañski, 14 wrzeœnia 1995 r. dla
„wiêkszej chwa³y Bo¿ej i po¿ytku duchowego
wiernych,  a w szczególnoœci dla nadania wiêk-
szego splendoru nabo¿eñstwom sprawowanym
w koœciele farnym w Wejherowie oraz na Kal-
warii wejherowskiej i w Sanktuarium Piaœnic-
kim” – stosownie do przepisów prawa kano-
nicznego – erygowa³ Kapitu³ê Kolegiack¹
Wejherowsk¹ przy koœciele p.w. Trójcy Prze-
najœwiêtszej w Wejherowie. Kiedy czczony
przez S³ugê Bo¿ego ks. Edmunda Roszczy-
nialskiego cudowny wizerunek Matki Boskiej
Wejherowskiej zosta³ osobiœcie przez Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II ukoronowany papiesk¹
koron¹ podczas uroczystej Mszy œwiêtej 5
czerwca 1999 r. na sopockim hipodromie, od-
czytano to wydarzenie jako „szczególny znak
dany nam u koñca dramatycznego XX wieku,
dramatu wojen, zabójczych ideologii, ofiary
krwi najlepszych córek i synów równie¿ na-
szego miasta z b³ogos³awion¹ siostr¹ Alicj¹
Kotowsk¹ oraz S³ug¹ Bo¿ym ks. pra³atem
Edmundem Roszczynialskim na czele”21.
   Mêczennikami Piaœnicy byli te¿ wiêŸniowie
obozu koncentracyjnego Stutthof, których
sprawcy zbrodni jesieni¹ 1939 r. u¿yli do kopa-
nia i zasypywania grobów, a w 1944 r. do pale-
nia zw³ok w Piaœnicy i których tak¿e w tym
miejscu zamordowano.
    Podobnie jak S³uga Bo¿y ks. E. Roszczy-
nialski, w odrêbnej egzekucji lecz w innym
miejscu, zgin¹³ Teodor Bolduan – burmistrz

           19  Tam¿e, s. 70 – 75.
           20  Tam¿e. Szerzej o ekshumacji i pogrzebie na stronach od 106 – 134.
           21   Ks. Bogus³aw ̄ urawski, Bogu i OjczyŸnie. W 65. Rocznicê mêczeñstwa S³ugi Bo¿ego ksiêdza pra³ata Edmunda Roszczynial-
skiego 1888-1939, Wejherowo 2004, s.155.
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miasta Wejherowa. Wbrew intencjom spraw-
ców zbrodni, grób jego zosta³ odnaleziony po
wojnie w 1946 r. pod Gór¹ Zamkow¹.  Zw³oki
T. Bolduana wystawiono na widok publiczny
w sali posiedzeñ wejherowskiego ratusza, a
nastêpnie przewieziono do Koœcierzyny i z³o-
¿ono do grobu w kwaterze pomordowanych
przez Niemców w czasie II wojny œwiatowej-
mieszkañców. Imiê Teodora Bolduana nosi
szko³a podstawowa nr 11 w Wejherowie, jedna
z ulic w Wejherowie i Koœcierzynie. W 1976 r.
w miejscu œmierci wzniesiono pomnik 22.
    Poniewa¿ mêczennicy Piaœnicy wyroœli z tej
ziemi, walczyli o wolnoœæ i to¿samoœæ Polaków,
a miejscowa ludnoœæ prze¿ywa³a dramat okupacji
niemieckiej i by³a œwiadkiem mordu swoich
cz³onków rodzin, s¹siadów, ksiê¿y i nauczycieli,
kolegów z pracy, ze zwi¹zków i stowarzyszeñ oraz
tysiêcy niewinnych ludzi przywo¿onych z g³êbi
Rzeszy Niemieckiej, ofiar nazistowskiej ideolo-
gii ka¿¹cej wyeliminowaæ z w³asnej spo³ecznoœci
psychicznie chorych  i z pobudek rasistowskich
¯ydów, pamiêæ o nich bêdzie trwa³a, bêdzie prze-
kazywana nastêpnym pokoleniom przy pomocy
s³owa, pieœni, poezji, filmu, publikacji. Podtrzy-
mywaniu pamiêci o mêczennikach Piaœnicy s³u-
¿y rozwijaj¹cy siê kult b³. A. Kotowskiej i S³ug
Bo¿ych ks. E. Roszczynialskiego i A. Krêckie-
go, poprzez których przekazywane nastêpnym
pokoleniom Polaków s¹ i bêd¹ wartoœci, za któ-
re Oni zginêli.
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        22  Regina Osowicka, Bedeker Wejherowski, Gdañsk 1996, s. 18-21.
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Œw. Wojciech w naszej literaturze

Millenium pobytu œw. Wojciecha w Gdañ-
sku i pierwsza przy tej okazji wzmianka o
Gdañsku w „Vita Sancti Adalberti”, poczynio-
na przez Jana Kanapariusza, jak to œw. Wojciech
podczas swej pielgrzymki do Prusów trafi³
najpierw do urbs Gyddanyzc1, sk³oni³a autora
tych s³ów do omówienia w millenijnym roku
1997, a konkretnie 15 kwietnia tego roku pod-
czas koœcierskiego Tygodnia Kultury Chrze-
œcijañskiej  postaci œw. Wojciecha w naszej li-
teraturze i wydania rok póŸniej tego znacznie
wzbogaconego tekstu w ksi¹¿ce zatytu³owa-
nej „W misji S³owa”. Okaza³o siê to mo¿liwe,
konieczne i zasadne, jako ¿e literackiego wi-
zerunku œw. Wojciecha dot¹d nie omawiano.
Dlatego w podtytule zapowiedziano, ¿e to re-
konesans. Ale nie tylko z tego zdano sobie
wtenczas sprawê. Jak bowiem wa¿n¹ okaza³a siê
w millenijnym roku Gdañska informacja o
pobycie w nim w³aœnie œw. Wojciecha, bowiem
to dziêki niej w³aœnie to miasto zaistnia³o w
historycznym czasie, tak bez tragicznej œmier-
ci praskiego biskupa na pruskim uroczysku

mog³oby tej informacji nie byæ, o czym nie
zapomnia³em oczywiœcie przed dziesiêcioma
laty powiedzieæ i potem napisaæ, akcentuj¹c
przy tej okazji misyjn¹  rolê cywilizacji chrze-
œcijañskiej. Nie wolno bowiem zapominaæ, ¿e
najpierw stawiano, i to nie tylko na naszych
ziemiach, koœcio³y, a dopiero potem ratusze. I
tak oto rozpoczyna³ siê pierwszy etap tego re-
konesansu.

Natomiast czego siê wtenczas dowiedzia-
³em, przedstawi³em w kolejnych rozdzia³ach
wspomnianej ksi¹¿ki – najpierw poœwiêconych
hagiografii, „Bogurodzicy” i temu co osta³o
siê o œw. Wojciechu w pamiêci ludu, a nastêp-
nie w naszej poezji, prozie i dramacie. Rozpo-
cz¹æ trzeba by³o od Ÿróde³ i dwa najwa¿niejsze
wskazano. Najpierw na „¯ywot I” œw. Wojcie-
cha Jana Kanapariusza, który najpewniej po-
wsta³ w roku 999, nastêpnie na „¯ywot II” Bru-
nona z Kwerfurtu”; nie zapomniano oczywiœcie
o „Pasji œw. Wojciecha z Tagernsee”. Nie czy-
niono tego tylko dla samego ich przypomnie-
nia, ale by powiedzieæ, co je ró¿ni³o. Bowiem

Tadeusz Linkner

 Œw. Wojciech w naszej literaturze.
Podsumowanie rekonesansu.

1 Por. G. Labuda, Wstêp do : Œwiêty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej. Antologia tekstów, Wyboru dokona³ i
opracowa³ Gerard Labuda, Warszawa 1997, s. 8.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Tadeusz Linkner

130

jak dwa pierwsze ¿ywoty, by³y sobie bardzo
podobne, tak pasja wzbogaci³a siê o cudowne
zdarzenia, które mia³y miejsce po œmierci œwiê-
tego, co potem legendom okaza³o siê nieobo-
jêtne. Ponadto w pasji pojawi³a siê wzmianka o
lasce pielgrzymiej, widocznej na wielu kon-
terfektach œwiêtego, co zda³o siê potwierdzaæ
przekonanie wielu badaczy o jego l¹dowej piel-
grzymce, i to zarówno do Gdañska, jak do
Prusów. Wspomina siê zaœ o tym dlatego, ¿e
potem bêdzie co raz mowa o podró¿y œwiête-
go Wojciecha Wis³¹.

O biografii œw. Wojciecha nie trzeba tu
mówiæ, podobnie jak powtarzaæ omówionych
we wstêpnym s³owie do pierwszego szkicu
wszelkich spornych kwestii, dotycz¹cych wê-
drówki misyjnego biskupa, losów jego cia³a i
relikwii. Dla historyka literatury nie by³o to
tak wa¿ne, jak literackie s³owo, którego pod-
czas rekonesansu po tym temacie nie odnoto-
wano za wiele. Rekonesans ten jednak pozwo-
li³ zauwa¿yæ, ¿e o œw. Wojciechu pisano przede
wszystkim z okazji rocznic jego œmierci, a im
bli¿ej milenijnej, tym czêœciej. Co prawda czas
zaborów nie pozwala³ na wiele, niemniej wiêk-
sze zainteresowanie obudzi³a dziewiêæsetna
rocznica Jego mêczeñskiej œmierci. A potem
pamiêtano ju¿ o rocznicy dziewiêæsetpiêædzie-
si¹tej i wreszcie tysiêcznej. W tym miejscu
warto pamiêtaæ, ¿e na tê wczeœniejsz¹ roczni-
cê œmierci œw. Wojciecha ukaza³a siê w stali-
nowskim czasie w roku 1947 w GnieŸnie praca
zbiorowa „Œwiêty Wojciech 997-1947”, gdzie
Gerard Labuda pisa³ o „Œw. Wojciechu w lite-
raturze i legendzie œredniowiecznej”, podda-
j¹c niejako autorowi tych s³ów pomys³ takie-
go w³aœnie rekonesansu. Nie zapomnia³

równie¿ w roku 1947 o œw. Wojciechu Antoni
Go³ubiew, i to nie tylko w powieœci „Boles³aw
Chrobry”, ale tak¿e w artykule danym do „Ty-
godnika Powszechnego”. Podobnie pamiêta³
w tym roku o rocznicy œmierci praskiego bi-
skupa Jan Dobraczyñski, pisz¹c w tej sprawie
artyku³  do „Rycerza Niepokalanej”.

Wiadomo, ¿e misja œw. Wojciecha to spra-
wa przede wszystkim historyków mediewi-
stów i hagiografów, ale dla literackiego s³owa
te¿ sta³a siê nie bez znaczenia, tym bardziej ¿e
teksty hagiograficzne by³y mu niejednokrot-
nie tak bardzo bliskie. One opowiada³y o œw.
Wojciechu pierwsze, potem by³y legendy, cho-
cia¿ granica jest miêdzy nimi wielce subtelna,
i s³owa kronikarzy, a wreszcie literackie tek-
sty. Z tekstów hagiograficznych, których uka-
za³o siê bodaj najwiêcej, na uwagê powinien
zas³ugiwaæ „¯ywot œwiêtego Wojciecha” Ada-
ma Mickiewicza, napisany w roku 1837 po fran-
cusku do „Encyklopedii Katolickiej”, i to byæ
mo¿e z myœl¹ o ukazaniu siê tego has³a przed
lub na rocznicê osiemsetpiêædziesiêciolecia
œmierci œwiêtego. Potem wydano ten tekst po
œmierci poety za spraw¹ W³adys³awa Mickie-
wicza jako „¯ywot œwiêtego Adalberta”, i to
rok po jego dziewiêæsetnej rocznicy. Jaka tego
wszystkiego geneza, mo¿na przeczytaæ w
pierwszym etapie poszukiwañ œw. Wojciecha
w naszej literaturze danym w „W misji S³o-
wa”, tu natomiast warto wiedzieæ, ¿e postaæ
tego œwiêtego tak bardzo Mickiewicza intere-
sowa³a, ¿e mówi³ o nim przy ró¿nych okazjach
– najpierw w „Pierwszych wiekach historii
polskiej” (1835-38), a potem na wyk³adach w
Lozannie w roku 1839 oraz w College de Fran-
ce w latach 1840-42.
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     Mówi¹c, ¿e œw. Wojciech zosta³ zamordo-
wany przez Prusów 23 kwietnia 997 roku w
okolicach miasteczka  Fischau, nasz wieszcz
opowiada³ siê za koncepcj¹ sambijsk¹. By³ prze-
konany, ¿e Boles³aw Chrobry niedostatecz-
nie wykorzysta³ Jego misjê, bo nie rozumia³
znaczenia pó³nocnych ziem, czyli Litwy i
Prus, dla poszerzenia swego pañstwa. Mickie-
wicz zdawa³ sobie doskonale sprawê z politycz-
nego znaczenia tej misji, która dla Polski oka-
za³a siê wielce korzystna. Uwa¿a³ wreszcie
œwiêtego za autora „Bogurodzicy”, co dzisiaj
nadal nie zosta³o rozstrzygniête. Potwierdza³,
¿e œpiewano j¹ podczas bitew, poniewa¿ w wal-
ce dawa³a rycerstwu wiarê i wolê zwyciêstwa.
Dlatego t³umaczy³ imiê „Wojciech” jako „po-
ciecha wojsk”2.
     Obok hagiografii i wszelkich innych tek-
stów, zas³uguj¹cych wed³ug Gerarda Labudy
na miano elementu uczonego3, kreuj¹cego
pierwszy etap literatury o œw. Wojciechu, wie-
le znaczy³ Jego kult wœród ludu, kult oddawa-
ny proz¹ i wierszem, a najczêœciej podaniem i
legend¹ czy wreszcie przys³owiem. Poniewa¿
mamy tego wiele, wiêc nale¿a³oby poœwiêciæ
temu osobn¹ uwagê. Podobnie jak imionom i
nazwiskom, które z Wojciechem maj¹ mniej
lub wiêcej wspólnego. Mo¿na by z tego wszyst-
kiego, bo o nazwach geograficznych czy przy-
dawanych florze i faunie te¿ powinno siê pa-
miêtaæ, utworzyæ interesuj¹c¹ monografiê.
Bowiem z poœwiêconej œw. Wojciechowi lite-
ratury wysokiej raczej nie mo¿na by tego uczy-

niæ. Oczywiœcie, teksty koœcielne czy litur-
giczne tej postaci nie zaniedbywa³y, ale to ju¿
co innego, bo jak¿e oceniaæ sakrum miar¹ pro-
fanum.
     Wœród tekstów poetyckich, które podob-
nie jak prozatorskie powstawa³y najczêœciej z
okazji œwiêtowojciechowych rocznic lub kie-
dy o Boles³awie Chrobrym i jego czasie by³a
mowa, na uwagê powinny zas³ugiwaæ wypo-
wiedŸ S³owackiego w „Królu Duchu” i wspo-
mniane ju¿ tutaj s³owo Mickiewicza. Je¿eli
ostatni z naszych Wieszczów zwraca³ g³ównie
uwagê na to, ¿e po mêczeñskiej œmierci Pol-
ska razem ze stolic¹ religijna naby³a i stolicê
polityczn¹4, to pierwszy, poza uznaniem zwy-
ciêstwa œw. Wojciecha zza grobu i znacz¹cej
roli Jego „Bogurodzicy”, umia³ tym lepiej
doceniæ zainteresowanie naszego Koœcio³a
pó³nocnymi regionami Polski.
     Tyle by³oby œw. Wojciecha w myœli roman-
tycznej. Po piêædziesiêciu latach, kiedy ob-
chodzono na prze³omie XIX i XX wieku dzie-
wiêæsetn¹ rocznicê œmierci œw. Wojciecha, z
okolicznoœciowych wierszy, których wartoœæ
artystyczna nie by³a znaczna, poza napisanym
ze znacznym wyprzedzeniem poematem Ma-
rii Sandoz „Œwiêty Wojciech”, na szczególn¹
uwagê winien zas³ugiwaæzapomniany utwór
Marii Konopnickiej „O œw. Wojciechu”, któ-
ry uda³o siê odnaleŸæ autorowi tych s³ów w
m³odzie¿owym pisemku „Ma³y Œwiatek”
(1897, nr 13). Poniewa¿ ju¿ go omówiono i
podano jego treœæ w „W misji S³owa”5, wiêc

2 Por. T. Linkner, Œwiêty Wojciech w naszej literaturze, s. 297.
3 Por. G. Labuda, Œwiêty Wojciech w literaturze i legendzie œredniowiecznej, s. 223.
4 Dzie³a Adama Mickiewicza, wyd.. Tadeusz Pini, t. II: Literatura s³owiañska – Wyk³ady lozañskie – Pisma historyczne, Lwów

                  b.r.w., s. 41.
5 Por. T. Linkner, Œwiêty Wojciech w naszej literaturze. Rekonesans, w: W misji S³owa, s. 314-319.
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nie ma potrzeby siê powtarzaæ, a jedynie pod-
kreœliæ, ¿e wiersz ten koñczy siê tak, jakby
poetka myœla³a nie tyle o dziewiêæsetnej rocz-
nicy œmierci œw. Wojciecha, ale przede wszyst-
kim o millenijnej:

Roztêcza siê ziemia
Nowin¹ radosn¹ –
Sprzed dziesiêciu wieków siewy
Wschodz¹ nam i rosn¹!

