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Szcze gól na oso ba, zna mien ne miej sce, 
spe cy ficz na idea – wpro wa dze nie

Bło nia są szcze gól nym w swej pro sto cie miej scem w tra dy cji pol skiej. Można
by po pro stu stwier dzić, że Bło nia kra kow skie czy szcze ciń skie Ja sne Bło nia, choć
róż nią się za sad ni czo pod wzglę dem wiel ko ści, są w isto cie tym sa mym – du żą łąką
po ło żo ną nie opo dal cen trum mia sta. Ale bło nia ni gdzie nie są zwy kłą łą ką – sta -
no wią ra czej szcze gól ny, bo nie wy bru ko wa ny i za ra zem za zie le nio ny plac. Ich nie -
zwy kłość wy ni ka jed nak że nie tyl ko z pa nu ją ce go na nich nie po wta rzal ne go
kli ma tu i spe cy ficz nych wa lo rów es te tycz nych. Przede wszyst kim bo wiem bło nia
to szcze gól ne miej sce ze wzglę du na do ko nu ją ce się tam waż ne wy da rze nia. Po
1978 r. to one by ły wszak miej scem, na któ rym pa da ły waż ne sło wa po krze pie nia
i po ucze nia. To wła śnie na kra kow skich Bło niach 9 czerw ca 1979 r. bł. Jan Pa weł II1

wy gło sił zna mien ną ho mi lię, któ ra prze szła do hi sto rii pod na zwą „Bierz mo wa nia
dzie jów”, pod czas któ rej pa dły sło wa: „Mu si cie być moc ni, dro dzy bra cia i sio stry!
Mu si cie być moc ni tą mo cą, któ rą da je wia ra! Mu si cie być moc ni mo cą wia ry!
Mu si cie być wier ni! Dziś tej mo cy bar dziej wam po trze ba niż w ja kiej kol wiek epo -
ce dzie jów. Mu si cie być moc ni mo cą na dziei, któ ra przy no si peł ną ra dość ży cia
i nie do zwa la za smu cać Du cha Świę te go! Mu si cie być moc ni mo cą mi ło ści, któ ra
jest po tęż niej sza niż śmierć”2.

Bło nia w Kra ko wie by ły świad kiem pa pie skie go prze sła nia dla Po la ków jesz -
cze trzy krot nie – w 1983, 1997 i 2002 r., kie dy to, jak się póź niej oka za ło, sta ły
się miej scem po że gna nia Po la ków z bł. Ja nem Paw łem II. Rów nież je dy na wi zy ta
pa pie ża w sto li cy Po mo rza Za chod nie go – w czerw cu 1987 r. – od by ła się na szcze -
ciń skich Ja snych Bło niach.

Zwią zek idei so li dar no ści z oso bą pa pie ża Po la ka wy da je się oczy wi sty. To
pod czas je go pierw szej piel grzym ki do oj czy zny w 1979 r. nie moż li we sta ło się
moż li we – po raz pierw szy w kra ju rzą dzo nym przez wła dze ko mu ni stycz ne set ki
ty się cy lu dzi gro ma dzi ły się nie dla te go, że by pro te sto wać i sprze ci wiać się, ale po
to, by po słu chać słów, któ re sta ły się źró dłem ru chu po ko jo wych prze mian, któ ry
rok póź niej przy brał kształt „So li dar no ści”. To piel grzym ka pa pie ska po ka za ła,
że ko mu nizm mo że być po ko na ny po ko jo wo, po nie waż tłu my gro ma dzą ce się
na mszach w 1979 r. una ocz ni ły ist nie nie si ły drze mią cej w spo łe czeń stwie zjed -
no czonym wo kół po zy tyw nych war to ści. Pa pie skie we zwa nie – „Niech zstą pi Duch

1 Ma te riał za war ty w książ ce zo stał w więk szo ści przy go to wa ny przed uro czy sto ścią be aty fi ka cyj ną 1 V
2011 r., dla te go uzna no, że okre śle nie „bło go sła wio ny” zo sta nie uży te wo bec Ja na Paw ła II tyl ko we
wpro wa dze niu.

2 Jan Pa weł II, Ho mi lia w cza sie Mszy Św. od pra wio nej na Bło niach, Kra ków, 9 VI 1979, http://ekai.pl/bi -
blio te ka/do ku men ty/x579/ho mi lia -w-c zasi e-m szy- sw- odp raw io nej -na-bloniach (17 VI 2011).



3 Od by ły się one w Ja strzę biu- Zdr oju (10 VI 2010) oraz w Szcze ci nie (17 VI 2010). Ma te riał przy go to -
wy wa ny do ni niej szej książ ki zo stał – w sto sun ku do re fe ra tów pre zen to wa nych na se sjach – po sze rzo -
ny o sze reg do dat ko wych tek stów.
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Twój i od no wi ob li cze Zie mi. Tej Zie mi” – wy po wie dzia ne na pl. Zwy cię stwa
w War sza wie, jak rów nież sło wa z Błoń kra kow skich przy to czo ne wy żej, sta ły się
ak sjo lo gicz nym fun da men tem dla ro dzą cej się w Pol sce po ko jo wej re wo lu cji, która
wy war ła wkrót ce nie wy obra żal ny wpływ na lo sy ca łej Eu ro py na prze ło mie XX
i XXI w. Tak oto szcze gól ne miej sce w Pol sce – bło nia – moż na uznać za sym bo -
licz ne po wią za nie idei so li dar no ści i na ucza nia Ja na Paw ła II.

W ni niej szej pra cy zo sta ły ze bra ne ar ty ku ły i wspo mnie nia au to rów wy wo -
dzą cych się z róż nych ośrod ków na uko wych, dla któ rych zna leźć moż na je den
wspól ny mia now nik – wszyst kie od no szą się bez po śred nio lub po śred nio do kwe -
stii na ucza nia spo łecz ne go bł. Ja na Paw ła II (i wcze śniej kard. Ka ro la Woj ty ły), so -
li dar no ści ja ko je go idei prze wod niej, skut ków prze sła nia pa pie skie go w wy mia rze
tak re gio nal nym, jak i glo bal nym. Wy da je się za tem, że ty tuł – So li dar ność z błoń.
Wo kół na ucza nia spo łecz ne go Ja na Paw ła II – naj bar dziej traf nie od da je tre ści za -
war te w pu bli ka cji.

Au to rzy i re dak to rzy to mu ma ją oczy wi ście świa do mość, że ze bra ny ma te -
riał nie jest kom plet ny, lecz sta no wi je dy nie wy ci nek nie zwy kle bo ga tej te ma ty ki,
któ rą po zo sta je wpływ na ucza nia bł. Ja na Paw ła II na kształ to wa nie się idei so li -
dar no ści. Nie wąt pli wym wa lo rem ni niej szej pra cy jest jed nak za an ga żo wa nie się
w jej przy go to wa nie z jed nej stro ny au to rów pa mię ta ją cych z au top sji kli mat spo -
tkań z bł. Ja nem Paw łem II jesz cze w okre sie PRL, z dru giej zaś – ba da czy, któ rzy
na ucza nie pa pie skie po zna wa li po przez wni kli wą ana li zę do ku men tów źró dło -
wych. War to rów nież wspo mnieć, że war tość wy daw nic twa po le ga tak że na je go
in ter dy scy pli nar nym cha rak te rze, po nie waż au to ra mi tek stów są za rów no hi sto ry -
cy, jak i po li to lo dzy, to też me to do lo gia przy go to wa nia po szcze gól nych je go czę ści
opie ra ła się na zróż ni co wa nym warsz ta cie. Układ ar ty ku łów w pra cy ma struk tu -
rę chro no lo gicz no -pr obl em ową.

Tom otwie ra krót kie wpro wa dze nie An drze ja Ma de ja, pre ze sa Sto wa rzy sze -
nia 10 Czerw ca, ini cja to ra se sji „So li dar ność z błoń”3, któ re sta ły się pre tek stem
do przy go to wa nia ni niej szej książ ki. Pierw szym ar ty ku łem wła ści wej czę ści pu bli -
ka cji jest tekst au tor stwa Ja na Ża ry na, któ ry przed sta wił po stać bł. Ja na Paw ła II
w sze ro kiej per spek ty wie re la cji pań stwo – Ko ściół, obej mu ją cej wpływ pa pie ża
Po la ka na pro ces de mon ta żu ko mu ni stycz nej dyk ta tu ry nad Wi słą, co za owo co wa -
ło roz pa dem ca łe go blo ku wschod nie go i upad kiem że la znej kur ty ny. W ko lej nym
tek ście Bo gu sław Tracz za jął się związ ka mi kard. Ka ro la Woj ty ły, na stęp nie pa pie -
ża, z kul tu rą nie za leż ną. Zo fia Fen rych opi sa ła od biór bł. Ja na Paw ła II i je go
naucza nia w śro do wi sku uczest ni ków dusz pa ster stwa aka de mic kie go. Na stęp ny
tekst, au tor stwa Kor ne lii Ba naś, po ru sza kwe stię udzia łu przy szłej gło wy Ko ścio -
ła po wszech ne go w piel grzym kach męż czyzn i mło dzień ców do Pie kar Ślą skich.
Ko lej ne dwa tek sty, au tor stwa Mi cha ła Sie dzia ko oraz ks. Mi cha ła Kła ku sa, do ty -
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czą sto sun ku Ko ścio ła ka to lic kie go do Sierp nia ’80, kie dy na ro dził się NSZZ „So -
li dar ność”, oraz do dzia łal no ści związ ku w la tach 1980–1981 w dwóch waż nych
ośrod kach, któ re ode gra ły istot ną ro lę na dro dze do zmian ustro jo wych w Pol sce:
w Szcze ci nie i Ja strzę biu- Zdr oju. W ar ty ku le Mag da le ny Sem czy szyn za ry so wa no
dzia łal ność Służ by Bez pie czeń stwa wo bec wi zy ty Ja na Paw ła II w sto li cy Po mo rza
Za chod nie go w 1987 r. Na przy kła dzie Po mo rza Za chod nie go ks. Grze gorz Wej -
man uka zał zróż ni co wa ne spo so by re cep cji pa pie skie go na ucza nia w pol skim spo -
łe czeń stwie i Ko ście le. Część za wie ra ją cą stu dia za my ka tekst Ma cie ja Drzon ka,
któ ry pod dał ana li zie sto su nek bł. Ja na Paw ła II do in te gra cji eu ro pej skiej.

Ko lej na część książ ki za wie ra dwa ma te ria ły o cha rak te rze wspo mnie nio -
wym. Ed mund Bi lic ki przed sta wił swo je oso bi ste re flek sje zwią za ne z wi zy tą pa -
pie ża w Szcze ci nie w 1987 r., któ rej był nie tyl ko ob ser wa to rem, ale tak że – ja ko
pre zes Szcze ciń skie go Klu bu Ka to li ków – ak tyw nym uczest ni kiem. Prze my sław
Fen rych opi sał z ko lei wpływ na ucza nia bł. Ja na Paw ła II na dzia łal ność szcze ciń -
skich nie za leż nych śro do wisk ka to lic kich, któ rych był w la tach osiem dzie sią tych
jed nym z naj bar dziej ak tyw nych li de rów (jed no cze śnie dzia ła jąc tak że w struk tu -
rach „So li dar no ści”).

Aneks do ar ty ku łów sta no wi wy bór zdjęć z piel grzy mek bł. Ja na Paw ła II do
oj czy zny w cza sach PRL, przy go to wa ny przez Paw ła Mie dziń skie go.

Re dak to rzy to mu skła da ją po dzię ko wa nia wni kli wym re cen zen tom – dr. hab.
prof. UJK Ry szar do wi Gry zo wi oraz ks. dr. hab. prof. UPJ PII Jó ze fo wi Ma rec kie -
mu – oraz An drze jo wi Ma de jo wi za za in spi ro wa nie do roz wa żań na te mat „So li -
dar no ści z błoń”, a tak że oso bom, bez któ rych pra cy nie mo gły by się od być
wspo mnia ne wy żej se sje, któ re da ły im puls do przy go to wa nia ni niej szej pu bli ka -
cji: dr. Ada mo wi Dziu ro ko wi i Bo gu sła wo wi Tra czo wi z Od dzia łu IPN w Ka to wi -
cach oraz Agniesz ce Gor czy cy z Od dzia łu IPN w Szcze ci nie. 

Ma ciej Drzo nek, Mi chał Sie dzia ko





An drzej Ma dej

Od ini cja to ra kon fe ren cji „So li dar ność z błoń”

O moc ny fun da ment pa mię ci 
Los spra wił, że 10 czerw ca 1979 r. by łem na kra kow skich Bło niach,

a 14 sierp nia 1980 r. przed bra mą gdań skiej stocz ni. Los spra wił, że od lat sześć -
dzie sią tych do dziś by łem uczest ni kiem ty się cy, mniej lub bar dziej zna czą cych, poli -
tycz nych zda rzeń. Za leż ność po mię dzy ty mi zda rze nia mi, za zę bia nie ich przy czyn,
prze bie gów i skut ków jest za tem bo gac twem mo jej pa mię ci świad ka. I źró dłem
po czu cia zo bo wią za nia do tro ski o kul tu rę pa mię ci. 

Bie ga nie po kra ju
In tu icyj na po trze ba god ne go sple ce nia pa mię ci oso bi stej, do mo wej, ro dzin -

nej, z pa mię cią na ro do wą, obu dzi ła się we mnie oko ło 2000 r. Wte dy, gdy na po -
waż nie zda łem so bie spra wę, że kie dyś Jan Pa weł II prze sta nie pro wa dzić nas za
rę kę do zie mi obie ca nej Po la ków w Eu ro pie bez gra nic. I pierw szy nie po kój. Je że -
li Je go za brak nie, czy po tra fi my dać świa dec two praw dzie Je go przy wódz twa na
dro dze do nie pod le gło ści. Gdzie, po za sa mym Ko ścio łem, znaj dzie my rzecz ni ków
tej praw dy. We współ cze snym świe cie, za gu bio nym mię dzy skraj no ścią kre su hi sto -
rii a skraj no ścią po li ty ki hi sto rycz nej, ośrod ków pra cu ją cych dla rze tel ne go utrwa -
la nia rze czy wi ste go sta nu rze czy jest co raz mniej. 

W 2003 r. zor ga ni zo wa li śmy spo łecz nie w Kra ko wie kon fe ren cję „Jan Pa weł
II u źró deł na szej nie pod le gło ści”. By ło i o in ter rek sach w Rzecz po spo li tej Wie lu
Na ro dów, i o in ter rek sach w Pol sce nisz czo nej dwu dzie sto wiecz ny mi bar ba rzyń -
stwa mi na zi zmu i ko mu ni zmu. Zbli ża ła się 25. rocz ni ca pierw szej piel grzym ki Pa -
pie ża do Pol ski, wy pa da ło gło śno po wie dzieć Mu: JE STEŚ Z NA MI. Wte dy
po ja wił się spor to wy kon tekst Kwiet ne go Bie gu. Dla dy na micz ne go wspo mi na nia
zna cze nia kwia tów, dla wię zi, dla toż sa mo ści, dla po li cze nia się przez wi ta ją cych
Wiel kie go Piel grzy ma. By ło to wszak w cza sach, gdy za uży cie bia ło -cze rw onej
flagi to wa rzysz ge ne rał Woj ciech Ja ru zel ski gro ził wsa dze niem do wię zie nia, a uży -
wa nie fla gi żół to -bi ałej nie we szło jesz cze do zwy cza ju. 