Potem, w m³odopolskim czasie, w niezna-
nej epopei Stefanii Tatar „Za s³oñce” (1908) ze
znacznym wyprzedzeniem pojawi siê postaæ
œwiêtego, umacniaj¹c nawracanych na now¹
wiarê Polan swoim umi³owaniem pokoju i zgo-
dy. Poniewa¿ epopei tak blisko do prozy, wiêc
tutaj przyjdzie czas na ma³o znan¹ powieœæ
Ludwika Stasiaka „Boles³aw Chrobry” (1903-
04) i utwór cokolwiek póŸniejszy, ale wyg³o-
sem tej epoki jeszcze brzmi¹cy, czyli ¯erom-
skiego „Wiatr od morza”, gdzie mamy
impresjê o „Œmierci œw. Wojciecha”. W po-
wieœci Stasiaka poznamy podró¿ œw. Wojcie-
cha do Gdañska Wis³¹ a nie l¹dem, o Gdañsku
dowiemy siê niewiele, chocia¿ chrzciæ tam te¿
bêdzie. Natomiast gdy wyp³ynie z tego bez-
piecznego grodna, zdaj¹cego siê byæ mitycz-
nym centrum jego wêdrówki, wiadomo, ¿e
dalej w ziemi Prusów spotka go nieszczêœcie.
Wedle popularnej wtenczas koncepcji sambij-
skiej dotrze w okolice Królewca, gdzie odpo-
czywaj¹c w pruskim Romowe, zostanie zamor-
dowany. A potem zaczn¹ siê dziaæ cuda, co
Stasiak opowie wedle „Passio sancti Adalberti

martiris”.
¯eromski tymczasem skorzysta przede

wszystkim z pierwszych dwóch „¯ywotów”
œw. Wojciecha. Zw¹c jednak praskiego biskupa
tu³aczem, tak naprawdê uczyni go p¹tniczym
pielgrzymem, jak powiedzia³aby o nim Konop-
nicka, pielgrzymem poddanym m³odopolskie-
mu wiecznemu szukaniu, który tak samo jak u
Stasiaka te¿ uda siê Wis³¹ do Gdañska. Patrz¹c
na jej dzikie brzegi, zrozumie okrutne ale spra-
wiedliwe prawo natury i fa³szywe z³o cywili-
zowanego œwiata, z którego przybywa z chry-
stianizacyjn¹ misj¹. I wtenczas zda siê, jakby
ju¿ przewidzia³, co spotka go u kresu tej wê-
drówki – wedle koncepcji sambijskiej w oko-
licach Cholina, na pogañskim uroczysku. Ta
psychodrama, której mamy tak wiele u ̄ erom-
skiego, jest zarazem opowieœci¹ o œwiêtoœci,
na któr¹ nasz bohater siê ostatecznie zdecy-
dowa³. St¹d tyle tu podczas tej wiwisekcji jego
duszy psychologii. Jak bowiem ju¿ powiedzia-
³em, ¯eromski niczym psychoanalityk opo-
wiada wszelkie psychiczne rozterki œwiêtego,
czyni¹c go w³aœnie dziêki temu bliskim ka¿-
demu z nas.6

Bo chocia¿ we wszelkich opowieœciach o
œw. Wojciechu niewielkie by³o pole do lite-
rackiej fantazji, wszak znacznie ogranicza³y j¹
relacje z „¯ywotów” i Twórca wykorzystuj¹c
jedynie ich informacyjne luki, móg³ wype³-
niaæ literack¹ fikcj¹ podró¿ Œwiêtego do Gnie-
zna, decydowaæ siê na drogê wodn¹ lub l¹dow¹
do Gdañska oraz wiêcej lub mniej opowiadaæ
o grodzie Neptuna i cokolwiek konfabulowaæ
podczas wêdrówki do kraju Prusów7, to

6 T. Linkner, Œwiêty Wojciech w naszej literaturze. Rekonesans, s. 336.
7 Tam¿e, s. 336.
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¯eromski sobie z tym poradzi³. Mówi¹c o pod-
ró¿y œw. Wojciecha podobnie jak Stasiak, bo
g³ównie wedle koncepcji sambijskiej, a tylko
cokolwiek daj¹c z pomezañskiej, skorzysta³
najwiêcej z psychologizacji postaci i m³odo-
polskiego oniryzmu, gdy natomiast jego po-
przednik g³ównie z psychizacji krajobrazu.
Pozwoli³o to uczyniæ prze¿ycia œwiêtego i za-
razem jego dojrzewanie do œwiêtoœci o wiele
bardziej ludzkim, zwyczajnym i codziennym.

Nastêpnym, który zmierzy³ siê ze œwiêto-
wojciechow¹ materi¹ by³ Antoni Go³ubiew.
W drugiej czêœci „Boles³awa Chrobrego”,
wymownie zatytu³owanej „Sz³o nowe”, uczy-
ni³ podobnie jak ¯eromski ¿ywot œwiêtego
ci¹g³ym szukaniem, chocia¿ w pewnych miej-
scach konsekwencji zabrak³o. Obaj wziêli to
oczywiœcie z „¯ywotów”, ale jak powiedziano
wczeœniej, ̄ eromski przyda³ jeszcze temu aurê
swojej epoki. Niemniej obaj czynili œw. Woj-
ciecha znakiem sprzeciwu wobec œwiata, w któ-
rym przysz³o mu ¿yæ, czyni¹c puszczê meta-
for¹ naturalnego z³a. Bohater Go³ubiewa te¿
bêdzie prze¿ywa³ psychodramê, ale nie z woli
wspomnieñ, lecz w dialogu z Chrystusem, w
poszukiwaniu którego dotar³ do tej pó³nocnej
krainy8. Poszukiwanie to nie jest jednak jed-
nostronne, bo tak¿e Chrystus go szuka, co
zyska tym lepszy wyraz w III czêœci „Boles³a-
wa Chrobrego”. Oczywiœcie, podobnie jak u
¯eromskiego Smêtka, tak tutaj nie zabraknie
przy tym szatana, wszak szukaniu towarzyszy
równie¿ b³¹dzenie, jak chocia¿by to zw¹tpie-
nie wobec œmierci czy niepewnoœæ w powo-
dzenie misji. Z Gniezna wyrusz¹ najpierw do
Gdañska, oczywiœcie Wis³¹, a stamt¹d morzem

do pruskiego Truso, bo Go³ubiew realizuje ju¿
w swojej powieœci koncepcjê pomezañsk¹.

Tyle na tym pierwszym etapie mojego re-
konesansu o najwa¿niejszych powieœciach, zaj-
muj¹cych uwagê odbiorcy spraw¹ œw. Wojcie-
cha. Bowiem proz¹ opowiadano tê postaæ
najczêœciej, natomiast ju¿ mniej wierszem, zaœ
najmniej s³owem dramatu. W „W misji S³o-
wa” omówiono najpierw pochodz¹cy z 1862
roku trzyaktowy dramat Krystyna Ostrow-
skiego „Œwiêty Wojciech mêczennik”, potem
napisany w M³odej Polsce obrazek dramatycz-
ny ks. Stanis³awa Kuczyñskiego „Mi³oœæ zwy-
ciê¿a” (1901) oraz Ignacego Ziemby „Œwiêty
Wojciech” (1996). Z godnych uwagi kwestii
warto tu podaæ, ¿e w pierwszym dramacie,
zwanym powieœci¹ liryczn¹ w trzech czêœciach,
w finale opowiada siê Polskê niczym Mickie-
wiczowskiego Chrystusa narodów. W nastêp-
nym rzecz nie dzieje siê u Prusów, ale w pobli-
¿u Gniezna, gdzie œw. Wojciech nie tylko nie
pozwala Boles³awowi Chrobremu zniszczyæ
grodu poganina Poboga, ale udaje siê tam ze
s³owem mi³oœci, chc¹c nawracaæ na now¹ wia-
rê. Tam cudownie uzdrowi syna w³adyki, a
wró¿bita pomimo wielu starañ nie bêdzie móg³
go otruæ, co te¿ za cud trzeba uznaæ. ¯e nato-
miast autorem „Bogurodzicy” by³ œwiêty
Wojciech, Ziemba te¿ uwa¿a³. Natomiast o
mêczeñskiej œmierci pielgrzymuj¹cego bisku-
pa dowiemy siê z ust pewnego zbiega, który o
wszystkim dok³adnie opowie w GnieŸnie kró-
lowi, koñcz¹c swe sprawozdanie tym, ¿e oczy
zmar³ego patrzy³y na pogan z mi³oœci¹, bo prze-
cie¿ zgodnie z tytu³em mi³oœæ zwyciê¿a.

Sprawa wszechprzebaczaj¹cej chrzeœcijañ-

8 Por. A. Go³ubiew, Sz³o nowe, Warszawa 1970, s. 180.
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skiej mi³oœci oczywiœcie ze œw. Wojciechem
siê kojarzy³a, ale o zainteresowaniu jego po-
staci¹ decydowa³y tak¿e silna w³adza Boles³a-
wa Chrobrego, budz¹ca podczas zaborów
szczególn¹ uwagê, sprawa polskoœci Pomorza i
rocznice mêczeñskiej œmierci œwiêtego. Do-
t¹d zwracano g³ównie uwagê na „Wiatr od
morza”, ale okaza³o siê, ¿e literatura tego te-
matu jest obszerniejsza. Mo¿na nawet powie-
dzieæ, ze œw. Wojciech chrystianizuj¹c nasz¹
kulturê nie pomin¹³ przede wszystkim litera-
tury, wszak przypisuje siê mu autorstwo „Bo-
gurodzicy”. Literatura hagiograficzna z jego
postaci¹ w roli g³ównej jest najobszerniejsza,
a potem s¹ legendy, wzmianki kronikarzy, tek-
sty liturgiczne i literackie, wœród których pro-
zatorskich jest najwiêcej, chocia¿ paradoksem
jest, ¿e mamy w nich literackiej fikcji wiêcej
ni¿ w poezji. Je¿eli zaœ o tym ju¿ mowa, to
najwiêcej w tej kwestii mo¿liwoœci dawa³y
ostatnie chwile ¿ywota œwiêtego. Ale to mo-
gli czyniæ tylko mistrzowie pióra – ¯eromski
czy Go³ubiew. Ponadto prozaicy nie zawsze
pamiêtali o politycznych efektach Wojciecho-
wem misji, opowiadaj¹c j¹ czêœciej wedle kon-
cepcji sambijskiej ni¿ pomezañskiej. Oczywi-
œcie, im bli¿ej naszym czasom, tym
psychologizacja tej postaci by³a trafniejsza i
silniejsza. Podobnie jak coraz wiêcej ludzkich
cech zyskiwa³a œwiêtoœæ praskiego biskupa,
najbardziej czytelna w ostatnich chwilach jego
¿ycia. Je¿eli zaœ o dramatach trzeba tu jeszcze
powiedzieæ, to okazuje siê, ¿e mamy ich naj-
mniej i od prozy zdecydowanie s³abszych, na-
syconych dydaktyzmem i moralizatorstwem.

Tyle mo¿na by powiedzieæ o tym, co znaj-
dujemy o œw. Wojciechu w naszej literaturze
w szkicu zamykaj¹cym ksi¹¿kê „W misji S³o-
wa”. Jak jednak z rekonesansem bywa, temat
jest zawsze otwarty. Kiedy wiêc zebra³o siê
wiêcej materia³u, przyszed³ czas na dalsze
omawianie tego tematu. Umo¿liwi³a to sesja
naukowa poœwiêcona „Kaszubom wobec in-
nych. Ku integracji europejskiej”, która mia-
³a miejsce w Koœcierzynie 30 listopada 2001
roku. Z jej referatów powsta³a trzy lata póŸ-
niej ksi¹¿ka „Nauka spo³eczna Koœcio³a, tra-
dycja i kultura a Unia Europejska” (2004),
gdzie znalaz³ siê wspomnianego „rekonesansu
ci¹g dalszy”.9

   Poniewa¿ natrafiono na teksty zaintere-
sowanych hagiograficznie ¿ywotem œw. Woj-
ciecha – Józefa Chociszewskiego i Kamila
Kantaka, wiêc je omówiono. Natomiast pomiê-
dzy hagiografi¹ a literackim tekstem pojawi³a
siê Juliana Antoniego £ukaszewicza „Legenda
i historia o Wiœle, o wielkim królu Chrobrym
i o œw. Wojciechu bp” (1929). Z powieœci zaœ
zwrócono uwagê na Marii Czerskiej-M¹czyñ-
skiej „Rycerza Chrystusowego” (1947), Karola
Bunscha „Rok tysiêczny” (1971) i „Turbota”
(1995) Güntera Grassa. Poniewa¿ uda³o siê przy
tym dotrzeæ do wspó³czesnego eposu Józefa
£ukaszewicza „Saga o Rogale Hawelanie” (1992),
gdzie te¿ mamy o œw. Wojciechu, wiêc nim dru-
gi etap tego rekonesansu zakoñczono.