Nie zwy kła for mu ła Kwiet ne go Bie gu, rów no le głe bie ga nie ty siąc ra zy wo kół
kra kow skich Błoń i wszyst kich 204 nad gra nicz nych gmin, wy wo dzi się z rów no -
ści obu tych dy stan sów. Ale dwu ty go dnio we 3530 km po dej mu je my nie dla wpi -
sa nia do Księ gi re kor dów Gu in nes sa, ale dla przy po mnie nia, że wte dy by ły gra ni ce.
Tyl ko ty le i aż ty le. By za dwa dzie ścia lat ła twiej moż na by ło, po przez spój nię
Obwa rzan ka (pol skie go po gra ni cza, hi sto rycz nie spój ne go ob sza ru od po wie dzial -



no ści za bez pie czeń stwo Oj czy zny), po ka zać re la cję mię dzy ser cem Pol ski a gra ni -
cą pań stwa. By ła twiej by ło uka zać peł nię ży cia spo łecz ne go, w tym ogra ni czeń
wol no ści, wy ni ka ją cych z przy ję cia fał szy wych dok tryn ży cia spo łecz ne go. I by
tym sa mym utrud nić przy szłym fał sze rzom re la ty wi zo wa nie kon kret nych pa pie -
skich słów. A bę dzie się to zda rza ło…

Po mię dzy kra kow ski mi Bło nia mi a gnieź nień skim Wzgó rzem Le cha
Po śmier ci Pa pie ża ko lej nym ma te rial nym opar ciem sta ła się dla nas pa mięć

Gnie zna. Miej sca mi le nij ne go zli cza nia Po la ków przez Pry ma sa Ty siąc le cia, miej -
sca wy gło sze nia ho mi lii od na wia ją cej spoj rze nie na ro lę są sia dów w na szym roz -
wo ju (3 czerw ca 1979). Ho mi lii pre zen tu ją cej re la cje po nad Ob wa rzan ko wy mi
ogra ni cze nia mi, ja ko wy mia nę dóbr kul tu ry. Wie dzy, umie jęt no ści, a na wet kon -
kret ne go przy wódz twa, po cząw szy od Cy ry la i Me to de go. Z per spek ty wy Kra ko wa,
uzna jąc do mi nu ją cy prze kaz świę ta sta ni sła wo we go Bierz mo wa nia dzie jów Pol ski
z 10 czerw ca 1979 r., gnieź nień ska ho mi lia po zwa la przy wró cić pro me tej ską per -
spek ty wę przed mu rza chrze ści jań stwa. Od wiecz nej ro li przy na leż nej Po la kom
w łaciń skiej Eu ro pie. W związ ku z na szym prze ko na niem że grec ko -rzy msk o-
-je ro zol imskie źró dła god no ści czło wie ka naj le piej słu żą mu w ko rzy sta niu z wol -
no ści; że krze wie nie mi sji wol no ści i rów no ści mię dzy przed sta wi cie la mi
wszyst kich na ro dów i dziś po win no być ra cją by cia Po la kiem. 

Zna kiem i po mo cą mo że być za pis pierw szych me tro po lii na szej Oj czy zny:
Ko ło brze gu, Wro cła wia na gnieź nień skiej ka te drze. W ślad za tym za pi sem, po -
cząt kiem pierw szych trzech Kwiet nych Bie gów wo kół Pol ski by ły miej sco wo ści: na
po łu dniu Ja błon ka, na za cho dzie Wro cław i na pół no cy Ko ło brzeg.

Ode zwa do na ro dów 
Czy tam, na gnieź nień skim wzgó rzu, jest też źró dło od wa gi dla uchwa le nia

przez I Zjazd „So li dar no ści” „Po sła nia do lu dzi pra cy Eu ro py Wschod niej”? Do tej
pra cy nad rów no cze snym wy ku wa niem w ża rze war to ści, pa sma na ro do we go i pa -
sma na szych są sia dów. Do od wa gi rów no cze snej pra cy nad wol no ścią na szą i wa -
szą. Trud no po wie dzieć. Ale po sta wie nie py ta nia o źró dło od wa gi do pod ję cia tej
ode zwy, o ge ne zę roz mów o po nad gra nicz nym wy mia rze hu ma ni zmu, wy wo ła ło
ko lej ne py ta nia o od wa gę do po wie dze nia So wie tom NIE. Naj moc niej wła śnie
w Gdań sku, Szcze ci nie, Ja strzę biu- Zdr oju, Ustrzy kach Dol nych. Na czte rech krań -
cach Ob wa rzan ka. 

Tro chę od ty łu, ale po mysł po sta wie nia py ta nia o źró dła od wa gi do lip co -
wo -sier pni owo -wr ześn io wo- grud ni owego pro te stu 1980 r. nie na ro dził się tak pro -
sto jak zo stał w efek cie uję ty w ty tu le cy klu kon fe ren cji „So li dar ność z błoń”. 

Wspar cie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
Za to pro sta i nie mal na tych mia sto wa by ła od po wiedź pre ze sa In sty tu tu Pa -

mię ci Na ro do wej Ja nu sza Kur ty ki na wy stą pie nie w lip cu 2009 r. Sto wa rzy sze nia
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10 Czerw ca o wspar cie dla zor ga ni zo wa nia kon fe ren cji. Po ty go dniu otrzy ma li śmy
pi smo: przyj mu ję pa tro nat, wspo mo gę w gra ni cach moż li wo ści In sty tu tu. Z bra -
ku wy star cza ją cej ilo ści cza su sku pi li śmy się na przy go to wa niu kon fe ren cji
w dwóch z pla no wa nych wcze śniej czte rech miast: Ja strzę biu- Zdr oju i Szcze ci nie.
Me ry to rycz ne przy go to wa nie pod ję li spe cja li ści od dzia łów ka to wic kie go i szcze -
ciń skie go IPN, wspo mo gli spo łecz ni cy o naj wyż szych kom pe ten cjach me ry to rycz -
nych i oby wa tel skich: Sta ni sław Hasz kie wicz ze Wspól no ty Sa mo rzą do wej
w Ja strzę biu- Zdr oju i Ma ciej Drzo nek z Fun da cji Fo rum Gryf w Szcze ci nie. No
i sto łecz ny czuj duch pra cy na ro do wej, prof. Jan Ża ryn.

Przed wyj ściem na spo tka nie 
Prze sła niem kon fe ren cji, ocze ki wa nym przez kra kow skich ini cja to rów, było

uka za nie prze ło mo we go zna cze nia czerw ca 1979 r. w hi sto rii Pol ski, po twier dze -
nie te go za sie wu dziel no ści dla wol no ści i so li dar no ści. 

Ale ży cie oka za ło się bo gat sze. Uka zał to nam w Ja strzę biu- Zdr oju ks. Ber -
nard Czer nec ki, je den z naj waż niej szych uczest ni ków so li dar no ścio we go zry wu.
Zwró cił uwa gę na kwe stię oczy wi stą. Na zna cze nie pra cy for ma cyj nej pro wa dzo -
nej przed wyj ściem grup piel grzy mów na pie kar skie, kra kow skie, czę sto chow skie
czy szcze ciń skie bło nia. „Ty le uzy ska bi skup od wier nych, ile bę dzie pra cy na pa -
ra fiach”. Przy zna ję, że tej oczy wi sto ści nie ogar nia łem swo ją oso bi stą, kra kow sko -
-st uden cką per spek ty wą. Per spek ty wą słu cha cza Ra dio Wol na Eu ro pa, czy tel ni ka
SKS-o wskich wy daw nictw, uczest ni ka kra kow skich de mon stra cji ulicz nych z lat
sie dem dzie sią tych.

Dziś czu ję, że to do pie ro ta per spek ty wa po zwa la na peł ne zro zu mie nie źró -
deł „So li dar no ści”. Na wpi sa nie ich w praw dę wie lo wie ko wej tra dy cji wal ki o wol -
ność na szą i wa szą. Na wpi sa nie jej w kul tu rę pa mię ci jed no czą cej się Eu ro py.
W lo gi kę spo iwa jej ła ciń skie go fun da men tu. 
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Studia





Jan Ża ryn

Jan Pa weł II – po grom ca że la znej kur ty ny

W la tach sie dem dzie sią tych XX w. dla hie rar chii Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol -
sce, w jej re la cjach z wła dzą pań stwo wą, po ja wił się z więk szą in ten syw no ścią pro -
blem usto sun ko wa nia się do pla no wa nych przez eki pę Edwar da Gier ka roz mów ze
Sto li cą Apo stol ską. Ko mu ni ści, tym ra zem zręcz niej niż ich po przed ni cy z eki py
Wła dy sła wa Go muł ki, pla no wa li wbić klin mię dzy Sto li cę Apo stol ską a epi sko pat
Pol ski, wi dząc po dat ny grunt w Wa ty ka nie. Pro wa dze nie dy plo ma tycz nych roz -
mów z pur pu ra ta mi rzym ski mi mia ło do pro wa dzić w osta tecz no ści do za in sta lo wa -
nia w Pol sce nun cju sza apo stol skie go. W 1978 r. Pa weł VI pod jął, jak się zda je,
w tym wzglę dzie osta tecz ną de cy zję. W paź dzier ni ku 1978 r. – jak usta lił An drzej
Gra jew ski – do pa ła cy ku w al. Szu cha miał wpro wa dzić się pierw szy od cza su wy -
jaz du Fi lip po Cor te sie go w 1939 r. nun cjusz – abp Lu igi Pog gi. Co naj mniej od
1972 r. epi sko pat Pol ski z ro sną cym nie po ko jem śle dził prze bieg roz mów. Kar dy -
nał Ste fan Wy szyń ski sta wiał bo wiem przede wszyst kim ko mu ni stom wstęp ne wa -
run ki, któ rych re ali za cja mia ła do pie ro po zy tyw nie wpły nąć na dal szy bieg
dy plo ma tycz nych ukła dów. Pry mas do ma gał się rów ne go trak to wa nia Ko ścio ła,
więk sze go wpły wu ka to li cy zmu na ży cie pu blicz ne, w koń cu uzna nia in sty tu cji ko -
ściel nych za pod miot pra wa sta no wio ne go. Wa run ki te by ły zaś, w więk szo ści, dla
mark si stów nie do przy ję cia. Cel wła dzy był bo wiem in ny – zdys kre dy to wać epi sko -
pat Pol ski i po nad nim pro wa dzić ne go cja cje ze Sto li cą Apo stol ską, part ne rem
łatwiej szym do roz mów i wy wie ra nia ewen tu al nych na ci sków. W pro to ko łach Rady
Głów nej Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski od naj du je my nie raz głos pol skich hie rar -
chów, wy czu lo nych na każ de po tknię cie Wa ty ka nu i każ dą ma ni pu la cję pro pa gan -
dy kra jo wej. Oto dwa cy ta ty z tych że pro to ko łów, z po cząt ku 1974 r. 

Pierw szy to głos kard. Ka ro la Woj ty ły: „Czuj ność i nie po kój ma głę bo kie
ko rze nie w świa do mo ści na ro do wej. Pol skość ma swo ją hi sto rię jed no rod ną. Rząd,
par tia te go nie re pre zen tu ją. W tej rze czy wi sto ści Po lak nie mo że się od na leźć,
bo to nie mie ści się w du cho wej toż sa mo ści na ro du. Spo łe czeń stwo na sta wio ne
do tej rze czy wi sto ści kry tycz nie oba wia się w związ ku z tym, że za war cie ukła du
mię dzy pań stwem, czy li par tią, de fac to, a Sto li cą Apo stol ską, bę dzie rów no znacz -
ne z po ło że niem pie czę ci na tej rze czy wi sto ści po li tycz nej, o któ rej lu dzie po tra fi -
li so bie wy ro bić zda nie w cią gu trzy dzie stu lat”. Pod pi sa nie ukła du ze Sto li cą
Apo stol ską, przy ak cep ta cji te go fak tu przez epi sko pat Pol ski, by ło by w grun cie
rze czy po gwał ce niem na tu ral nych po trzeb i dą żeń spo łe czeń stwa. 



Kar dy na ło wi z Kra ko wa wtó ro wał pry mas Wy szyń ski, pod czas ko lej ne go
po sie dze nia bi sku pów, z mar ca 1974 r.: „Skąd bie rze się w Wa ty ka nie to prze ko -
na nie, że jest to ustrój sta ły? Na czym ta sta łość się opie ra, py tam? Czy na mo cy
dok try ny? Czy na po zy cji w spo łe czeń stwie? Czy na si le mi li tar nej?” I od ra zu kar -
dy nał od po wia dał: trzy ra zy „nie”, tzn.: „Nie ma roz wo ju dok try ny, po zy cja ustro -
ju w spo łe czeń stwie ra czej ma le je, sta łość gwa ran to wa na przez po sta wę mi li tar ną
jest kru cha. Ustrój opar ty na ar ma tach jest naj mniej sta ły. A za tem po co Sto li ca
Apo stol ska chce utrwa lić coś, co jest py łem, któ ry prę dzej czy póź niej się roz wa li
po przez swo ją na tu rę we wnętrz ną, swo ją sła bość we wnętrz ną”.

*  *  *

16 paź dzier ni ka 1978 r. Świad ko wie tam tych wy da rzeń, roz po czy na ją cych
po wol ny de mon taż że la znej kur ty ny, i świad ko wie świad ków przy wo łu ją roz licz ne
aneg do ty to wa rzy szą ce paź dzier ni ko we mu kon kla we. Wy da wa ło się, że zgod nie
z po nad czte rech set let nią tra dy cją Ko ścio ła po wszech ne go, na stęp cą Ja na Paw ła I
będzie Włoch: „Zda wa ło się, że to prze kro cze nie gra ni cy bę dzie dla kar dy na łów
trud ne, a dla spo łe czeń stwa rzym skie go – nie do przy ję cia” – mó wił na za jutrz
w Radio Wa ty kań skim pry mas Wy szyń ski. On sam tak że są dził, że kon kla we za koń -
czy się tra dy cyj nie – wy bo rem pa pie ża Wło cha. Nie po dob na od czy tać dziś my śli
i emo cji to wa rzy szą cych wów czas kard. Ka ro lo wi Woj ty le. Je go se kre tarz, ks. Sta ni -
sław Dzi wisz, miał pro sić kra kow skich przy ja ciół kar dy na ła w dzień bo daj przed od -
lo tem do Rzy mu: „Pro szę się mo dlić za kar dy na ła Woj ty łę, pro szę się mo dlić o je go
po wrót do Kra ko wa”. Już pod czas po grze bu Ja na Paw ła I – jak wspo mi nał Ma rek
Skwar nic ki – za sta na wia no się w Rzy mie nad przy szło ścią Ko ścio ła: „hie rar cha z Eu -
ro py Za chod niej był ma ło praw do po dob ny, po nie waż tam tej szy Ko ściół po dzie lił
się na dwa stron nic twa po so bo ro we i wy bór ko goś z jed ne go stron nic twa spo wo do -
wał by kło po ty z dru gim z nich” – pi sał Geo r ge We ige l. Po czą tek kar dy nal skich na -
rad nie za po wia dał tak ra dy kal nych zmian. Jed nak że gdy dwóch naj po waż niej szych
pre ten den tów do tro nu pa pie skie go nie mo gło zy skać w ko lej nych gło so wa niach
zde cy do wa nej prze wa gi, wy two rzy ła się sy tu acja pa to wa. Kar dy nał Giu sep pe Si ri
z Ge nui oraz kard. Gio ven ni Be nel li zre zy gno wa li. Miał wte dy – we dle jed nej z wer -
sji – ini cja tor prze ło mu, kard. Franz König po dejść do pry ma sa Pol ski i stwier dzić:
„księ że kar dy na le, już czas, by na Sto li cy Pio tro wej za siadł ktoś z Eu ro py Środ ko wej,
a kon kret nie z Pol ski”. W pierw szej re ak cji pry mas miał od po wie dzieć spon ta nicz -
nie: „Ależ ja je stem już sta ry!” (war to przy po mnieć, że po śmier ci pa pie ża Piu sa XII,
pod czas póź niej sze go kon kla we, w koń cu 1958 r., nie któ rzy kar dy na ło wie od da li
głos na Ste fa na Wy szyń skie go; był to na pew no wy raz sza cun ku dla ka pła na – by łe -
go więź nia re żi mu ko mu ni stycz ne go). „Ale nie o Je go Emi nen cji my śle li śmy” – od -
po wie dzieć miał, rów nie spon ta nicz nie, kar dy nał z Wied nia. (In ną wer sję te go
dia lo gu przed sta wia We igel, któ ry prze pro wa dził roz mo wę z kard. Köni giem. To czy -
ła się ona w przeded niu kon kla we: „Nie, nie ty, ale jest dru gi…” Pry mas od rzekł:
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„Nie, jest zbyt mło dy i nie zna ny, ni gdy nie zo sta nie pa pie żem…”). Czy, po ko lej -
nym gło so wa niu, kar dy na ło wie z Wied nia i z War sza wy wró ci li do tej roz mo wy?
Fak tem jest, że pry mas – już prze ko na ny o re al nych szan sach „na sze go gó ra la z Wa -
do wic” – miał wów czas od być roz mo wę ze swym kra kow skim przy ja cie lem i rzec
mu: „Gdy cię wy bio rą, przyj mij je!” We dług świa dec twa sa me go pa pie ża, pod szedł
do nie go tak że kard. Ma xi mi lian de Fu sten berg i po wie dział: „Do mi nus adest et
vocat te” (Pan jest tu taj i wo ła cię). I wy bra li. Gdy kard. Je an Vil lon – ka mer ling
odpo wie dzial ny za rzą dy w Ko ście le pod czas in ter re gnum – „sta nął przed pul pi tem
Ka ro la Woj ty ły i za py tał: »Czy przyj mu jesz?« Nie by ło żad ne go wa ha nia. […] To też
od po wie dział: »W po słu szeń stwie wia ry wo bec Chry stu sa, mo je go Pa na, za wie rza -
jąc Mat ce Je go i Mat ce Ko ścio ła, świa dom wiel kich trud no ści – przyj mu ję«” – pi sał
bio graf pa pie ża. Pry mas Ty siąc le cia miał mu pro ro czo za kre ślić no we za da nie:
„wpro wa dzisz Ko ściół po wszech ny w III ty siąc le cie”. Na stęp nie Ka rol Woj ty ła prze -
szedł do gar de ro by – na zy wa nej „po ko jem pła czu” – by prze brać się w jed ną z trzech
su tann, wcze śniej przy go to wa nych w róż nych roz mia rach na tę oko licz ność. 