Chociszewski w „Dziejach narodu polskie-
go...” podobnie jak Mickiewicz i potem nie-
mal wszyscy w jego czasie, uwa¿a³ œw. Wojcie-
cha za autora „Bogurodzicy”, któr¹ obszernie

           9 T. Linkner, Œwiêty Wojciech w naszej literaturze – rekonesansu ci¹g dalszy, w: Nauka spo³eczna Koœcio³a, tradycja i kultura
a Unia Europejska, Pelplin 2004, s. 127-148.
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omawia³, i podobnie jak inni s¹dzi³, ¿e praski
biskup dop³yn¹³ do Gdañska Wis³¹. Kamil Kan-
tak natomiast w „Pocz¹tkach metropolii pol-
skiej” (1912) poda³ najpierw trasê podró¿y œwiê-
tego do Gniezna, sk¹d po trzech miesi¹cach, w
kwietniu 997 roku, wyruszy³ w swoj¹ ostatni¹
wêdrówkê. Wed³ug Kantaka do Gdañska nie
odby³ œw. Wojciech podró¿y Wis³¹ a dotar³ tam
l¹dem, a dopiero do Prusów dop³yn¹³ morzem,
trafiaj¹c wedle koncepcji sambijskiej na Mie-
rzejê Kuroñsk¹. Kantak by³ równie¿ przekona-
ny, ¿e œw. Wojciech myœla³ wyruszyæ do Wiele-
tów. Oczywiœcie, nie zd¹¿y³. Natomiast trzecim
oryginalnym zamys³em uczonego by³o, ¿e
mêczeñska œmieræ biskupa Wojciecha mia³a
cechy zabójstwa obrzêdowego10.  Móg³ tak po-
myœleæ za Johannesem Voigtem („Adalbert von
Prag”, 1898), chocia¿ z racji zainteresowania
pogañstwem polskim by³o to dla niego zrozu-
mia³e; podobnie jak zamys³ œwiêtego, by zaj¹æ
siê Wieletami.

Z racji eseistycznej faktury w £ukaszewi-
cza „Legendzie i historii o Wiœle...” omówio-
no na drugim etapie rekonesansu po Choci-
szewskim i Kantaku, czyni¹c zeñ
wprowadzenie do literackiego tematu. Ponie-
wa¿ utwór ten powsta³ w Grudzi¹dzu, gdzie
p³ynie Wis³a, wiêc o niej powiedziano najpierw,
i to najpewniej pod wp³ywem „Wiatru od mo-
rza” ̄ eromskiego. £ukaszewicz staraj¹c siê no-
bilitowaæ Grudzi¹dz, o wyprawie Boles³awa
Chrobrego na Gdañsk i jego zdobyciu mówi³,
nie zapominaj¹c, ¿e miasto Neptuna znalaz³o
siê wtenczas pod opiek¹ grudzi¹dzkiego wo-
jewody. Na koniec zaœ ostro¿nie i niewiele
opowiedzia³ o póŸniejszym pobycie œw. Woj-

ciecha w Gdañsku, przemilczaj¹c jak tam do-
tar³ – Wis³¹ czy l¹dem. Mo¿na siê tylko do-
myœlaæ, ¿e raczej Wis³¹. Z Gdañska wyprawi³
siê wed³ug £ukaszewicza oczywiœcie morzem,
modl¹c siê przed sw¹ ostatnia misj¹ w koœciele
œw. Miko³aja. Bowiem £ukaszewicz s³usznie
uzna³, ¿e tylko œwi¹tyniê patrona ¿eglarzy trze-
ba mu by³o przed wyp³yniêciem w morze od-
wiedziæ. ¯e „Bogurodzicê” œw. Wojciech na-
pisa³, w to nie w¹tpi³, podobnie jak i w to, ¿e
dalsze zwrotki praski biskup uk³ada³ podczas
swej wêdrówki, chocia¿ jak powsta³y pierwsze
tutaj siê nie dowiemy. Natomiast po polsku
uk³ada³ je dlatego, ¿e eskortuj¹cy go woje
Boles³awa Chrobrego ³aciny nie znali. Kiedy
zaœ zgin¹³, dalsze zwrotki uk³ada³ ju¿ ktoœ
inny. Z dalszych innowacji mo¿na by jeszcze
wskazaæ tê, ¿e interesuj¹co £ukaszewicz sko-
jarzy³ ze sob¹ koncepcjê sambijsk¹ z pome-
zañska. Do Sambii dotar³ œwiêty najpierw, a
stamt¹d do Truso. Gdy jednak oka¿e siê, ¿e to
legendarne miejsce zostanie usytuowane w
okolicach Królewca, to pomimo wszystko
trzeba uznaæ, ¿e za najwa¿niejsz¹ £ukaszewicz
uwa¿a³ jednak koncepcjê pierwsz¹; potwierdza-
j¹c potem tê topografiê œmierci¹ œw. Wojcie-
cha w okolicach Cholina. Natomiast by zno-
wu¿ nobilitowaæ Grudzi¹dz, £ukaszewicz
napisa³, ¿e trumnê ze œwiêtym przywieziono z
okolic Gdañska, a konkretnie z miejscowoœci
nazwanej potem jego imieniem Œwiêtym Woj-
ciechem, do Grudzi¹dza, sk¹d dotar³a najpierw
do Trzemeszna i ostatecznie do Gniezna. Je-
¿eli zaœ o politycznie korzystnych efektach
tego wszystkiego nie trzeba tu mówiæ, bo s¹
podobnie jak przez wszystkich przez £ukasze-

          10 K. Kantak, Pocz¹tki metropolii polskiej, w: Dzieje Koœcio³a polskiego, t. 1, wiek X, XI, XII, Gdañsk-Poznañ 1912, s. 96.
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wicza interpretowane, to warto jeszcze wie-
dzieæ, ¿e chocia¿ z Kanapariusza wiele w tym
historycznym eseju skorzystano, to nie zapo-
mniano o myœli Mickiewicza z jego „¯ywota
œwiêtego Wojciecha”. Tylko ¿e wypowiedzia-
no to s³owem historyka a nie wysoce literac-
kim tonem wieszcza.
     Niemniej okaza³o siê ono w pewnych mo-
mentach tak literackie, ¿e doskonale siê nada-
³o za wprowadzenie do kolejnych powieœci o
tym œwiêtym. We wspomnianym referacie za-
interesowano siê najpierw powieœci¹ Czerskiej-
M¹czyñskiej „Rycerz Chrystusowy”, gdzie
tytu³owa postaæ te¿ zosta³a uznana za autora
„Bogurodzicy”. Nie powiedziano co prawda nie-
mal niczego o Gdañsku, ale przekonuj¹cym
motywem zabójstwa biskupa uczyniono obawê
Prusów o swoj¹ pogañsk¹ wiarê. Udana okaza³a
siê tam równie¿ kreacja œwiêtego na ukrzy¿o-
wanego Chrystusa. Szkoda tylko, ¿e pomimo
edycji tego utworu w rocznicowym roku 1947,
absolutnie to przemilczano. Wiadomo, sta³o siê
tak za spraw¹ stalinowskich rz¹dów. Niemniej,
gdyby nie by³a to powieœæ dla m³odzie¿y a dla
doros³ych, jak wydany te¿ w 1947 roku „Bole-
s³aw Chrobry”, tak by siê nie sta³o. Zreszt¹, w
„Roku tysiêcznym”, powieœci dla m³odego od-
biorcy, Bunsch powróci³ jeszcze do tego tema-
tu, ale dopiero w roku 1961, lecz wtedy nikomu
to ju¿ nie przeszkadza³o.
     U Bunscha œw. Wojciech uda³ siê do Gdañ-
ska Wis³¹, a potem morzem do elbl¹skiego
Truso. By³a to interpretacja pomezañska, a Ÿró-
d³em, podobnie jak niemal u wszystkich,
„¯ywot I” Kanapariusza. Warto przy tym za-
pamiêtaæ koñcow¹ scenê, kiedy to w agonii
œwiêty mia³ widzenie, jak to Prusów zniszcz¹

Krzy¿acy, bo czarne krzy¿e mia³y to symbo-
lizowaæ. Natomiast cudów po œmierci biskupa
Bunsch ju¿ nie opowiada³, zdaj¹c sobie sprawê,
¿e w materialistycznym czasie z irracjonali-
zmem nie warto siê wychylaæ, a wreszcie dla
m³odego odbiorca nie by³o to ju¿ wtedy spe-
cjalnie interesuj¹ce.
     Natomiast obecnie okazuje siê, ¿e sprawa œw.
Wojciecha bardziej zajmuje historyków ni¿ li-
teratów, czego najlepszym dowodem millenij-
ny rok 1997, kiedy to najwiêcej pojawi³o siê na
ten temat publicystyki i naukowych rozwa¿añ.
Zreszt¹ teraz powieœæ historyczn¹ zepchnê³a na
dalszy plan literatura fantasy, a wedle jej regu³
sakrum opowiadaæ nie³atwo i jak to ju¿ powie-
dzia³em, za bardzo siê nie godzi. Tym bardziej
¿e na wyobraŸniê przy ¿ywotach œwiêtego nie-
wiele pozostaje miejsca. Bowiem tak opowiadaæ
œw. Wojciecha, jak uczyni³ to Grass w „Turbo-
cie”, mówi¹c o mi³oœci do niego pewnej kuchar-
ki, która ostatecznie zatrzyma³a go w Gdañ-
sku, gdzie znalaz³ tak¿e œmieræ, nikt z naszych
pisarzy by siê nie zdecydowa³.

£atwiej ju¿ by³o siêgn¹æ do eposu, jak uczy-
ni³ to zamieszka³y w USA Józef  £ukasze-
wicz, który s³usznie uzna³, ¿e o przedchrze-
œcijañskiej S³owiañszczyŸnie i naszych
pierwszych w³adcach tym gatunkiem i jego
metrem millenium Polski uczciæ siê godzi.
Powsta³a wiêc „Saga o Rogale Hawelanie”,
gdzie Mieszko I w onirycznej wizji ujrza³ naj-
pierw zdecydowanego na misjê do pogañskich
Prusów œw. Wojciecha, a potem tego szczêsne
dla Lechii efekty.
     I tyle œwiêtowojciechowej literatury, na
któr¹ uda³o siê natrafiæ podczas dwóch eta-
pów rekonesansu. Najpierw powsta³ z tego esej
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Œw. Wojciech w naszej literaturze

w „W misji S³owa”, dany na koniec tej ksi¹¿ki,
na której ok³adce nie przypadkiem umieszczo-
no witra¿ œw. Wojciecha z koœcio³a œw. Trójcy
w Koœcierzynie. Witra¿ dano dlatego, by wska-
zaæ, ¿e o tym œwiêtym na pomorskich Kaszu-
bach siê pamiêta, tymczasem kompozycjê tej
ksi¹¿ki tak ustalono, ¿e poszczególne rozdzia³y
zosta³y podporz¹dkowane przede wszystkim
s³owu – najpierw s³owu religijnej poezji ka-
p³anów: Twardowskiego, Pasierba i Damrota,
a potem S³owu niesionemu przez œw. Wojcie-
cha podczas misyjnej wêdrówki. S³owu, w któ-
rego misji ka¿dy z nich wystêpowa³ i trwa³. I
to zarówno w misji poetyckiego s³owa, jak s³o-
wa religijnego, które wzajemnie siê uzupe³-
niaj¹ i t³umacz¹. Taka jest w³aœnie rola misji

s³owa, któr¹ spe³nia tutaj „pos³aniec” – poeta-
kap³an i któr¹ najpierw spe³nia³ œw. Wojciech,
nios¹c w swej misji S³owo Bo¿e.11

     Oczywiœcie, nie przypuszcza³em, ¿e jesz-
cze do tego rekonesansu powrócê. Czas jed-
nak jest nieprzewidywalny i po czterech latach,
kiedy zdarzy³a siê konferencja poœwiêcona
Unii Europejskiej, tak siê sta³o i wtenczas
wzbogacono literacki wizerunek œw. Wojcie-
cha o nastêpne teksty. Oczywiœcie, to jeszcze
nie koniec, je¿eli trwa nadal zainteresowanie
pisz¹cego te s³owa postaci¹ œw. Wojciecha w
naszej literaturze. Niemniej zakoñczy³ siê ju¿
rekonesans i materia³u da³ tyle, ¿e trzeba by³o
dokonaæ jego resume. Natomiast potem mo¿e
ju¿ z tego powstaæ tylko monografia.

11 T. Linkner, W misji S³owa, s. 8.
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G³os w sprawie Güntera Grassa

           Panteon twórczoœci piœmienniczej XX
wieku stanowi¹ autorzy wybitni, prekursorzy
wielu nowych nurtów literackich epoki, wiel-
cy wizjonerzy sztuki s³owa, odnajduj¹cy mo¿-
liwoœci artystycznego wyrazu oraz realizacji
swych twórczych zamierzeñ w rozwoju prozy
powieœciowej. Jej niekwestionowanym auto-
rytetem oraz wybitnym humanist¹, wykracza-
j¹cym wielokrotnie w swym dorobku poza
stricte literackie dokonania jest laureat Na-
grody Nobla z roku 1999 Günter Grass. Jego
osoba godna miana cz³owieka renesansu, pro-
pagatora wielkich idei humanizmu oraz orê-
downika spraw spo³ecznych wpisuje siê w ów
poczet najwiêkszych pisarzy – myœlicieli XX
wieku (prze³omu wieków). Nie zabrak³o Gras-
sowi jako pisarzowi ambicji opiniotwórczych.
Wielokrotnie da³ temu dowód zabieraj¹c g³os
w istotnych kwestiach bliskich mu z uwagi na
jego wra¿liwoœæ spo³eczn¹, zaanga¿owanie po-
lityczne oraz wewnêtrzne przekonanie, i¿ rola
pisarza we wspó³czesnym œwiecie sprowadza siê
nie tylko do publikacji swoich utworów, ale
równie¿ do podejmowania szeroko pojêtego
dialogu na temat percepcji danego dzie³a wœród

odbiorców i jego oddzia³ywania na opiniê pu-
bliczn¹. Tym bardziej ma to sens w przypadku
prozy Güntera Grassa, poniewa¿ stanowi ona
niebanaln¹ sumê zdarzeñ mog¹cych mieæ miej-
sce w przesz³oœci b¹dŸ te¿ faktycznie w niej
zaistnia³ych. Takiego w³aœnie Güntera Gras-
sa, artystê nietuzinkowego, wy³amuj¹cego siê
wielokrotnie regu³om literackiej poprawnoœci
politycznej ukszta³towa³y prze¿ycia z lat dzie-
ciñstwa i m³odoœci spêdzonych w Gdañsku, a
œciœle mówi¹c we Wrzeszczu w dzielnicy, w
której w roku 1927 przyszed³ na œwiat, i która
sta³a siê dla niego punktem odniesienia wielu
utworów, a tak¿e bodŸcem do kreœlenia oso-
bistych refleksji nad tzw. „ma³¹ ojczyzn¹”, z
któr¹ œwiadomie siê identyfikuje, która przyj-
muje nas, gdy siê rodzimy i czeka na nas, gdy
j¹ opuszczamy. Tak dzia³o siê w przypadku
Güntera Grassa, który w pe³ni aprobuj¹c swo-
je pochodzenie z nostalgi¹ powraca do lat mi-
nionych. W wielu utworach elementy auto-
biografii pisarza skrzy¿uj¹ siê z wydarzeniami
historycznymi determinuj¹cymi losy jed-
nostki i bolesnymi dla narodu polskiego. Bê-
dzie owo zespolenie faktów historycznych i