Bia ły dym zwia sto wał po myśl ne za koń cze nie kon kla we; tłum rzy mian gęst -
niał na pl. Świę te go Pio tra, roz rze dza jąc się, im bli żej pla cu Piu sa XII. W dro dze na
bal kon, z któ re go mia no ogło sić imię pa pie ża, kard. Pe ric le Fe li ci uczył się wy mo -
wy pol skie go na zwi ska. Dla ty się cy zgro ma dzo nych nie wie le ono mó wi ło: „Czy to
czar ny?” – miał usły szeć Je rzy Tu ro wicz od py ta ją ce go się są sia da. „Wzru sza ją ce
w swej pro sto cie sło wa, któ re wczo raj wie czo rem pa dły z ust Ja na Paw ła II – »po -
wo ła ny zo sta łem do Was z da le kiej kra iny« – by ły prze rwa ne ta kim hu ra ga nem
okla sków i okrzy ków, że wszy scy po ję li, iż ta da le kość jest mi ło sną bli sko ścią przez
wia rę Ko ścio ła po wszech ne go wszyst kich lu dzi i na ro dów” – mó wił na za jutrz Pry -
mas Ty siąc le cia. Po ca łym świe cie roz grza ły się te le fo ny. Jak wspo mi nał kard. Ka -
zi mierz Nycz, do nie go wia do mość o wy bo rze no we go pa pie ża do tar ła, gdy po dą żał
z Kra ko wa do Lu bli na: „wy bra no two je go kar dy na ła!” Każ dy z nas pa mię ta do -
sko na le ten dzień. Ja sam, pa mię tam, że kil ka krot nie przed kon kla we py ta łem się
swo ich naj bliż szych, co by by ło, gdy by na gle wy bra no Po la ka? Nikt z mo je go war -
szaw skie go oto cze nia nie brał ta kiej moż li wo ści pod uwa gę. Gdy do wie dzia łem się,
że jed nak – Ka rol Woj ty ła zo stał Oj cem Świę tym – mia łem tak że oso bi stą sa tys fak -
cję. Kra ków z ko lei osza lał. Lu dzie wy szli na sta ro miej skie uli ce, by wy ra zić swą
ra dość i uczcić swe go (do tej po ry) bi sku pa. Wy so ki apa rat czyk par tyj ny Jan Szy dlak
miał wte dy stwier dzić, że wo lał by rzą dzić in nym na ro dem. Po dob nie my śle li, nie -
ste ty, po zo sta li ko mu ni ści. Z ko lei ko men ta tor re żi mo wej te le wi zji nie wy trzy mał
na pię cia i wzru szo nym gło sem po dał ra do sną in for ma cję. „Ra du je się ca ły Ko ściół
– mó wił już na za jutrz po wy bo rze Ka ro la Woj ty ły, w za stęp stwie kar dy na łów, se kre -
tarz KEP bp Bro ni sław Dą brow ski. – Ra du je my się dla te go, że pol ski kar dy nał zo -
stał bi sku pem rzym skim w okre sie przy go to wań do uro czy sto ści dzie więć set le cia
mę czeń skiej śmier ci bi sku pa mę czen ni ka, św. Sta ni sła wa, na sto li cy kra kow skiej.
[…] Wy ra ża my głę bo ką na dzie ję, że w tych uro czy sto ściach pa pież Jan Pa weł II
weź mie udział i bę dzie prze ży wał z na mi ra do ści ju bi le uszo we”.
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W od róż nie niu od mi lio nów Po la ków, wła dze ko mu ni stycz ne zo sta ły tym
wy bo rem nie mi le za sko czo ne. Ogrom nie szczęść, bie żą cych i prze wi dy wal nych
w nie da le kiej przy szło ści, jed ne go wie czo ru – 16 paź dzier ni ka 1978 r. – spadł na
gło wy wszech wład nych. Bo daj ni gdy w dzie jach PRL wła dza tak bar dzo nie od su -
nę ła się od wła sne go na ro du. Jak wspo mi nał ks. Bo gu sław Bi jak, miesz ka ją cy wów -
czas w zna nym do mu pa ra fial nym ko ścio ła pw. św. Alek san dra, przy ul. Ksią żę cej,
przez ca łą noc – na prze ciw ko – pa li ły się świa tła. W ko mu ni stycz nym „Bia łym Do -
mu” ob ra do wa no, si ląc się na zro zu mie nie za gro że nia, któ re nie uchron nie zbli ża -
ło się z Wiecz ne go Mia sta. „Ab so lut nie zde gu sto wa ni na ra dza ją się to wa rzy sze:
Ka nia, Ko wal czyk, Ol szow ski, Wer blan, Łu ka sze wicz – wspo mi nał Ka zi mierz Ką -
kol. – Kon ster na cja wi docz na. Ol szow ski wy le wa na ja sne spodnie fi li żan kę czar -
nej ka wy. Wes tchnie nia. Cięż kie. Czy rek ła du je się z te zą – wy pra co wa ną przez
nas w dro dze z SDP do KC – »za sta nów my się… osta tecz nie lep szy Woj ty ła ja ko
Pa pież tam, niż ja ko Pry mas tu«. Te za jest chwy tli wa. Tra fia do prze ko na nia. Ulga”. 

Wkrót ce do zde gu sto wa nych to wa rzy szy za czę ły do cie rać po cie sza ją ce in for -
ma cje (za pew ne nie tyl ko cla ri sy) z am ba sa dy PRL przy Kwi ry na le. Wszy scy za in -
te re so wa li się Pol ską, na sze ak cje ro sną. Po lak po tra fi! Pro pa gan da ko mu ni stycz na
na tych miast wpro wa dzi ła do pu li osią gnięć so cja li stycz ne go pań stwa wy bór Po la -
ka na tron pa pie ski. Sztucz nie na dmu chi wa ny ba lon co raz moc niej prze sła niał
komu ni stom ich rze czy wi ste pa smo po ra żek. Już w te le gra mie gra tu la cyj nym do
Ja na Paw ła II, pod pi sa nym przez Edwar da Gier ka, Hen ry ka Ja błoń skie go i Pio tra
Ja ro sze wi cza, pi sa no „o wiel kim trium fie na ro du pol skie go, na ro du bu du ją ce go
po myśl ność swej so cja li stycz nej oj czy zny, na ro du zna ne go w świe cie ze szcze gól -
ne go umi ło wa nia po ko ju”. Du żo ra cjo nal niej za cho wał się am ba sa dor so wiec ki
we Wło szech, gdy stwier dził, nie bez iro nii, pod czas roz mo wy z Ja błoń skim,
„iż naj więk szym osią gnię ciem Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej by ło da nie świa -
tu pol skie go pa pie ża”. Pod wpły wem za pew ne wia ry w cu da ko mu ni ści zde cy do -
wa li się tak że na trans mi sję mszy pon ty fi kal nej z Rzy mu, pod czas któ rej na stą pił
pa mięt ny, wza jem ny uścisk i po ca łu nek – gest mi ło ści i sza cun ku mię dzy Pry ma -
sem Ty siąc le cia a pa pie żem Ja nem Paw łem II. „Był to ewe ne ment, nie spo ty ka ny
w kra ju na le żą cym do blo ku państw ko mu ni stycz nych – pi sa ła s. Mar ta Cie bie ra.
– Tym bar dziej kło po tli wy, że ca łe spo łe czeń stwo (99% ba da nych przez OBO PiSP)
apro bo wa ło sam fakt nada nia re la cji. Zaś au dy to rium trans mi sji uro czy sto ści
w tele wi zji osią gnę ło licz bę 92% ba da nych”. Da ne po wyż sze nie tra fi ły – rzecz
jasna – do opi nii pu blicz nej. 