Dagmara Maækiewicz

G³os w sprawie Güntera Grassa
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biograficznych z fikcj¹ literack¹ nieod³¹cz-
nym wyró¿nikiem jego prozy realizowanym
po mistrzowsku, gdy¿ drzemie w nim, jako w
artyœcie, nieodparta chêæ pokazania w swoich
utworach œwiata znanego z autopsji, z którego
autor sam pochodzi. Odnajduj¹c w tym œwie-
cie bogactwo informacji obyczajowych, spo-
³ecznych oraz psychologicznych czuje siê jed-
noczeœnie predysponowany do wystêpowania
w roli œwiadka, a tak¿e komentatora zdarzeñ.
Grassa s³usznie nale¿y okrzykn¹æ jednym ze
znamienitych powieœciopisarzy, dla których
dziedzina twórczoœci, jak¹ jest literatura nie
wyznaczy³a kategorycznych ram, w których
mogliby siê poruszaæ, lecz to oni sami przy
udziale swojej wyobraŸni, intelektu, pasji po-
szukiwania nowych mo¿liwoœci dla sztuki s³o-
wa stworzyli w³asny w pe³ni niekonwencjo-
nalny obraz kreowania rzeczywistoœci
powieœciowej. Grass mia³ jako pisarz ambicje
siêgania po tematykê niezwykle wa¿n¹ i trudn¹,
bo obci¹¿on¹ piêtnem historii. Wyjaœnienia
tej decyzji nale¿y poszukiwaæ na kilku p³asz-
czyznach. Miejsce i czas urodzenia pisarza
odegra³y tu pierwszoplanow¹ rolê, bo jak¿e
wygl¹da³aby spuœcizna literacka Grassa bez
ci¹g³ych odwo³añ do tej wartoœci, któr¹ w jego
ojczystym jêzyku okreœlamy mianem „He-
imat”, a wiêc miejsce, ludzie i krajobrazy bli-
skie sercu, a tak¿e wydarzenia te najbardziej
traumatyczne odczuwane ca³ym swoim jeste-
stwem. Nierozerwalnie jest wiêc zwi¹zana z
powy¿szym nieodparta chêæ podjêcia tematy-
ki niewygodnej z punktu widzenia autora nie-
mieckiego i zmierzenia siê z ni¹, tym bardziej,

¿e autor wychowa³ siê na pograniczu trzech
kultur: niemieckiej, polskiej i kaszubskiej.
Móg³ wiêc byæ obserwatorem nad wyraz obiek-
tywnym i rzetelnym. Potwierdzaj¹ ów fakt
liczne wypowiedzi pozaliterackie Grassa. Z
rozmowy, jak¹ odby³ z autorem „Blaszanego
bêbenka” Ryszard Ciemiñski w roku 1994
dowiadujemy siê, i¿ nie by³o nigdy jego za-
mierzeniem tworzenie literatury nie zakorze-
nionej w historii, dziej¹cej siê wszêdzie i ni-
gdzie, aczkolwiek literatury z powodzeniem
uprawianej przez dwudziestowiecznych pisa-
rzy, lecz podejmowanie tematyki œciœle zwi¹-
zanej ze sprawami gdañskimi. Czyni³ to z po-
trzeby serca, a tak¿e z przemo¿nej chêci
nawi¹zania ze swoimi rodakami dialogu. Pod-
kreœla przy tym Grass, ¿e jest i czuje siê Niem-
cem i dlatego pragnie zaœwiadczyæ o wielu spra-
wach przed nimi zw³aszcza, jeœli istot¹ owego
œwiadectwa ma byæ niechlubna przesz³oœæ hi-
tlerowskich Niemiec. Grassowska agitacja na
polu literatury mia³a przynieœæ oczekiwany
rezultat, a mianowicie dokonaæ zmiany w
myœleniu o pod³o¿u nacjonalistycznym, roz-
wiaæ wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce narodo-
wosocjalistycznej traumy oraz tendencji sze-
rz¹cej siê w powojennych Niemczech „[…] do
przedstawiania faszyzmu jako pomy³ki, okre-
su opêtania, uwiedzenia […]”1. Postaæ Güntera
Grassa urasta wiêc do rangi osoby skupiaj¹cej
w sobie oprócz talentu literackiego ca³y baga¿
doœwiadczeñ i prze¿yæ „[…] œwiadka, przecho-
wuj¹cego w swej pamiêci obrazy ludzkiej
krzywdy i cierpienia”2. Rola, jak¹ przyjmie na
siebie artysta to rola mentora z odpowiednim

 1  Ciemiñski Ryszard, Kaszubski werblista. Rzecz o Günterze Grassie. Str. 114.
 2  Œwiat³owski Zbigniew, Günter Grass portret z bêbenkiem i œlimakiem. Str. 43..
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przes³aniem dla potomnych, orêdownika wol-
noœci i przestrzegania praw jednostki ludzkiej,
a tak¿e, co ma miejsce w przypadku Grassa,
rola wrêcz psychoanalityka dla w³asnej duszy
po zmaganiach z wskrzeszaniem demonów
przesz³oœci. Pisarstwo Grassa stanie siê dla
niego samego swoistym katharsis, którego
niemiecki pisarz doœwiadcza w pe³ni œwiado-
mie nie tylko jako artysta, ale równie¿ jako
zwyk³y cz³owiek obcuj¹c z tym okresem w
historii ludzkoœci, który odcisn¹³ siê piêtnem
degeneracji i degrengolady moralnej cz³owie-
ka XX wieku. Im bardziej œwiadomie to czy-
ni, a ma to miejsce w przypadku Grassa ju¿ w
pierwszych utworach, tym szybciej zapewne
opuszcza go uczucie zniewolenia umys³u, któ-
re nieobce by³o dziesiêcioletniemu Günte-
rowi wcielonemu do Jungvolku, a w miarê
up³ywu lat do Hitlerjugend i Wehrmachtu.
Autobiografia pisarza pokazuje w jak ogrom-
nym stopniu eskalacja dzia³añ narodowosocja-
listycznych i wojennych zawa¿y³a na jego lo-
sach. W wieku 17 lat zmuszony zostaje do
opuszczenia rodzinnego Gdañska. Wraca do-
piero po czternastu latach do ca³kowicie obce-
go miasta, obcych ludzi. Dawny Danzig, ten
sprzed lat, nie odrodzi siê ju¿ nigdy. „Heimat
to jest to coœ, co siê straci³o w sposób bezpow-
rotny” powie Grass. Prze¿ycia okresu wojen-
nego i powojennego ukszta³tuj¹ przysz³ego
pisarza. Powstan¹ ksi¹¿ki o przes³aniu politycz-
nym i spo³ecznym. Literatura zaanga¿owana
bêdzie od tej pory stanowiæ dla Grassa wyzwa-
nie i cel nadrzêdny pisarskiej aktywnoœci.
Zwiastunem w tej materii okaza³ siê „Blasza-
ny bêbenek”, a nawi¹zywa³y do niego w swej
wymowie pozosta³e czêœci tzw. trylogii gdañ-

skiej, czyli nowela „Kot i mysz” oraz powieœæ
„Psie lata”, a tak¿e inne utwory: „Turbot”, „Z
dziennika œlimaka”, czy te¿ „Wró¿by kuma-
ka”. Twórczoœæ ta ujawni³a autorski sposób
Grassa na mówienie po kataklizmie o katakli-
zmie, jakim by³a w latach 1939-1945 zapaœæ
cz³owieczeñstwa. Pomog³a mu w tym stoso-
wana z powodzeniem forma groteski i karyka-
turalnego spojrzenia na równie wynaturzone
czasy. Pisarz odniós³ ogromny sukces, zarów-
no jako jeden z prekursorów w siêganiu po
nowe œrodki wyrazu warstwy narracyjnej i
imaginacyjnej, oraz jako nieoceniony kroni-
karz niemieckiej historii, a tak¿e jej surowy,
obiektywny komentator tropi¹cy wszelkie
historyczne zawirowania i nieœcis³oœci, obna-
¿aj¹cy skostnia³e struktury spo³eczne o miesz-
czañskim rodowodzie, pisz¹cy o zbrodni, o
wyrzutach sumienia, a raczej próbach jego za-
g³uszania w czasach powojennych. Twórczym
i niejako moralnym zadaniem jest uzurpowa-
nie sobie prawa mówienia prawdy niewygod-
nej dla niezliczonej rzeszy swoich rodaków,
branie na siebie odpowiedzialnoœci w tej ma-
terii, a tak¿e  funkcjonowanie jako ten, za g³o-
sem którego pod¹¿¹ wszyscy, którym zale¿eæ
bêdzie na rzetelnym przekazie zarówno w
kwestii wizerunku Niemiec faszystowskich
jak i powojennych, a tak¿e prawdziwego obli-
cza Niemców jako zbiorowoœci, jako repre-
zentatywnych dla niej b¹dŸ te¿ wy³amuj¹cych
siê presji otoczenia poszczególnych jednostek
ludzkich. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ jest Grass
moralist¹ niepokornym. Wiedziony s³uszny-
mi instynktami wytrawnego literata potrafi
zaw³adn¹æ wyobraŸni¹ czytelnika, a tak¿e spra-
wiæ, aby zweryfikowa³ on swoje pogl¹dy poli-
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tyczne na dany temat, b¹dŸ pod jego przemo¿-
nym wp³ywem dopiero takowe naby³. Zwa-
¿ywszy na fakt, i¿ stawia sobie Grass za cel
³agodzenie wzajemnych resentymentów na
niwie polsko-niemieckich relacji, przyznaæ
nale¿y racjê tym, którzy w osobie autora „Bla-
szanego bêbenka” widz¹ nie tylko zrêcznego
mistrza literackiego rzemios³a, ale przede
wszystkim profetycznego „wieszcza” obojga
narodów, przepowiadaj¹cego wzajemn¹ przy-
sz³oœæ opart¹ na dialogu i porozumieniu. Pol-
skiemu odbiorcy jawi siê grassowska plejada
bohaterów i zdarzeñ gdañskiej trylogii oraz
innych utworów tak¿e jako chêæ nadania od-
powiedniego kszta³tu przesz³oœci i odpowied-
niej rangi wspomnieniom. Jest bowiem dla nas
autor „Blaszanego bêbenka” tym, wobec któ-
rego my Polacy, cytuj¹c wypowiedŸ Ryszarda
Ciemiñskiego skierowan¹ do Grassa, mamy
„[…] sk³onnoœci bardzo zaborcze. Bywa, ¿e trak-
tujemy Pana osobê, ca³¹ Jego twórczoœæ jak
nieomal swoj¹ w³asn¹, tutejsz¹, w niejednym
polsk¹. Zw³aszcza za spraw¹ owych licznych,
tkwi¹cych w niej w¹tków gdañsko- kaszubsko-
polskich. To one sprawiaj¹, ¿e jest Pan nam a¿
do tego stopnia bliski […]”3, a tak¿e tym, któ-
ry powracaj¹c w swej twórczoœci do stron ro-
dzinnych, do Kaszub, do Gdañska i opiewaj¹c
ich urodê z ogromnym oddaniem i rzetelno-
œci¹ zadaje sobie jednoczeœnie jako pisarz trud,
aby te wartoœci, z których my Polacy czerpie-
my dumê narodow¹, a wiêc nasza historia, tra-
dycja zwi¹zane œciœle tak¿e z miejscami jak¿e
bliskimi pisarzowi i rozs³awione na kartach
jego powieœci sta³y siê wartoœci¹ transcen-
dentn¹, nabra³y charakteru uniwersalnego.

Takiego Güntera Grassa, artystê ze wszech
miar dbaj¹cego o nale¿yt¹ jakoœæ i poprawnoœæ
polsko-niemieckich stosunków, ³¹cz¹cego pa-
sjê literack¹ z polityczn¹, postrzegaj¹ zapew-
ne nie tylko Polacy. Zasadne wydaj¹ siê w tym
momencie rozwa¿ania dotycz¹ce wp³ywu jego
osobowoœci oraz percepcji jego utworów lite-
rackich poœród spo³eczeñstwa niemieckiego.
Jak wiemy Günter Grass stawia przed swoimi
czytelnikami wysokie wymagania, przed
Niemcami wiêksze ni¿ przed Polakami. Wy-
nika to oczywiœcie z przesz³oœci obu narodów
uwik³anych we wspóln¹ wojenn¹ historiê lat
1939-1945. Niemcy maj¹, bowiem zrozumieæ
„retorykê” swego wielkiego rodaka, potêpia-
j¹cego nazizm, stawiaj¹cego sobie za cel wp³y-
wanie poprzez swoj¹ twórczoœæ na miliony nie-
mieckich sumieñ. Grass podejmuje siê zadania
niezwykle trudnego, skazanego, chcia³oby siê
rzec na pora¿kê ju¿ na samym pocz¹tku, bo
czym¿e bêd¹ liczne odwo³ania kierowane do,
w wiêkszej przecie¿ mierze pokolenia, które
bezpoœrednio ze zbrodniami, jakich dopuœci³
siê naród niemiecki wobec ca³ej ludzkoœci, nie
mia³o do czynienia. Mog³a takowa sytuacja
wywo³ywaæ i nadal wywo³uje wydŸwiêk od-
wrotny do zamierzonego przez pisarza, a mia-
nowicie rodzi³a uczucia niechêci, wrêcz nega-
cji prezentowanej przez potencjalnego
odbiorcê, a odnoszonej do tej¿e twórczoœci.
W obliczu koniecznoœci pogodzenia siê z fak-
tami œwiadcz¹cymi o niechlubnej przesz³oœci
swoich przodków, a tak¿e w obliczu jawnego
demaskowania przewinieñ narodu niemieckie-
go oraz potêpienia z³a politycznego i histo-
rycznego przez Grassa we w³asnej ojczyŸnie,

3  Ciemiñski Ryszard, Kaszubski werblista. Rzecz o Günterze Grassie. Str. 208.
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co sam, podczas spotkania w Ratuszu Staro-
miejskim z Gdañszczanami, uj¹³ s³owami:
„Trzeba uœwiadomiæ sobie, ¿e naród, który z
w³asnej woli rozpoczyna wojnê, œci¹gaj¹c na
inne narody krew, ³zy i zbrodniê musi za tê
wojnê zap³aciæ. Takie jest moje przekonanie”4,
mog³y siê uaktywniæ mechanizmy obronne
wœród niemieckich czytelników. Na tak¹ re-
akcjê musia³ byæ Grass zapewne przygotowa-
ny i jak sam, tak¿e podczas owego pamiêtnego
spotkania w Gdañsku w 1981 roku, wyzna³, i¿
atakowano go czêsto w Niemczech za postawê
nonkonformisty. Kim bowiem by³ dla Niem-
ców z Republiki Federalnej Grass, o którym
mówili: „Mo¿e to i dobry pisarz, ale on sprze-
da³ Gdañsk Polakom.”5. Pisarz ripostowa³
wówczas takie zarzuty: „W Niemczech jest
oczywiœcie wielu b³aznów, którzy nie wyci¹-
gnêli ¿adnych wniosków z lekcji historii. Od
dawna jestem za to atakowany. Uwa¿am, ¿e
Niemcy rozpêtali wojnê i j¹ przegrali, a odda-
nie Gdañska jest jednym z ustêpstw, na które
w wyniku tego musieli pójœæ. Zw³aszcza, ¿e
Polska straci³a swoje ziemie na wschodzie i
przesunê³a siê w kierunku zachodnim”6.  Opi-
nie dotycz¹ce twórczoœci Güntera Grassa s¹
po obu stronach Odry podzielone. Zarówno
wœród odbiorców polskich jak i niemieckich
znajdowali siê i liczni adwersarze i powodowa-
ni rozmaitymi pobudkami oponenci. Po stro-
nie polskiej przewa¿a³y zarzuty dotycz¹ce
zbytniej sk³onnoœci do groteskowego poka-
zywania czêsto brzemiennej w skutkach rze-
czywistoœci oraz deheroizacji obroñców Pocz-

ty Polskiej. Po stronie niemieckiej zaœ kryty-
kowano Grassa g³ównie za treœæ przekazu lite-
rackiego, a tak¿e za wyraŸne sympatyzowanie
z Polakami. Atakowali go zwolennicy prawi-
cowych ugrupowañ z powodów patriotycz-
nych, a czasami wrêcz nacjonalistycznych.
Pisarz nie zniechêca³ siê wyrazami krytyki,
wrêcz przeciwnie, tworzy po dzieñ dzisiejszy,
a jego literackie zainteresowania ewoluuj¹ w
ramach jednej tematyki, a mianowicie w obrê-
bie zagadnieñ gdañskich, dotycz¹cych niejed-
nokrotnie bolesnej przesz³oœci i jak sam pod-
kreœla od tego stygmatu nie uwolni siê ju¿
chyba nigdy7.

Wyznanie Grassa koñcem ery wielkie-
go autorytetu moralnego prze³omu wie-
ków, czy jedynie    katartycznym aktem
ekspiacji cz³owieka u schy³ku ¿ycia?

Niepodwa¿alny wydaje siê fakt, i¿ realizacja
pisarskich zamierzeñ laureata Nagrody Nobla
zwieñczona by³a wielokrotnie spektakularnym
sukcesem nie tylko natury stricte ambicjo-
nalnej, czy te¿ finansowej, ale równie¿ me-
dialnej, a opublikowaniu ka¿dej nowej pozycji
towarzyszy³ za ka¿dym razem rozg³os powo-
dowany bardzo czêsto kontrowersyjnymi
wypowiedziami samego autora. Tym razem nie
mog³o byæ inaczej. Dnia 12 sierpnia 2006 roku
mia³o miejsce wydarzenie, jak siê póŸniej oka-
¿e, prze³omowe w ¿yciu Güntera Grassa, pisa-
rza obdarzonego i nale¿yt¹ estym¹ i uznanego

4  Tam¿e. Str. 109.
5  Tam¿e. Str. 109.
6  Tam¿e. Str. 109.
7  Tam¿e.
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za wielki autorytet moralny zarówno we w³a-
snej ojczyŸnie jak równie¿ w tych pañstwach,
w których ceniony jest jego dorobek literac-
ki. Günter Grass, zapowiadaj¹cy wówczas swoj¹
autobiografiê zatytu³owan¹ „Przy obieraniu
cebuli”, zdecydowa³ siê jednoczeœnie wyznaæ
publicznie, w wywiadzie udzielonym niemiec-
kiej gazecie „Frankfurter Allgemeine Ze-
itung”, i¿ pod koniec wojny „ wcielono go do
10. Dywizji Pancernej SS „ Frundsberg”, któ-
ra by³a czêœci¹ stworzonych przez Heinricha
Himmlera si³ Waffen SS – uznanych przez
Trybuna³ Norymberski za organizacjê zbrod-
nicz¹”8. Wed³ug oficjalnej wersji sprzed 12
sierpnia Grass s³u¿y³ pod koniec wojny w obro-
nie przeciwlotniczej, sk¹d zosta³ przeniesio-
ny do Wehrmachtu. Takie wojenne koleje losu
autora „Blaszanego bêbenka” byli w stanie za-
akceptowaæ mi³oœnicy jego talentu, a co wa¿-
niejsze zwolennicy bezkompromisowego
sprzeciwu „wobec zbyt powierzchownego roz-
liczania siê z nazizmem i prób odcinania siê
Niemców od przesz³oœci czy wybielania swej
winy” wreszcie krytykowania „obecnoœci by-
³ych nazistów w ¿yciu publicznym”9. Grass
zas³yn¹³ jako ten, który protestowa³ przeciw-
ko wyborowi by³ego urzêdnika nazistowskie-
go MSZ Kurta Kiesingera, na kanclerza RFN,
a tak¿e jako pisarz apeluj¹cy w latach 60-tych
do swoich kolegów po piórze z NRD o prze-
ciwstawianie siê panuj¹cemu tam re¿imowi.
Pad³y wówczas z jego ust pamiêtne s³owa „Ten,
kto milczy jest winny”, odczytywane obec-
nie, w obliczu wiedzy o jego s³u¿bie w Waf-
fen- SS jako przejaw hipokryzji. Postawê godn¹

szacunku, z perspektywy Polaków oczywiœcie,
prezentowa³ Grass wielokrotnie zarówno w
swoich publicznych wyst¹pieniach jako zago-
rza³y zwolennik polityki pojednania pierwsze-
go socjaldemokratycznego kanclerza RFN
Willy’ego Brandta, jako dzia³acz partii SPD,
czy wreszcie pisarz, którego imperatyw twór-
czy przez wiele lat wspó³istnia³ z zaanga¿owan¹
dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i polityczn¹. Wielu
„wyznawców” Grassa nie mog³o niestety po-
godziæ siê z prawd¹ tak bolesn¹ i jak zaczêto
sygnalizowaæ kwestionuj¹c¹ ów szczególny
rodzaj powa¿ania osoby pisarza. Ekspiacja Gras-
sa wzbudzi³a ogromne zainteresowanie w œwie-
cie mediów, w œwiecie zarówno jego licznych
oponentów jak i adwersarzy, a tak¿e wœród kry-
tyków literackich, przedstawicieli ró¿nych
dziedzin ¿ycia politycznego i spo³ecznego, w
krêgu wielu, podobnie jak on ¿yj¹cych, uzna-
nych autorytetów moralnych na ca³ym œwie-
cie oraz poœród zwyk³ych obywateli. Wspo-
mniany powy¿ej wywiad, opublikowany w
sobotnim, sierpniowym wydaniu „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung” sta³ siê natychmiast
szeroko komentowany, a ujawnienie przez jego
bohatera prawdy dotycz¹cej przynale¿noœci do
Waffen SS, odczytywane by³o nierzadko jako
spóŸnione aczkolwiek mimo wszystko szcze-
rze uczynione wyznanie. Grass zdawa³ w nim
tak¿e relacjê czytelnikom, w jaki sposób po-
wstawa³a jego autobiografia, jakie w¹tki ze
swojego ¿ycia w niej przedstawi³ i co w istocie
sk³oni³o go do otwartego mówienia o hanieb-
nej sk¹din¹d przesz³oœci. Rozwa¿aj¹c s³owa
s³ynnego noblisty nie mo¿na oprzeæ siê jed-

           8  Wieliñski Bartosz T., Niemcy s¹dz¹ Grassa, w: Gazeta Wyborcza, Nr 189, 5196, Str. 2.
 9  Tam¿e
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nak wra¿eniu, i¿ jest on nazbyt powœci¹gliwy
w swoim wyznaniu i unika niektórych trud-
nych pytañ, chocia¿by tych, œwiadcz¹cych o
potrzebie wyjaœnienia, dlaczego dopiero teraz,
po tylu latach milczenia, zdecydowa³ siê na
krok zagra¿aj¹cy w sposób niepodwa¿alny jego
nieskazitelnemu wizerunkowi. Jak wiadomo
Grass przyzna³ siê do s³u¿by w SS ju¿ w 1945
roku, a potem rozmawia³ o tym fakcie ze swo-
jego ¿yciorysu w gronie kolegów po piórze.
Teraz postanowi³ zrealizowaæ zamiar, zgodny
z d³ugoletnimi przemyœleniami, ¿e jeœli na-
dejdzie czas na nakreœlenie w³asnej autobio-
grafii to obna¿y on w niej ca³¹ prawdê o s³u¿-
bie w SS i tak¹ postaw¹ da wreszcie upust
ci¹¿¹cej na nim odpowiedzialnoœci za b³êdy
pope³nione w czasach m³odoœci. Nasuwa siê
jednak pytanie, w jakim stopniu decyzja o owej
niefortunnej s³u¿bie by³a œwiadom¹ decyzj¹, a
w jakim przypomina³a jedynie zwyczajne ko-
leje losu m³odego ch³opca wychowanego, to
nie ulega w¹tpliwoœci, w mieszczañskim du-
chu nazistowskiego fanatyzmu. Przywo³aæ
wiêc nale¿y s³owa samego pisarza: „Sprawy
mia³y siê tak: zg³osi³em siê na ochotnika, ale
nie do Waffen SS, lecz do s³u¿by na u-bo-
otach, co by³o wystarczaj¹co szalone. Ale oni
nikogo ju¿ nie przyjmowali. W przeciwieñ-
stwie do Waffen SS bior¹cych w ostatnich
miesi¹cach wojny wszystkich, których mo¿-
na by³o powo³aæ[…] Zg³osi³em siê jako nie-
spe³na piêtnastolatek i potem zapomnia³em o
sprawie. Tak siê dzia³o u wielu z mojego rocz-
nika, ¿e szliœmy do Arbeitdienstu, a rok póŸ-
niej dostawaliœmy powo³anie do wojska. Praw-

dopodobnie dopiero w DreŸnie stwierdzi³em,
¿e jestem w Waffen SS”10. O zg³oszeniu siê
na ochotnika do wojska zadecydowa³a silna
chêæ wyswobodzenia siê z ciasnego krêgu
mieszczañskiej rodziny. Po wielu latach od
tamtych wydarzeñ pisarz poczuje niemniejsz¹
potrzebê przelania na papier swych wspomnieñ,
a co wydaje siê byæ z tym œciœle zwi¹zane, roz-
³adowania napiêcia emocjonalnego bêd¹cego
wynikiem samotniczego zmagania siê z nie-
chlubn¹ przesz³oœci¹. S³owa samego Grassa
najdobitniej odzwierciedlaj¹ stan jego duszy i
umys³u: „[…] Moje milczenie przez wszyst-
kie te lata by³o jedn¹ z przyczyn, dla których
napisa³em tê ksi¹¿kê. To musia³o wreszcie ze
mnie ujœæ […]. To by³ mój wewnêtrzny przy-
mus, który do tego doprowadzi³”11. Interesu-
j¹ce wydaj¹ siê tak¿e i inne kwestie poruszone
w pamiêtnym wywiadzie dla Frankfurter All-
gemeine Zeitung, a mianowicie najrozmaitsze
dygresje poczynione przez Grassa dotycz¹ce
jego osobistych doœwiadczeñ, rozrachunku, jaki
pisarz prowadzi z tym okresem w historii Nie-
miec, którego has³a mylnie niegdyœ interpre-
towa³. Grass wielokrotnie przyznawa³ otwarcie,
i¿ dopiero zeznania nazistowskiego dygnitarza
Baldura von Schiracha przed Trybuna³em No-
rymberskim przekona³y go, ¿e Niemcy dopu-
œci³y siê ludobójstwa. Wczeœniej uznawa³
wszystko za propagandê, któr¹ niestety wraz z
up³ywem czasu zweryfikowa³ ogrom zbrodni
dokonanych przez nazistowskich oprawców. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e te same wydarzenia od-
miennej  ocenie poddawane by³y przez nasto-
letniego wówczas Grassa i dziœ przez prawie

           10  Gazeta Wyborcza, Nr 189, Grass: Prawda i hañba. Str. 17.
  11  Tam¿e.
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osiemdziesiêcioletniego cz³owieka, uznanego
pisarza dokonuj¹cego bilansu swojego ¿ycia,
który ustosunkowa³ siê tak¿e do pytania, po-
dejmuj¹cego aspekt niezwykle istotny w ca-
³ej sprawie, a mianowicie, czy po wojnie min¹³
w³aœciwy moment na przyznanie siê do s³u¿-
by w zbrodniczej organizacji? Domniemywaæ
nale¿y, i¿ pytaj¹cy mia³ oczywiœcie na myœli
publiczne przyznanie siê Grassa, bo jak wiado-
mo pisarz uczyni³ to jedynie w w¹skim gronie
przyjació³. OdpowiedŸ brzmi po czêœci prze-
konuj¹co: „[…] Na pewno s¹dzi³em wtedy, ¿e
to, co zrobi³em jako pisarz, wystarcza³o. Prze-
szed³em przez swój proces uczenia i wyci¹-
gn¹³em z niego konsekwencje. Ale pozosta³a
jakaœ skaza. By³o dla mnie jasne, ¿e ona musi
znaleŸæ swoje miejsce, gdybym kiedyœ posta-
nowi³ napisaæ coœ autobiograficznego […]”12.
W wywiadzie dla telewizji ARD Grass pono-
wi³ i rozszerzy³ swoje oœwiadczenie. Na pyta-
nie prowadz¹cego: „Dlaczego dopiero teraz?”
odpar³: „To le¿a³o g³êboko we mnie. By³em
zdania, ¿e to, co robiê jako pisarz, jako obywa-
tel tego kraju, wszystko to jest sprzecznoœci¹
wobec tego, czym przesi¹k³em podczas swo-
jej m³odoœci za rz¹dów nazistów. Myœla³em,
¿e to wystarczy”13. Grassowi zarzucono w tym-
¿e wywiadzie, i¿ wyg³aszaj¹c w Izraelu, w 1967
roku przemówienie i wspominaj¹c o swoim
cz³onkostwie w Hitlerjugend, o s³u¿bie w
wojsku, nie przyzna³ siê do przynale¿noœci do
Waffen SS. Pisarz potwierdzi³, ¿e sam zadaje
sobie pytanie, dlaczego milcza³ i ¿e tematem
jego najnowszej ksi¹¿ki jest jego milczenie, a
czytelnicy mog¹ sobie sami wyrobiæ zdanie.

Jak widzimy, Grass zdawa³ sobie sprawê, i¿ jego
dzia³alnoœæ literacka wystarczy, jest swoistym
zadoœæuczynieniem, aczkolwiek opinia wspó³-
czesnych mu i potomnych przyczyni siê w
znacznym stopniu do weryfikacji tego prze-
konania, a tak¿e rozstrzygnie kolejny dyle-
mat moralny dotycz¹cy swoistej uleg³oœci pi-
sarza wzglêdem hase³ g³oszonych przez
nazistów, czy te¿ wrêcz „uwiedzenia przez na-
zizm”. W tym kontekœcie wielu oponentów
zada³oby Grassowi kluczowe pytanie, czy nie
jest wiêc hipokryzj¹ przedstawianie ca³ego na-
rodu niemieckiego jako ogarniêtego, eufemi-
stycznie okreœlaj¹c, zbiorow¹ hipnoz¹ w mo-
mencie, gdy ulega on indoktrynacji tej¿e
samej proweniencji? Ta i podobne kwestie
stan¹ siê przedmiotem publicznej debaty prze-
radzaj¹cej siê momentami w swego rodzaju
s¹d nad pisarzem dokonywany nierzadko przez
osoby publiczne uzurpuj¹ce sobie prawo by-
cia nieomylnymi.

„Ten,  kto milczy,  jest winny” broniæ
Grassa , czy oskar¿aæ?