*  *  *

W paź dzier ni ku 1978 r. abp Lu igi Pog gi nie przy je chał już do Pol ski. Nun -
cja tu ra w War sza wie na dal by ła pu sta. Po li ty ka wschod nia Wa ty ka nu ule ga ła fak -
tycz nie ra dy kal nej zmia nie. Pa pież Po lak nie był za in te re so wa ny, w pierw szym
rzę dzie, kon tak ta mi z wła dzą pań stwo wą. Za mie rzał pro wa dzić dia log z czło wie -
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kiem. Je go piel grzy mo wa nie po Pol sce w czerw cu 1979 r. wy wo ła ło la wi nę po zy -
tyw nych skut ków, któ rych zwień cze niem stał się dzie się cio mi lio no wy ruch „So li -
dar no ści”. Mi mo zdła wie nia pol skich aspi ra cji wol no ścio wych przez re żim gen.
Ja ru zel skie go, ko mu ni stom nie uda ło się już od wró cić ko ła hi sto rii. Trze ba jed nak
przy znać, że cze goś się na uczy li od pa mięt ne go noc ne go spo tka nia w gma chu KC.
Do świad cze nie pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II z lat 1978–1981 wpły nę ło ra dy kal nie
na ich oce nę ewen tu al nej wi zy ty pa pie ża w Pol sce w 1982 r. (pla no wa no ją od
począt ku w związ ku z sześć set ną rocz ni cą obec no ści Ob ra zu Czar nej Ma don ny na
Ja snej Gó rze). Już w stycz niu 1982 r., kil ka ty go dni po roz pra wie niu się z „So li -
dar no ścią”, na po trze by eki py Ja ru zel skie go wy ko na no spe cjal ną eks per ty zę za ty -
tu ło wa ną: „Prze wi dy wa ne skut ki wi zy ty dla in te re sów PRL i jej władz”. Pi sa no
w niej m.in.: „Zja wi ska nie ko rzyst ne, któ re nie wąt pli wie wy stą pią, stwo rzą pew -
ne za gro że nia w sfe rze po li tycz nej, spo łecz nej i ide olo gicz nej dla PRL, a tak że dla
jej so cja li stycz nych są sia dów. Par tia i pań stwo mu szą pod jąć wie lo płasz czy zno we
dzia ła nia, któ re bę dą ni we lo wać szko dli wą treść i za kres tych zja wisk. Trze ba
w tym dzia ła niu uwzględ niać na stę pu ją ce ele men ty: […] – przy jazd pa pie ża i je go
za cho wa nie mo gą zak ty wi zo wać spo re krę gi spo łe czeń stwa na rzecz b[yłej] »So li -
dar no ści«. Osła bi ło by to kon so li da cję po li tycz ną spo łe czeń stwa na grun cie ustro -
ju so cja li stycz ne go, a jed no cze śnie zbli ży ło jesz cze szer sze krę gi spo łecz ne do
Ko ścio ła i je go struk tur. […] – Ko ściół mo że na si lić w dzia łal no ści dusz pa ster skiej
ak cen ty z za kre su rze ko mej obro ny praw czło wie ka i oby wa te la, a tak że ca łe go
spo łe czeń stwa, ja ko by za gro żo nych przez »to ta li tar ną« wła dzę i pań stwo. – Wi zy -
ta i zwią za ny z nią wzrost pre sti żu Ko ścio ła mo że po głę bić spo łecz ne prze ko na nie,
iż jest on je dy nym wy ra zi cie lem dą żeń i aspi ra cji na ro du. […] – Pa pież mo że wy -
ko rzy stać wi zy tę w Pol sce do po tę go wa nia uczuć re li gij nych wśród ka to li ków
w kra jach so cja li stycz nych, a tak że do prób de sta bi li zo wa nia sy tu acji spo łecz no -
-pol ityc znej w tych kra jach po przez wąt ki me sja ni stycz ne w swych wy stą pie niach
(od nie sie nia ukra iń sko -l ite wskie i po bra tym cze)”. 

Ne ga tyw na oce na ewen tu al nej wi zy ty Ja na Paw ła II w Pol sce, pla no wa nej na
1982 r., mia ła tak że ści sły zwią zek z po sta wą pa pie ża wo bec eki py gen. Ja ru zel skie -
go. Oj ciec Świę ty, po ru szo ny in for ma cja mi do cie ra ją cy mi do Wa ty ka nu za po śred -
nic twem za chod nich me diów, wy sto so wał sło wo do na ro du, a na stęp nie –
da to wa ny na 18 grud nia 1981 r. – pro test skie ro wa ny na rę ce gen. Ja ru zel skie go
(a tak że list do Le cha Wa łę sy): „Mó wio no w nim o 200-le tniej na ro do wej nie wo -
li Pol ski i po łą czo no to z ZSRR. Sto sun ki obec ne po rów na no z oku pa cją fa szy -
stow ską. Pi smo nie zo sta ło przy ję te” – re la cjo no wa li pol scy ko mu ni ści swym
nie miec kim przy ja cio łom z NRD. Zmie nio na re dak cja pi sma tak że nie po zo sta -
wia ła wąt pli wo ści co do po glą dów Ja na Paw ła II: „wia do mo ści o za bi tych i ran -
nych Ro da kach [...] na ka zu ją mi zwró cić się do Pa na Ge ne ra ła z usil ną proś bą
i za ra zem go rą cym we zwa niem o za prze sta nie dzia łań, któ re przy no szą ze so bą
roz lew krwi pol skiej” – pi sał pa pież. Za nim abp Pog gi – któ ry przy był do Pol ski
wkrót ce po ogło sze niu sta nu wo jen ne go – po wró cił do Rzy mu, spo tkał się z nim
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ks. Jan Si kor ski, kra jo wy dusz pa sterz in ter no wa nych, prze ka zu jąc naj śwież sze
infor ma cje na te mat re pre sjo no wa nych dzia ła czy „So li dar no ści”: „Wie czo rem
[25 grud nia] uda je nam się jesz cze do paść ks. ab pa Pog gie go już w prze dzia le kole -
jo wym tuż przed odej ściem po cią gu do Wied nia. Prze ka zu je my dla Oj ca św. pierw -
sze wia do mo ści i po zdro wie nia”, a tak że le gi ty ma cję nr 1 „Ho no ro we go
in ter no wa ne go” – no to wał w swym dzien ni ku. Po sta wa pa pie ża oraz to le ro wa nie
– zda niem ko mu ni stów – nie po kor nych po staw ka płań skich przez hie rar chię Ko -
ścio ła ka za ły wła dzom trak to wać pla no wa ne wi zy ty pa pie ża w Pol sce ja ko kar tę
prze tar go wą. W 1982 r. ko mu ni ści od mó wi li Ja no wi Paw ło wi II wjaz du do kra ju,
osta tecz nie mo ty wu jąc to bra kiem zgo dy epi sko pa tu Pol ski na le gi ty mi zo wa nie
pseu do de mo kra tycz ne go Pa trio tycz ne go Ru chu Od ro dze nia Na ro do we go. Wi zy -
ta ta, któ rej ce lem by ło wspar cie na ro du ka to lic kie go, do tknię te go nie spra wie dli -
wo ścią, do szła jed nak do skut ku w czerw cu 1983 r. Po jej za koń cze niu w ana li zach
do ko ny wa nych przez ko mu ni stycz ną wła dzę zna la zły się stwier dze nia oce nia ją ce
ne ga tyw nie za rów no prze bieg, jak i skut ki piel grzym ki. Pod kre śla no nie po ko ją cy
ich wzrost au to ry te tu Ko ścio ła w Pol sce, a tak że przej ście zna czą cej czę ści dzie się -
cio mi lio no we go ru chu „So li dar ność” pod skrzy dła bi sku pów. Ko mu ni ści pol scy,
wspar ci przez So wie tów, a tak że przez nich mo ty wo wa ni, przy stą pi li za tem do ata ku.

Po cząw szy od je sie ni 1983 r., gdy wła dze roz pra wi ły się z więk szo ścią dzia -
ła czy pod zie mia so li dar no ścio we go, pod ję to bar dziej in ten syw ną wal kę z wy bra -
ny mi ludź mi Ko ścio ła (w tym z ks. Je rzym Po pie łusz ką). W koń cu 1983 r. od by ła
się spe cjal na na ra da funk cjo na riu szy De par ta men tu IV MSW, w któ rej „pre le gen -
ci” za chę ca li de fac to do sto so wa nia po za praw nych na rzę dzi od dzia ły wa nia, co
w kon se kwen cji pro wa dzić mu sia ło do zbrod ni i ła ma nia ludz kich cha rak te rów.
Wte dy tak że po wró co no do prak ty ki eli mi no wa nia – czę sto w spo sób bru tal ny
(jak w Mięt nem i we Włosz czo wie) – obec no ści krzy ży w szko łach pu blicz nych.
„Wszyst kim wo ła ją cym sło wa mi, mo dli twą i umar twie niem o po zo sta wie nie Krzy -
żów [sic!], a zwłasz cza bo ha ter skiej mło dzie ży szkol nej z Mięt ne go ser decz nie bło -
go sła wię...” – pi sał w mar cu 1984 r. bp sie dlec ki Jan Ma zur. Przy stą pio no tak że –
po raz ostat ni w dzie jach PRL – do ofen sy wy ide olo gicz nej. W dru giej po ło wie lat
osiem dzie sią tych na uczy cie le ka to lic cy i ro dzi ce pod ję li wal kę prze ciw ko wpro -
wa dze niu do za jęć szkol nych no we go przed mio tu: re li gio znaw stwa, opar te go na
me to do lo gii mark si stow skiej. Bi sku pi wspar li ak cję zbie ra nia pod pi sów na uczy -
ciel skich pod pe ty cją skie ro wa ną do władz oświa to wych: „Ma to być przed miot
obo wiąz ko wy w szko łach po nad pod sta wo wych [...]. Pa ste rze Ko ścio ła zmu sze ni są
zgło sić wo bec te go za sad ni cze za strze że nia. Mark si stow skie re li gio znaw stwo ma
bo wiem ne ga tyw ny sto su nek do każ dej re li gii. Uka zu je ją ja ko ilu zję i de for ma cję
na tu ral nych dą żeń czło wie ka. Bi sku pi nie są prze ciw ni po sze rza niu wie dzy o re li -
giach. W na szych jed nak kon kret nych wa run kach re li gio znaw stwo ozna czać bę dzie
wal kę z re li gią”. Ofen sy wa ide olo gicz na par tii szła w pa rze z za mro że niem (od
1984) sta le to czą cych się roz mów ze Sto li cą Apo stol ską na te mat pod pi sa nia wspól -
ne go do ku men tu (kon wen cji) nor mu ją ce go re la cje pań stwo – Ko ściół w PRL. 

22 _______________________________________________________________________



W tym sa mym cza sie, a za tem w la tach 1983–1987, bi sku pi pol scy nie mie li
wspól nie wy pra co wa ne go zda nia na te mat „So li dar no ści”. Po wszech nie sza no wa no
spu ści znę ru chu, a jed no cze śnie – zda niem apa ra tu bez pie czeń stwa – część hie rar -
chów (tzw. przez nich Ko ściół war szaw ski) kry tycz nie oce nia ła pod zie mie „So li dar -
no ści”. Z ko lei przed sta wi cie le tzw. Ko ścio ła kra kow skie go (w tym tak że kard.
Hen ryk Gul bi no wicz z Wro cła wia) mie li – we dle te go sa me go źró dła – wię cej zrozu -
mie nia dla pro so li dar no ścio wych po staw ka pła nów ich die ce zji. I rze czy wi ście, pry mas
Jó zef Glemp – nie wprost – po parł sta ra nia Ja nu sza Za błoc kie go z lat 1982–1983,
zmie rza ją ce do utwo rze nia par tii cha dec kiej. Pro jekt ten za kła dał rze czy wi stą wo lę
po sze rze nia przez wła dze au ten tycz nej prze strze ni wol no ści. Wio sną 1983 r. pod
wpły wem funk cjo na riu szy SB do szło jed nak do prze wro tu w Pol skim Związ ku Kato -
lic ko -Sp ołec znym, któ re go efek tem by ło po da nie się Za błoc kie go do dy mi sji. Był
to sy gnał, że je dy ną for mą współ pra cy z re żi mem do pusz czal ną przez gen. Ja ru zel -
skie go jest przy na leż ność ka to li ków do fa sa do we go two ru: PRO N-u. 

Sy tu acja ule gła zmia nie w po ło wie 1986 r. Wła dze na dal utrzy my wa ły twar -
de sta no wi sko wo bec „So li dar no ści”, ale fak tycz nie zda wa ły so bie spra wę z fia ska
rze ko mych re form; kry zys go spo dar czy po głę biał się, w ZSRR na to miast na stę -
po wa ły zmia ny, któ re mu sia ły do pro wa dzić do po sta wie nia przez Gor ba czo wa
lokal nych przy wód ców państw Ukła du War szaw skie go „oko w oko” z wła snym
spo łe czeń stwem. Zmu sza ło to do po szu ki wań so jusz ni ka. W wa run kach pol skich
na tu ral nym amor ty za to rem spo łecz nych na pięć i fru stra cji był Ko ściół hie rar chicz -
ny, któ ry po cząw szy od kry zy su 1956 r. to no wał na stro je, ra to wał z opre sji ko lej -
ne eki py par tyj no -rz ąd owe. Jesz cze w 1987 r., przed i po przy jeź dzie pa pie ża do
Pol ski, ko mu ni ści po wró ci li do kon cep cji bu do wy – za miast od bu do wy „So li dar -
no ści” – sil ne go stron nic twa cha dec kie go. Ofer ta ta jed nak nie zo sta ła przy ję ta
przez epi sko pat Pol ski. Po wo dem by ła m.in. wi zy ta Ja na Paw ła II w Pol sce
w 1987 r. Pa pież wie lo krot nie przy po mi nał o do rob ku „So li dar no ści”, mo dlił się
przy gro bie bł. Je rze go, co ko mu ni ści od czy ta li w ka te go riach po li tycz nej de cy zji
Ko ścio ła o udzie le niu po par cia lu dziom Le cha Wa łę sy. Jak od no to wa li funk cjo na -
riu sze wy wia du z re zy den tu ry rzym skiej, pa pież de fac to prze chy lił sza lę de cy zji na
rzecz za an ga żo wa nia Ko ścio ła w Pol sce w re ak ty wo wa nie „So li dar no ści”, a jed -
no cze śnie prze rwał po li ty kę ne go cja cji pro wa dzo ną przez abp Ago sti no Ca sa ro lie -
go. Po par cie udzie lo ne opo zy cji zmu si ło eki pę Ja ru zel skie go do szu ka nia
roz wią zań, któ re fak tycz nie do pro wa dzi ły stro ny do ob rad Okrą głe go Sto łu. Jed -
no cze śnie kon cy lia cyj na po sta wa po śred ni ków – lu dzi Ko ścio ła – da ła wła dzy gwa -
ran cję, że pań stwa Za cho du i USA bę dą przy chyl nie pa trzeć na ewo lu cyj ne zmia ny
za cho dzą ce w Pol sce. Wy wiad ko mu ni stycz ny re zy du ją cy w USA uspo ka jał War sza -
wę, stwier dza jąc, że po li ty ka ame ry kań ska nie zmie rza do kon fron ta cji ze Wscho -
dem, lecz na sta wio na jest na po ko jo wą trans for ma cję ustro ju pań stwa. Nie za leż nie
od fak tycz nej si ły re żi mu, skom pro mi to wa ne go w oczach wła sne go spo łe czeń stwa. 
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Bo gu sław Tracz 

Ka rol Woj ty ła – Jan Pa weł II i kul tu ra nie za leż na

Ko ściół przez ty siąc lat obec no ści na zie miach pol skich, obok swej funk cji
dusz pa ster skiej, peł nił jed no cze śnie pierw szo rzęd ną ro lę kul tu ro twór czą. Zwią zek
wia ry chrze ści jań skiej z kul tu rą uwi dacz niał się m.in. we wza jem nym od dzia ły wa -
niu Ko ścio ła i in sty tu cji wła dzy. Dwór kró lew ski, dwo ry ksią żę ce, śro do wi ska
możno wład cze ko rzy sta ły czę sto kroć z umie jęt no ści i ta len tów tych sa mych twór -
ców, któ rych Ko ściół in sty tu cjo nal ny wspie rał swym me ce na tem. Prze strzeń wia -
ry i Ewan ge lii by ła nie ja ko na tu ral nym ob sza rem dzia łal no ści ar ty stycz nej. Dzie ła
ma la rzy, mi strzów dłu ta, ar chi tek tów, mu zy ków i li te ra tów mia ły swo je za ko rze -
nie nie w chrze ści jań stwie i choć już w cza sach od ro dze nia związ ki po mię dzy re li -
gią i twór czo ścią ar ty stycz ną za czę ły się roz luź niać, ni gdy nie za ni kły zu peł nie.