WypowiedŸ Güntera Grassa, wyjaœniaj¹ca
jedn¹ z najbardziej skrywanych tajemnic z jego
przebogatego ¿yciorysu, daje nam wiele do
myœlenia o cz³owieku w podesz³ym wieku, dla
którego po latach przemilczeñ nadesz³a naj-
wy¿sza pora na rozliczenie z samym sob¹ i
dokonanie podsumowañ. Niepodwa¿alny wy-
daje siê fakt, i¿ to w³aœnie jego, autora os³a-
wionego „Blaszanego bêbenka” nic innego nie
mog³o tak nurtowaæ jak fakt przynale¿noœci

12  Tam¿e.
13  Wieliñski Bartosz T., Günter Grass: Gdy napisa³em ksi¹¿kê, poczu³em ulgê. W: Gazeta.pl, notatka z dnia 18-08-2006.
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do Waffen- SS oraz miêdzynarodowy wy-
dŸwiêk po ujawnieniu prawdy. Nie trudna do
przewidzenia by³a bowiem sytuacja, w której
uznany pisarz nagle odbierany bêdzie na ca-
³ym œwiecie jako jeden z oprawców, w niczym
nie ró¿ni¹cy siê od zbrodniarzy wojennych
s¹dzonych podczas procesu w Norymberdze.
Wielkiego heroizmu potrzeba albo niczym
niezm¹conej wiary w si³ê swego wizerunku jako
moralnej instancji, aby zaryzykowaæ tak wiele
do stracenia ile mia³ Grass, a mimo wszystko
pójœæ za g³osem sumienia. Niew¹tpliwie w spe-
cyficzny sposób podzielili siê obroñcy i oskar-
¿yciele pisarza. G³osy pe³ne wyrozumia³oœci
dla jego postawy, mo¿e dalekie od ca³kowitej
aprobaty, g³ównie choæby z uwagi na zbyt d³u-
gie przemilczenie zaistnia³ego faktu, reprezen-
towa³o wielu znanych kolegów Grassa po pió-
rze oraz polscy dostojnicy koœcielni. Jawnie
okazywane negatywne emocje przewa¿a³y zaœ
po stronie zarówno polskich jak i zagranicz-
nych historyków, a tak¿e polityków. Nale¿y
przyjrzeæ siê tej zale¿noœci bli¿ej i zrozumieæ
ludzkie intencje. O ile solidarnoœæ w krêgu
literatów mo¿e wydawaæ siê czymœ oczywi-
stym, o tyle pozytywnie zaskakuje stanowi-
sko arcybiskupów polskiego koœcio³a. Czy¿
nie mielibyœmy podstaw, pamiêtaj¹c o konser-
watyzmie koœcio³a katolickiego, do domnie-
mania, i¿ bêd¹ oni ho³dowaæ postawie o wiele
wczeœniejszego zadoœæuczynienia i mówienia
prawdy, zw³aszcza przez takich ludzi jak Grass,
który koœció³ katolicki poddawa³ doœæ czêsto
ostrej krytyce. Jak¿e jednak pe³ne zrozumie-
nia dla ludzkich s³aboœci, naznaczone g³êbok¹
empati¹, nabieraj¹ce wymiaru typowego dla

chrzeœcijañskiej doktryny przebaczania, s¹ s³o-
wa arcybiskupa Józefa Michalika, metropoli-
ty przemyskiego oraz arcybiskupa Tadeusza
Goc³owskiego. Obaj s¹ dalecy od szybkiego
os¹dzania cz³owieka, obaj nie potêpiaj¹ Gras-
sa, wprost przeciwnie abp Goc³owski rozpa-
truje przynale¿noœæ do Waffen - SS w katego-
riach dramatu nie tylko samego pisarza, ale
równie¿ wszystkich m³odych Niemców. Zda-
niem abp Michalika takiemu cz³owiekowi trze-
ba daæ szansê: „Oto noblista niemiecki,
Günter Grass, przyzna³ siê, ¿e zg³osi³ siê sam
do SS, formacji najbardziej nazistowskiej.
Dzisiaj jest starym cz³owiekiem, a jednak chce
siê oczyœciæ. Myœlê, ¿e wiêkszym jest cz³o-
wiekiem dzisiaj, przyznaj¹c siê do tego i prze-
praszaj¹c innych, wiêkszym jest autorytetem
i wiêkszym pisarzem, ni¿ wtedy, gdy zdoby-
wa³ Nobla”14.  Podobnego zdania byli zapewne
literaci reprezentuj¹cy stanowisko, i¿ Grassa,
w dobie wszechobecnego deficytu autoryte-
tów moralnych, nale¿y wspieraæ i staraæ siê
tak jak Stefan Chwin mieæ spostrze¿enia wni-
kliwsze, bêd¹ce wynikiem g³êbokich przemy-
œleñ na jakie zdobywaæ siê powinni ludzie œwia-
tli, którym powierzchowne traktowanie takich
spraw zwyczajnie nie przystoi: „S³u¿ba w SS
to jest oczywiœcie bardzo niedobry epizod.
By³oby jednak pozbawione sensu, gdybyœmy
ca³kowicie przekreœlili Grassa jako pisarza i
cz³owieka za to, co z³ego zrobi³, maj¹c lat 17.
Przez nastêpne 60 zrobi³ tyle dobrego, ¿e
zmaza³ dawne winy. To by³ zawsze jeden z naj-
bardziej nam ¿yczliwych ludzi w Niemczech
[…] Myœlê, ¿e gdyby Grass nie mia³ tego nie-
dobrego epizodu w swojej m³odoœci, mo¿e nie

14  PAP, Abp Michalik o lustracji: naród potrzebuje oczyszczenia, w: Gazeta.pl, notatka z dnia 15.08.2006.
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mia³by w sobie takiego impetu, z jakim wy-
stêpowa³ przeciw wszystkim formom faszy-
stowskiej i komunistycznej niewoli. Wyty-
kaæ mu tak¹ motywacjê jest jednak
absurdem”15. Dla niemieckiego pisarza ¿ydow-
skiego pochodzenia Ralpha Giordano, Grass
nie „straci³ moralnej wiarygodnoœci”, a jego
wyznanie wcale nie by³o spóŸnione. „Znam
ludzi, którzy dopiero w wieku 80 czy 85 lat
przyznali siê do b³êdów”16 powiedzia³. Fakt to
przecie¿ jak¿e przemawiaj¹cy na korzyœæ Gras-
sa; pisarz reprezentuj¹cy naród, który prze¿y³
holocaust i który by³by w naturalny sposób
predysponowany do najsurowszej krytyki tak
haniebnej przesz³oœci, broni go, widz¹c w nim
zapewne - nie zdolnego do pope³nienia zbrod-
ni SS-mana - ale siedemnastoletni¹ ofiarê sys-
temu, który wszystkich m³odych Niemców
pozbawi³ prawdziwego dzieciñstwa i m³odoœci,
indoktrynuj¹c ich i brutalnie t³umi¹c wszel-
kie przejawy sprzeciwu. Pozostaj¹c w atmos-
ferze wyraŸnego poparcia dla postawy Grassa i
sk³adanych wyrazów uznania dla jego osoby,
nale¿y wspomnieæ irañskiego dysydenta i au-
tora „Szatañskich wersetów” Salmana Rush-
diego, przekonanego o wyolbrzymionym i
wykreowanym oburzeniu na, jak to okreœli³,
„giganta literatury”17, a tak¿e znanego proza-
ika amerykañskiego Johna Irvinga, dla które-
go Grass zas³uguje na miano bohatera i pozo-
staje kompasem moralnym, czy rodaka
Guntera Grassa niemieckiego prozaika i dra-

maturga Martina Walsera, wykazuj¹cego dla
swego kolegi po piórze ogromne zrozumie-
nie, bo jak twierdzi skazano go na znies³awie-
nie. W obronie autora „Blaszanego Bêbenka”
stan¹³ tak¿e znany w³oski pisarz Claudio Ma-
gris, wed³ug którego sprawie nadano „nadmier-
ny i niewspó³mierny rozg³os”; jak pisze sta³o
siê tak, bo „pisarze i artyœci b³êdnie uwa¿ani s¹
a priori za reprezentantów Ducha, niemal
œwieckich kap³anów prawdy, cz³owieczeñstwa
i sprawiedliwoœci, nauczycieli ¿ycia”18. Podkre-
œla on, ¿e „stworzenie dzie³a sztuki, nawet wiel-
kiego nie gwarantuje wcale (…) sta³ego posia-
dania moralnych przymiotów, a nawet
inteligencji zdolnej do ustrzegania siê przed
etycznymi i politycznymi aberracjami”19. Dla
w³oskiego pisarza Grass pozostanie na zawsze
wielk¹ osobowoœci¹ i jako literat i jako cz³o-
wiek krytykuj¹cy i obna¿aj¹cy „u³omnoœci i
wypaczenia Niemiec w sposób ostry, ale z ide-
ologicznym umiarkowaniem, (…) walcz¹c o
konkretn¹ politykê ma³ych kroków”20. Wy-
znanie Grassa nie pomniejsza, wedle s³ów
Claudio Magrisa, ani zas³ug Grassa na polu
literackim, ani na polu dzia³alnoœci etyczno-
politycznej. Nie wszyscy, powy¿ej by³a ju¿ o
tym mowa, byli wobec aktu ekspiacji Grassa
tak wyrozumiali i zarazem pozbawieni poczu-
cia wy¿szoœci w swych os¹dach jak wymienie-
ni jego adwersarze. Jak wiadomo po ukazaniu
siê pamiêtnego wywiadu „Grass: Prawda i hañ-
ba” wyraŸne g³osy dezaprobaty by³y równie

15  Sterlingow Marek, W¹s Marek, O Grassie mówi¹ Stefan Chwin, abp Tadeusz Goc³owski i W³adys³aw Bartoszewski, w:
Gazeta.pl, notatka z dnia 18.08.2006.
16  PAP, „Koniec Grassa jako moralnej instancji”, w: Gazeta.pl, notatka z dnia 13.08.2006.
17  Wieliñski Bartosz T., Günter Grass: Gdy napisa³em ksi¹¿kê, poczu³em ulgê, w: Gazeta.pl, notatka z dnia 18-08-2006.
18  PAP, Pisarz Claudio Margis broni Güntera Grassa, w: Gazeta.pl, notatka z dnia 19.08.2006.
19  Tam¿e.
20  Tam¿e.
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liczne jak g³osy poparcia. Zarówno dla wielu
polskich jak i zagranicznych oponentów stra-
ci³ autor „Psich lat” na wiarygodnoœci, a dla
swego biografa Michaela Juergsa przesta³ na-
wet byæ instancj¹ moraln¹. Bardzo krzywdz¹-
ce wydaj¹ siê s³owa s³ynnego krytyka literac-
kiego Hellmutha Karaska, jakoby Grass nie
wyjawi³ prawdy wczeœniej, bo obawia³ siê, i¿
zaprzepaœci tym samym swoj¹ szansê na otrzy-
manie Nagrody Nobla. Nie trudno odnieœæ
wra¿enie, i¿ s¹ to bezpodstawne dywagacje
cz³owieka, który nie mo¿e przecie¿, ani dys-
ponowaæ tak¹ wiedz¹, która dotyczy spraw naj-
bardziej osobistych pisarza, jak jego wewnêtrz-
ny imperatyw nakazuj¹cy zrzucenie z siebie
ci¹¿¹cej na nim hañby, ani tym bardziej, w ja-
kim momencie to nast¹pi. Do sporu o Grassa
w³¹czy³o siê tak¿e grono polityków i history-
ków zarzucaj¹cych jemu i jawn¹ hipokryzjê i
podwójn¹ moralnoœæ, a tak¿e brak odwagi cy-
wilnej oraz gotowoœci do mówienia prawdy,
czyli te cechy, których pisarz ¿¹da³ od Niem-
ców. Wielu spoœród nich zadawa³o publicznie
pytanie, czy Grass mo¿e nadal uchodziæ za
autorytet moralny w Niemczech, skoro wie-
lokrotnie nak³aniaj¹c swoich rodaków do zrzu-
cenia piêtna zbrodni i odkupienia winy g³ów-
nie dziêki prawdomównoœci i przyznaniu siê
do b³êdów sam swoj¹ postaw¹ t¹ wartoœæ za-
kwestionowa³. Upatrywano w takim postêpo-
waniu brak wiarygodnoœci, a tak¿e wyraŸny
zgrzyt w miejscu œcierania siê wartoœci, jak
podkreœlano, a priori wykluczaj¹cych siê, a
mianowicie konsekwentnego krytykowania i
demaskowania nazizmu oraz przemilczenia

swojej w³asnej przesz³oœci z nazistowskim epi-
zodem w tle. Reprezentantami powy¿szej po-
stawy s¹ dwaj polscy historycy prof. Wojciech
Roszkowski oraz prof. W³adys³aw Bartoszew-
ski, uznany dyplomata, publicysta, wybitny
znawca stosunków polsko – niemieckich, a
tak¿e by³y wiêzieñ obozu koncentracyjnego
Auschwitz – Birkenau oraz przewodnicz¹cy
Miêdzynarodowej Rady Oœwiêcimskiej i
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
W obliczu przyznania siê przez Grassa do swej
niechlubnej s³u¿by obaj wyrazili swoj¹ dez-
aprobatê dla zbyt d³ugiego wstrzymywania siê
z podjêciem tej¿e decyzji. Jak podkreœla prof.
Bartoszewski „bolesne jest to, ¿e ktoœ, kto ze
wzglêdu na Nagrodê Nobla ma podstawy ucho-
dziæ za autorytet, wykaza³ tak¹ wybiórcz¹ od-
wagê cywiln¹”21, jako cz³owieka generacji wo-
jennej porusza go tak¿e do g³êbi wspominany
powy¿ej fakt, i¿ Grass nie ujawni³ wstydliwych
faktów ze swej biografii wczeœniej i choæ nie
zarzuca mu ¿adnych zbrodni, bo takowych nie
pope³ni³ to jednak podkreœla, i¿ „oczekujemy
od naszych pisarzy, artystów czy uczonych,
¿e bêd¹ mówili o b³êdach swojego ¿ycia albo
je naprawiali. A tu miêdzynarodowa s³awa…To
jest przykre”22. Podkreœliæ nale¿y, ¿e Barto-
szewski dystansuje siê w swej wypowiedzi od
ca³kowitego potêpienia pisarza i jak sam przy-
znaje „powo³ali go na podstawie podania, które
z³o¿y³ do innej broni, maj¹c 15 lat, a powo³ano
go pó³tora roku póŸniej, nie pytaj¹c o nic […]
siedem tygodni by³ w tej formacji, w ogóle
nie bra³ udzia³u w ¿adnych walkach, nie pope³-
ni³ ¿adnej zbrodni, nie ma, wiêc ¿adnego lo-

21  PAP, Bartoszewski: Grass wykaza³ „wybiórcz¹ odwagê cywiln¹”, w Gazeta.pl, notatka z dnia 18.08.2006.
22  Tam¿e.
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gicznego powodu, dla którego siê tak zak³a-
ma³. Zosta³ zaprzysiê¿ony w lutym, a skoñ-
czy³ na pocz¹tku maja 1945. Ale by³ i zatai³ […]
jako Polacy nie mo¿emy mieæ szczególnych
pretensji do Grassa, ale jako ludzie i Europej-
czycy mo¿emy mieæ moralne w¹tpliwoœci do-
tycz¹ce jego postawy”23 konkluduje. Ten sam
problem nurtowa³ prof. Roszkowskiego, dla
którego „Trudno byæ moralist¹, je¿eli siê przez
tyle lat ukrywa³o taki fakt. Pytanie pozostaje-
dlaczego przez tyle lat milcza³ i co w œwietle
tego oznacza jego moralistyka”24. Roszkow-
ski dodaje, i¿ nale¿y Grassa „nawet podziwiaæ”
za jego odwagê cywiln¹, aczkolwiek w jego
oczach ucierpia³a wiarygodnoœæ pisarza, która
poddana zostanie równie¿ ocenie opinii pu-
blicznej. A ta, co do oceny wyznania poczy-
nionego przez autora „Blaszanego bêbenka”,
wyrobi³a sobie na wskroœ wyrozumia³e zdanie
i pe³ne szczerej aprobaty poparcie dla swego
s³awnego krajana, bo to w³aœnie ich, mieszkañ-
ców Gdañska proszono najczêœciej o wypo-
wiedŸ. Nale¿a³o siê tego spodziewaæ, gdañsz-
czanie nie zawiedli, dali dowód swojej
bezgranicznej sympatii dla wielkiego cz³owie-
ka, dla wiêkszoœci z nich wci¹¿ nieustaj¹cego
autorytetu moralnego, stra¿nika ³adu na ni-
wie stosunków polsko – niemieckich, poparli
laureata Nagrody Nobla wywodz¹cego siê z
ich miasta, który przecie¿ cz¹stkê swej duszy
pozostawi³ w³aœnie tutaj i któremu nadano w
1993 roku zaszczytny tytu³ honorowego oby-
watela miasta Gdañska. Jak wiadomo inny za-
s³u¿ony gdañszczanin, tak¿e laureat noblow-

23  Tame.
24  PAP, Raport Specjalny, Günter Grass s³u¿y³ w Waffen SS, Roszkowski: w moich oczach Grass straci³ wiarygodnoœæ. W:

Wirtualna Polska, notatka z dnia 13.08.2006.
25  PAP, Wa³êsa zrezygnuje z honorowego obywatelstwa Gdañska?, w: Gazeta.pl, notatka z dnia 18.08.2006.

skiego wyró¿nienia Lech Wa³êsa, ca³kowicie
poparty przez niemiecki dziennik „Berliner
Zeitung”, w geœcie pe³nym nietaktu i absolut-
nej ignorancji dla zas³ug Güntera Grassa wy-
sun¹³ propozycjê, aby pisarz zrzek³ siê hono-
rowego obywatelstwa Gdañska. Powy¿sze
s³owa mia³ uzasadniæ fakt, i¿ jako wyró¿niony
tym¿e samym tytu³em czuje siê Ÿle w takim
towarzystwie, jest to dla niego sytuacja krê-
puj¹ca i zagrozi³, ¿e sam jest gotów zrzec siê
swego tytu³u. Wa³êsa, oczywiœcie jak przewa-
¿aj¹ca wiêkszoœæ oponentów, zechcia³ uszano-
waæ decyzjê Grassa, niemniej jednak stanow-
czo podkreœli³, i¿ brakuje mu w s³owach
noblisty zwrócenia siê do gdañszczan w celu
udzielenia wyjaœnieñ i z proœb¹ o wybaczenie i
zrozumienie „Bardzo mi siê podoba³o, ¿e siê
przyzna³, bez przymusu i dlatego nale¿a³oby
mu pomóc, ale o tak¹ pomoc on siê nie zwra-
ca³, on w dalszym ci¹gu butê wykazuje i to
tak¹ staroniemieck¹ […] Stawia nas, znajomych
i nawet sympatyków w g³upiej sytuacji […]”25.
Na szczêœcie nie wszystkich gdañszczan tak
bardzo dotknê³a wypowiedŸ Grassa, aby nie
byli w stanie œwiadomie opowiedzieæ siê za
pozostawieniem pisarzowi honorowego oby-
watelstwa. Rzetelnie wywa¿yli, k³ad¹c na jed-
nej szali niezaprzeczalne zas³ugi Grassa nie
tylko dla pojednania miêdzy narodem polskim
i niemieckim, ale równie¿ jego ogromny wk³ad
dla dzia³alnoœci zas³uguj¹cej na miano praw-
dziwego pos³annictwa skierowanego wobec
tych, którym potrzebny by³ autorytet w mo-
mencie, gdy nadesz³a chwila rozliczeñ z po-
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tworn¹ przesz³oœci¹, a na drugiej jego m³o-
dzieñcz¹ niesubordynacjê i chwilow¹ fascyna-
cjê nazizmem. Ogromn¹ przeciwwag¹ dla ofi-
cjalnego stanowiska, jakie zajê³a wiêkszoœæ
gdañszczan, by³y bardzo nieprzychylne ko-
mentarze, które pojawi³y siê w prasie niemiec-
kiej, a tak¿e te g³oszone przez niemieckich
dygnitarzy. Wszyscy oni ocenili swego roda-
ka surowo, rozpatrywali jego akt ekspiacji z
wnikliwoœci¹, nie pozbawiaj¹c siê przy tym i
nie kryj¹c niezrozumia³ego, sk¹din¹d, przeko-
nania o swojej nieomylnoœci i wszechwiedzy
w ka¿dej sprawie, jak¹ przyjdzie im komento-
waæ. Autor licznych publikacji o Trzeciej Rze-
szy, znany niemiecki historyk Joachim Fest,
jak wiêkszoœæ, nie móg³ zrozumieæ d³ugiego
milczenia pisarza i choæ przyzna³, ¿e „Mo¿na
by³o byæ powo³anym i by³o siê wobec tej de-
cyzji bezradnym” to jednak wyda³ opiniê nie-
zwykle krzywdz¹c¹, a mianowicie, i¿ „To wy-
znanie po 60 latach przychodzi trochê póŸno,
jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e chodzi o oso-
bê, która stale, przez dziesiêciolecia kreowa³a
siê na moraln¹ instancjê kraju i to czêsto w
sposób arogancki”26. W biografii Güntera
Grassa mo¿na odnaleŸæ dzia³ania, które nas
Polaków bezpoœrednio nie dotycz¹, bo pisarz
podejmowa³ je w swojej ojczyŸnie oraz te do-
tycz¹ce spraw polskich, za które p³aci³ wysok¹
cenê i które zapewne pozbawi³y go przychyl-
noœci czêœci spo³eczeñstwa i naturalnie niektó-
rych polityków. Krytykowali go nacjonaliœci,
gdy przekonywa³ Niemców o koniecznoœci
uznania granicy na Odrze i Nysie oraz komu-
niœci za poparcie, jakiego udziela³ polskiej opo-
zycji w latach 80-tych. Taki jest los oœmielaj¹-

cych siê mieæ odmienne zdanie ni¿ wiêkszoœæ,
czy te¿ tych, którzy anga¿uj¹ siê w sprawy
polityczne, prowokuj¹c tym samym ostre dys-
kusje na temat swojej osoby. Nieobojêtny na
sprawê Grassa pozosta³ przewodnicz¹cy nie-
mieckiego Bundestagu Norbert Lammert, dla
którego pisarz nie zas³uguje na wyrozumia-
³oœæ, a politycy partii CDU z Goerlitz wypo-
wiedzieli siê przeciwko przyznaniu mu nagro-
dy tego miasta. S³owa skruchy znanego
noblisty sta³y siê podstaw¹ do rozwa¿añ na te-
mat jego zawodowej przysz³oœci poczynionych
przez historyka Hansa-Ulricha Wehlera. Nie
by³ on wcale oburzony faktem s³u¿by Grassa
w Waffen- SS, bo jak przyzna³ by³ to normal-
ny los, taki sam jaki spotka³ równie¿ jego ró-
wieœników, ale w w¹tpliwoœæ poddaje dalsz¹
karierê pisarza, gdy¿ jako cz³owiek przesta³ byæ
wiarygodny i ludzie nie bêd¹ wierzyli we
wszystko co powie. Ow¹, jak¿e czêsto podej-
mowan¹, kwesti¹ wiarygodnoœci Grassa zain-
teresowa³ siê tak¿e amerykañski dziennik
„Wall Street Journal”. W artykule zatytu³o-
wanym „Blaszany moralista” ostro przeciwsta-
wiano siê Grassowi, potêpiaj¹cemu Amerykê
za „imperialistyczn¹” politykê, min. za rozpê-
tanie wojny w Wietnamie oraz inwazjê Iraku,
sugeruj¹c przy tym hipokryzjê pisarza. By³
bowiem Grass, wed³ug opiniotwórczego
dziennika, tym który podtrzymywa³, ¿e Niem-
cy lepiej ni¿ Amerykanie nauczyli siê wyci¹-
gaæ wnioski ze swych b³êdów, twierdz¹c „Po
dwóch œwiatowych wojnach z ich zbrodniczy-
mi konsekwencjami, za które musimy przy-
j¹æ odpowiedzialnoœæ, nauczyliœmy siê lekcji
z historii i zrozumieliœmy tê lekcjê”27. W

           26  Lepiarz Jacek, PAP, Reakcje na wyznanie Grassa – rozczarowanie i zrozumienie, w: Wirtualna Polska, notatka z dnia 15.08.2006.
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obliczu takich s³ów autor powy¿szego arty-
ku³u jest zdania, i¿ Grass jako ten, który zatai³
fakt przynale¿noœci do Waffen-SS i nie wyja-
œni³ w sposób wystarczaj¹cy, dlaczego tak d³u-
go milcza³, nie ma prawa pouczaæ Ameryki z
pozycji moralnej wy¿szoœci28. W kontekœcie
tej wypowiedzi warto odwo³aæ siê ponownie
do tezy cytowanego powy¿ej w³oskiego pisa-
rza Claudio Magrisa, który s³usznie kwestio-
nuje wszelak¹ nieomylnoœæ artystów tak czê-
sto cenionych przez spo³ecznoœci, z których
siê wywodz¹ i które reprezentuj¹. Magris pod-
kreœla, i¿ nawet twórca o wybitnej inteligen-
cji nie zawsze jest przecie¿ w stanie ustrzec
siê przed b³êdami i pope³nia je jak zwyk³y
œmiertelnik. W przypadku Grassa mamy do
czynienia z cz³owiekiem który, s¹dz¹c po jego
póŸniejszej drodze ¿yciowej i zarazem twór-
czej, zd¹¿y³ wielokrotnie odkupiæ swoje winy.
Mo¿na pokusiæ siê wiêc o stwierdzenie, i¿ owa
„burza” medialna, której konsekwencj¹ by³y
liczne ataki na osobê pisarza, okaza³a siê mimo
wszystko niewspó³mierna do tego, co okre-
œlamy obecnie mianem hañby, jakiej siê dopu-
œci³. Jak¿e bowiem ³atwo przychodzi nam oce-
na, zw³aszcza ta negatywna, jak¿e czêsto jest
ona podyktowana nasz¹ wybiórcz¹ wiedz¹, bra-
kiem dostatecznej empatii, a rani drugiego
cz³owieka dog³êbnie. Nie inaczej sta³o siê po
publicznej „spowiedzi” Grassa. Sprowokowa³a
ona ludzi œwiat³ych do zabrania g³osu. Wyczu-
wa³o siê mieszane reakcje – od rozczarowania
po zrozumienie, a roz³am, jaki siê dokona³
dowodzi³, i¿ ma autor „Blaszanego bêbenka”

oprócz jawnych oponentów tak¿e licznych
obroñców, przychylnych jemu i jego twórczej
dzia³alnoœci, którzy zawsze gotowi bêd¹ g³o-
siæ, i¿ zas³ug Güntera Grassa nie sposób nie
dostrzegaæ, gdy¿ maj¹ one niejednokrotnie
wydŸwiêk miêdzynarodowy. Udzia³ pisarza w
s³u¿bie w Waffen-SS pozostanie zaœ dla nich
jedynie kilkumiesiêcznym pobytem w tych-
¿e oddzia³ach  17- letniego m³odzieñca, symu-
luj¹cego ¿ó³taczkê, pragn¹cego jak najszybciej
siê stamt¹d wydostaæ i nie pope³niaj¹cego prze-
cie¿ ¿adnych wojennych zbrodni. Wyznanie
Grassa odczytaj¹ jako pe³en skruchy akt eks-
piacji starego cz³owieka, który maj¹c s³awê,
bêd¹c laureatem nagrody Nobla oczekuje od
jednych tak niewiele od innych zaœ rzeczy nie-
mo¿liwej do spe³nienia, a mianowicie zrozu-
mienia dla swoich b³êdów m³odoœci. Nie pojm¹
ich ci, którzy sami kreowaæ siê bêd¹ na auto-
rytety moralne, nie wypracowawszy uprzed-
nio ¿adnych podstaw do takiego ich postrze-
gania oraz ci, dla których obco brzmi¹
chrystusowe s³owa zacytowane w obronie Gras-
sa przez pisarza Waltera Kempowskiego „Kto
jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamie-
niem”29. Kwestionowaæ bêd¹ wiarygodnoœæ
pisarza jako literata i jako cz³owieka, a dopro-
wadzi do tego, jak zgodnie orzekn¹, spóŸnio-
ne wyznanie prawdy. Pojawi¹ siê równie¿ g³o-
sy maj¹ce na celu zdyskredytowanie, w oczach
potencjalnych odbiorców, najnowszej powie-
œci Grassa zatytu³owanej „Przy obieraniu ce-
buli”, w której dokona³ on bilansu swego ¿ycia.
Twierdzono jakoby przyznanie siê Grassa do

         27  PAP, Grass nie ma moralnego prawa pouczaæ Ameryki, w Gazeta.pl, notatka z dnia 16.08.2006.
28  Tame.
29  Wieliñski Bartosz T., Niemcy s¹dz¹ Güntera Grassa, w Gazeta.pl, notatka z dnia 14.08.2006.
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winy, poprzedzaj¹ce bezpoœrednio wydanie
ksi¹¿ki o tak wa¿kiej z punktu widzenia autora
treœci, nios¹cej jednoznaczne przes³anie skru-
chy, podnosz¹cej, b¹dŸ co b¹dŸ, kwestie bar-
dzo osobiste, mia³o miejsce w celach stricte
marketingowych. Faktem jest, i¿ wielokrot-
nie wydaniu nowej powieœci Grassa i jej pro-
mocji towarzyszy³a atmosfera jego licznych
kontrowersyjnych wypowiedzi. Takie by³o,
jest i bêdzie prawo autora, dla którego nie-
zwykle istotny jest nie tylko sam proces twór-
czy, ale równie¿ percepcja jego dzie³ wœród
czytelników, a tak¿e zainteresowanie, jakie w
nich wzbudzi³, lub te¿ nie. Wszelkie zabiegi,
mieszcz¹ce siê oczywiœcie w okreœlonych gra-
nicach, jakie autor poczyni aby siê o tym prze-
konaæ, wydaj¹ siê mieæ uzasadnienie. W tym
przypadku nie nale¿y podejrzewaæ Grassa o
jak¹kolwiek manipulacjê. Traktowa³ on, bo-
wiem od samego pocz¹tku, swoj¹ autobiogra-
ficzn¹ powieœæ jako rozrachunek z w³asnym
sumieniem, jak literack¹ wypowiedŸ najwy¿-
szej próby, bo jak sam podkreœla pisa³ j¹ rów-
nie¿ dla w³asnych wnuków, którym chcia³
przedstawiæ prawdê o czasach, na które przypa-
d³y jego m³odzieñcze lata, lata nie³atwych
wyborów dokonywanych czêstokroæ pod
wp³ywem indoktrynacji i bez udzia³u w³asnej
woli. Do swojej przesz³oœci zaœ ustosunkowa³
siê w sposób wymagaj¹cy krytycznego spoj-
rzenia nie tylko na osobiste doœwiadczenia, ale
tak¿e na haniebn¹ historiê narodu niemieckie-
go, którego jest synem i który o wiele suro-
wiej od przynale¿noœci do Waffen – SS oce-
nia i zarzuca sobie, i¿ podczas wojny nie
kwestionowa³ nazistowskiej rzeczywistoœci,
by³ bierny choæby wtedy, gdy nie pyta³ rodzi-

ców, dlaczego nie wolno mu siê bawiæ z dzieæ-
mi rozstrzelanego wujka- obroñcy Poczty
Polskiej. Nie wszystkich oczywiœcie przeko-
nuj¹ takie wyznania. Jak wiadomo, sami Niem-
cy maj¹ powa¿ny dylemat moralny zwi¹zany z
w³aœciw¹ ocen¹ postawy Grassa. Opinie œwiata
mediów potrafi¹ byæ bardzo sugestywne, a
ludzie bardzo na nie podatni. Zas³ugi pisarza
maj¹ zapewne w pamiêci, ale niestety ludzka
pamiêæ jest pojêciem niezwykle pojemnym i
przechowywanie urazy zdarza siê czêsto. Czy
zatem ci, którzy Grassa potêpiaj¹, wybacz¹ mu
– czas poka¿e. A my Polacy, jakie zajmujemy
stanowisko? Postrzegamy Grassa z jednej stro-
ny jako tego, który swoje ¿ycie z³o¿y³ nieja-
ko w ofierze, tworzonej z pasj¹ literaturze, a
wydarzenia z przesz³oœci, których by³ niejed-
nokrotnie œwiadkiem, widzimy jako te, które
stanowi¹ kanwê niejednej powieœci. Grass to
dla nas cz³owiek wielkiego formatu, zawsze
traktowany w Polsce z nale¿ytym szacunkiem
i powa¿aniem, pisarz ciesz¹cy siê niezwyk³¹
sympati¹ czytelników. Po pamiêtnym wyzna-
niu o przynale¿noœci do Waffen- SS jawi nam
siê jako cz³owiek powracaj¹cy nieustannie
myœlami do lat minionych, szukaj¹cy mo¿li-
woœci rozliczenia, bo pewny jest swoich b³ê-
dów. Ta œwiadomoœæ umocni³a go na wiele lat
w przekonaniu o s³usznoœci odst¹pienia od
zgubnych idea³ów m³odoœci. Pojawiæ siê mog¹
zapewne i takie opinie, i¿ Grass w³aœnie dziêki
sile swych wspomnieñ, dziêki baga¿owi do-
œwiadczeñ, takich a nie innych, sta³ siê na
wskroœ wiarygodnym autorem takich chocia¿-
by s³ynnych pozycji jak „Blaszany bêbenek”
czy „Psie lata”. Z drugiej zaœ strony musimy
mieæ œwiadomoœæ, i¿ w dobie jawnie odradza-
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j¹cego siê w Niemczech neofaszyzmu i nie-
zbyt przychylnej Polsce i Polakom dzia³alno-
œci Eriki Steinbach jest Günter Grass naszym
niezawodnym i wypróbowanym przyjacielem.

Niech wiêc ostateczne, rozstrzygaj¹ce spór o
Grassa stanie siê stwierdzenie, i¿ w³aœnie (przy-
najmniej) my Polacy nie mo¿emy pozwoliæ
sobie na utratê tak wyj¹tkowej przyjaŸni.
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 Gdañsk, 20 maja 2006 roku
 

Uczestnicy Konferencji organizowanej w
25-t¹ rocznicê œmierci Prymasa Polski ks. kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego uznaj¹ za po-
trzebne i celowe przypominanie zarówno po-
staci jak i nauczania spo³ecznego Prymasa
Tysi¹clecia. Wynika to z przekonania o ogrom-
nym znaczeniu nauczania ks. Prymasa a zara-
zem przeœwiadczenia, i¿ nie zosta³o ono do-
statecznie przyswojone i przemyœlane.

Wyros³o ono z odpowiedzi na wspó³czesne
polskie znaki czasu, by³o odpowiedzi¹ na zaist-
nia³e w tym okresie wydarzenia i procesy, któ-
rych konsekwencj¹ jest obecna sytuacja spo-
³eczna, gospodarcza i polityczna w Polsce. W
zwi¹zku z tym nauczanie to nie tylko nie stra-
ci³o na aktualnoœci, a przeciwnie, w œwietle na-
szych polskich doœwiadczeñ jego liczne elemen-
ty s¹ dziœ jeszcze bardziej aktualne i ¿ywotne
ni¿ wówczas gdy by³o g³oszone.

Nauczanie spo³eczne Prymasa Polski Ste-
fana Kardyna³a Wyszyñskiego, szczególnie w
odniesieniu do etosu rodziny, pracy i narodu
oraz godnoœci i praw cz³owieka, uwa¿amy za
wspólne dziedzictwo, o ¿ywotnym znaczeniu
dla obecnego pokolenia Polaków, które powin-

no sk³oniæ nas do wyprowadzania praktycznych
wniosków do budowy wspó³czesnej Polski.

Prymas Tysi¹clecia sformu³owa³ i postawi³
przed nami wiele zadañ, z których na plan
pierwszy wysuwa siê zadanie kszta³towanie
sumienia osoby ludzkiej, sumienia narodowe-
go oraz sumienia obywatelsko-politycznego.
Do tego zadania powinniœmy powróciæ – roz-
poczynaj¹c od dokonania narodowego rachun-
ku sumienia i odpowiedzenia na pytanie, czy
uznaliœmy za w³asn¹ m¹droœæ zawart¹ w Jego
nauczaniu i czy nie powinno ono stanowiæ sta-
³ej podstawy do refleksji naszych elit spo³ecz-
nych i politycznych.

Papie¿ Jan Pawe³ II wielokrotnie przypomi-
na³ wiekopomne znaczenie pos³ugi Prymasa Ty-
si¹clecia dla Koœcio³a i narodu w Polsce. „Nie
by³oby na Stolicy Piotrowej tego Papie¿a-Po-
laka” – podkreœla³ Jan Pawe³ II – „gdyby nie by³o
Twojej wiary, nie cofaj¹cej siê przed wiêzieniem
i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twe-
go zawierzenia bez reszty Matce Koœcio³a”.

Waldemar Jaroszewicz, Jan Kulas
Roman Kuzimski

Przes³anie uczestników Konferencji: „Dziedzictwo
nauczania Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a

Wyszyñskiego”,
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Gdañsk, 11 grudnia 2006 roku

25 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, w³adze ko-
munistyczne z gen. Wojciechem Jaruzelskim na
czele narzuci³y Polsce stan wojenny. Z³amano
nie tylko ówczesne u³omne prawo, ale zastoso-
wano brutaln¹ praktykê przemocy i k³amstwa
wobec w³asnego spo³eczeñstwa. Strza³y do gór-
ników w kopalni „Wujek”, dziesi¹tki skrytobój-
czych mordów oraz mêczeñska œmieræ ksiêdza
Jerzego Popie³uszki, pokaza³y nieludzkie i tota-
litarne oblicze w³adców PRL. Internowano ty-
si¹ce dzia³aczy zwi¹zkowych i politycznych, po-
bito tysi¹ce obywateli, nie mówi¹c o
zwolnionych z pracy i zmuszonych do emigra-
cji, a to jedynie przyk³ady masowych i d³ugo-
trwa³ych represji.

Stan wojenny wyrz¹dzi³ wiele z³a narodowi
polskiemu. Nade wszystko pozbawi³ znaczn¹
czêœæ Polaków nadziei, zmarnowa³ olbrzymi¹
energiê spo³eczn¹ i cofn¹³ Polskê w rozwoju na
kilka lat. W imiê sprawiedliwoœci dziejowej jego
autorzy i realizatorzy powinni zostaæ poci¹gniê-
ci do odpowiedzialnoœci prawnej i moralnej oraz
zostaæ pozbawieni przywilejów (wysokich eme-
rytur). Trzeba równie¿ wzmocniæ obywatelsk¹
debatê na temat naprawienia krzywd i zadoœæuczy-
nienia poszkodowanym obywatelom. Nie nale-
¿y zapominaæ, ¿e w³aœnie na Pomorzu Gdañskim
represje by³y z regu³y bardziej dotkliwe i po-
wszechne ani¿eli w innych regionach Polski.       

Uczestnicy konferencji pt. „Nie dali siê z³a-
maæ – dramat stanu wojennego w regionie gdañ-
skim” organizowanej przez Zarz¹d Regionu
Gdañskiego NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Stowa-
rzyszenie „Civitas Christiana” wyra¿aj¹ ówcze-
snej spo³ecznoœci pomorskiej najwy¿szy szacu-
nek i uznanie. Wyra¿amy przekonanie, ¿e
bohaterowie tamtych czasów, czêsto bezimien-
ni, zostan¹ przywróceni pamiêci i bêd¹ stawiani
za wzór wychowawczy wspó³czesnej m³odzie¿y.
Przywrócony zostanie tak¿e pe³ny blask warto-
œciom takim jak wolnoœæ, prawda, sprawiedliwoœæ
oraz godnoœæ cz³owieka i zasada dobra wspólne-
go, o które upominali siê uczestnicy tamtych
wydarzeñ.

Jednoczeœnie uczestnicy konferencji uznaj¹
za niezbêdne opracowanie s³ownika biograficz-
nego pomorskiej opozycji antykomunistycznej,
a tak¿e podjêcie pog³êbionych badañ nad genez¹
i histori¹ NSZZ „Solidarnoœæ” szczególnie w
oparciu o pracê badawcz¹ Uniwersytetu Gdañ-
skiego i powstaj¹cego Europejskiego Centrum
Solidarnoœci w Gdañsku.

Waldemar Jaroszewicz - Przewodnicz¹cy ZW Ka-
tolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
 Jan Kulas  - Radny Sejmiku Woj. Pomorskiego
Roman Kuzimski - Przewodnicz¹cy Regionu
NSZZ "Solidarnoœæ"              

W ho³dzie bohaterom
i nieugiêtemu spo³eczeñstwu pomorskiemu
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Uczestnicy konferencji „Dziedzictwo na-
uczania Jana Paw³a II – pomorskie przes³anie”,
zorganizowanej przez Sekcjê Oœwiaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarnoœæ Regionu Gdañ-
skiego i Pomorski Oddzia³ Katolickiego Sto-
warzyszenia „Civitas Chrystiana”,
przypominaj¹ i podkreœlaj¹, ¿e  do historii
Polski, Pomorza i Koœcio³a powszechnego prze-
sz³y spotkania w dniach 11 - 12 czerwca 1987 roku
z ludŸmi morza w Gdyni, z m³odzie¿¹ na We-
sterplatte oraz ze œwiatem pracy na Gdañskiej
Zaspie. Na t¹ pielgrzymkê spo³ecznoœæ pomor-
ska czeka³a a¿ 8 lat. Komunistyczne w³adze
PRL nie wyra¿a³y wczeœniej na ni¹ zgodê, z
uwagi na powsta³y tutaj ruch „Solidarnoœci”

W Gdyni Jan Pawe³ II podkreœli³ szczegól-
nie rolê i znaczenie polskiego morza. Przy-
wo³a³ w³odarzy ca³ego Pomorza, czyli Kaszu-
bów. Wskaza³ na budowniczego Gdyni,
wielkiego Polaka - in¿yniera Eugeniusza
Kwiatkowskiego oraz na przywódców ludu
kaszubskiego Antoniego Abrahama, Hieroni-
ma Derdowskiego i Aleksandra Majkowskie-
go. Na Westerplatte Jan Pawe³ II zarysowa³
przed m³odzie¿¹ polsk¹ wizjê lepszego i bar-
dziej ludzkiego œwiata, opartego na trwa³ych i
wielkich wartoœciach, takich jak: prawda, wol-
noœæ, sprawiedliwoœæ i mi³oœæ oraz pokój. War-
toœci, tych  trzeba broniæ tak, jak niegdyœ po-

lacy bronili Westerplatte. Ojciec Œwiêty po-
wiedzia³ wprost do m³odzie¿y: „Przysz³oœæ
Polski  zale¿y od was i musi od was zale¿eæ”,
jak równie¿, ¿e „trzeba bardziej byæ”, a nie
tylko „wiêcej mieæ”. W Gdañsku-Zaspie Pa-
pie¿-Polak podziêkowa³ za wysi³ek i zmagania
o „godnoœæ ludzkiej pracy”, jak te¿ za podjê-
cie trudu „pracy nad prac¹”. Jak wa¿ny i uni-
wersalny wymiar mia³y te s³owa, niech œwiad-
czy fakt, ¿e nawet po up³ywie tylu lat, nie jest
³atwo wype³niaæ trudne papieskie zalecenia,
chocia¿by: „Jedni drugich brzemiona noœcie”!
Otwarta 2 lata póŸniej przestrzeñ wolnoœci
sta³a siê i pozostaje nadal wielkim zadaniem i
wyzwaniem, na dziœ i na jutro.

Uczestnicy konferencji z zaniepokojeniem
obserwuj¹ rozdŸwiêk pomiêdzy nauczaniem
Jana Paw³a II, a praktyk¹ ¿ycia publicznego i
nierzadko indywidualnego. Dlatego trzeba na
nowo i nieustannie odkrywaæ sens i znaczenie
treœci zawartych w pojêciu „Solidarnoœæ”, jak
równie¿ ludzkiej solidarnoœci – szczególnie
w obliczu nowych wyzwañ spo³ecznych i ko-
niecznoœci oparcia d¹¿enia do budowy Polski
praworz¹dnej i gospodarnej na szacunku dla
cz³owieka i poszanowaniu jego godnoœci. Po-
winniœmy te¿ stale pamiêtaæ s³owa Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II wypowiedziane na hipodro-
mie w Sopocie 5 czerwca 1999 roku, i¿ „nie ma

Przes³anie uczestników Konferencji:  „Dziedzictwo
nauczania Jana Paw³a II – pomorskie przes³anie”,

Gdañsk  11 czerwca  2007 r.
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solidarnoœci bez mi³oœci”. Musimy tak¿e, po-
dobnie jak Jan Pawe³ II, otaczaæ szczególn¹
trosk¹ edukacjê m³odego pokolenia, kszta³tu-
j¹c w nich m¹droœæ, pamiêæ historii i rozum-
ny patriotyzm oraz wra¿liwoœæ na drugiego
cz³owieka.

W wychowywaniu m³odego pokolenia
oczekujemy ze strony elit intelektualnych
osobistego przyk³adu w podejmowanych dzia-

³aniach i odwa¿nego stanowiska wobec dra-
stycznych wydarzeñ w placówkach oœwiato-
wych oraz innych sytuacjach– zgodnego z
nauczaniem Jana Paw³a II.
 Zróbmy wszystko, aby Naród, buduj¹c
spo³eczny, demokratyczny i gospodarczy ³ad
w naszej OjczyŸnie, czerpa³ obficie ze Ÿróde³ 
nauczania Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Waldemar Jaroszewicz,
 Jan Kulas,
Wojciech Ksi¹¿ek
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