Tra dy cja chrze ści jań ska po zo sta ła głę bo ko za ko rze nio na w kul tu rze eu ro -
pej skiej, po mi mo oświe ce nio wej la icy za cji i otwar cia się kon ty nen tu na wpły wy in-
nych krę gów cy wi li za cyj nych. No we idee, prą dy fi lo zo ficz ne i kon cep cje świa ta,
na wet je śli bez po śred nio nie mia ły za ko twi cze nia w Ewan ge lii, czer pa ły z wie lo -
wie ko we go dzie dzic twa chrze ści jań stwa i kul tu ro wych za so bów Ko ścio ła. Ko rzy -
sta li z nie go tak że wy znaw cy in nych re li gii, agno sty cy i nie wie rzą cy. Spo łe czeń stwa
Eu ro py wzra sta ły, kon ty nu ując i współ two rząc kul tu rę opar tą na dwóch istot nych
ele men tach. Pierw szym by ła kon ty nu acja daw nych war to ści, dru gim zaś roz wój
nowych ide i1.

W pierw szej po ło wie XX w. chrze ści jań stwo wciąż od dzia ły wa ło na twór ców
kul tu ry na zie miach pol skich, choć co raz czę ściej sy tu owa li się oni już po za Ko ścio -
łem. Po mi mo to tra dy cyj na re li gij ność po zo sta wa ła kon sty tu tyw ną ce chą więk szo -
ści oby wa te li wy zna nia rzym sko ka to lic kie go miesz ka ją cych na te re nie od ro dzo nej
Rzecz po spo li tej. Nie by ła to zresz tą je dy na sfe ra sa crum, z któ rej czer pa li twór cy
przed he ka tom bą II woj ny świa to wej. Obok ka to li ków waż ną ro lę kul tu ro twór czą
peł ni li wy znaw cy ju da izmu, gre ko ka to li cy, pra wo sław ni i pro te stan ci. Mo zai ka na -
ro do wo ścio wa i re li gij na II Rzecz po spo li tej mia ła swo je od bi cie w ży ciu kul tu ral -
nym i twór czo ści ar ty stycz nej. W tym kon tek ście sto sun ki po mię dzy re li gią i sztu ką
nie by ły jed no rod ne i ob fi to wa ły w sze reg po staw – od izo la cji i nie chę ci, po dia -
log i wza jem ne prze ni ka nie się. Choć twór czość re li gij na nie by ła w tym cza sie

1 R. Bart nic ki, W. Ka wec ki, Wstęp [w:] Chrze ści jań stwo a kul tu ra, red. R. Bart nic ki, W. Ka wec ki, War sza -
wa 2006, s. 12.



domi nu ją ca, a awan gar do we prą dy w sztu ce i mod ne wów czas eks pe ry men ty
artystycz ne da le kie by ły od re li gii i re li gij no ści w ogó le, nie mia ły jed nak miej sca
de sa kra li za cyj ne na ci ski ze stro ny pań stwa, ani tym bar dziej po li ty ka od gór nej
ateiza cji. Oby dwie usta wy za sad ni cze mię dzy wo jen nej Pol ski two rzy ły fak tycz ną,
real ną pod sta wę dla po sza no wa nia re li gii i obec no ści sa crum w ży ciu pu blicz nym.
Re ne sans twór czo ści re li gij nej roz po czął się w la tach trzy dzie stych, kie dy to w li -
te ra tu rze i pla sty ce osła bie niu ule gła ener gia ru chów awan gar do wych, a do gło su
do szło no we po ko le nie twór ców, o in nym do świad cze niu ge ne ra cyj nym. W ob li -
czu nie chyb nej woj ny i to ta li tar nych za gro żeń, awan gar da i no wo cze sność ustą pi -
ły miej sca pe sy mi zmo wi i mi tycz nej me ta fi zy ce. W tym sa mym cza sie co raz
wy raź niej szy sta wał się głos za an ga żo wa nych spo łecz nie in te lek tu ali stów, czer pią -
cych in spi ra cję z chrze ści jań stwa. Wśród nich naj waż niej szą ro lę ode gra ły oso by
sku pio ne wo kół Za kła du dla Ociem nia łych w La skach, re dak cji ka to lic kie go pi sma
„Ver bum” i je zu ic kie go mie sięcz ni ka „Prze gląd Po wszech ny”. Na ich ła mach de biu -
to wa li mło dzi li te ra ci i po eci od wo łu ją cy się wprost do fi lo zo fii i tra dy cji chrze ści -
jań skiej. Oży wie niu w dzie dzi nie li te ra tu ry i po ezji re li gij nej to wa rzy szy ła re cep cja
fi lo zo fii neo to mi stycz ne j2.

Woj na i oku pa cja gwał tow nie prze rwa ły krwio bieg ży cia kul tu ral ne go i ar -
ty stycz ne go Pol ski od ro dzo nej. Jed nak pa ra dok sal nie od ży ło, po wszech ne w okre -
sie po roz bio ro wym, na kła da nie się tra dy cji pa trio tycz nej, nie pod le gło ścio wej
i re li gij nej. Kul tu ra pol ska wy szła z po żo gi wo jen nej nie po mier nie oka le czo na.
Wie lu twór ców zgi nę ło, bro niąc oj czy zny lub zo sta ło za mor do wa nych na sku tek
eks ter mi na cyj nej po li ty ki oku pan tów. Do strat oso bo wych na le ży do dać ogrom
znisz czeń dzie dzic twa kul tu ro we go – spa lo ne bi blio te ki, znisz czo ne księ go zbio ry
i ar chi wa, roz kra dzio ne ko lek cje sztu ki i za gra bio ne do bra kul tu ry, pie czo ło wi cie
gro ma dzo ne przez po ko le nia.

Prze ję cie przez ko mu ni stów wła dzy w po wo jen nej Pol sce umoż li wi ło im
pod ję cie zde cy do wa nych dzia łań w ce lu wy eli mi no wa nia nie za leż no ści w więk szo -
ści sfer ży cia pu blicz ne go. „Na uka, kul tu ra, sztu ka, nor my za cho wań spo łecz nych
– ludz ki do ro bek in te lek tu al ny, zwy cza je, spo sób oglą du rze czy wi sto ści, sło wem
wszyst ko – mia ło zo stać pod po rząd ko wa ne ko mu ni stycz nej ide olo gii”3. Po mi mo
wy zwo le nia spod hi tle row skiej oku pa cji, nie wszyst kie sfe ry dzia łal no ści pu blicz -
nej i spo łecz nej oka za ły się wol ne. Po po cząt ko wej po zor nej nie za leż no ści i przy -
zwo le niu na wie lość prą dów i sta no wisk, od 1947 r. za czął na ra stać od gór nie
ste ro wa ny pro ces ide olo gi za cji kul tu ry w opar ciu o wzor ce so wiec kie, któ ry w na -
stęp nych kil ku la tach do pro wa dził do osa dze nia ży cia kul tu ral ne go na mie liź nie
sta li now skiej or to dok sji4.
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Ko niec lat trzy dzie stych oraz okres woj ny i oku pa cji to czas wy bo rów in te -
lek tu al nych i kształ to wa nia się po wo ła nia przy szłe go pa pie ża. W paź dzier ni ku
1938 r. Ka rol Woj ty ła roz po czął stu dia po lo ni stycz ne na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, któ re prze rwał wy buch woj ny. W okre sie oku pa cji
wcho dził w skład kon spi ra cyj nej gru py te atral nej Mie czy sła wa Ko tlar czy ka, któ ra
w oku pa cyj nym Kra ko wie przy go to wa ła i zre ali zo wa ła sie dem pre mier. W jed nym
z li stów ad re so wa nych do swo je go te atral ne go mi strza i przy ja cie la mło dy Ka rol
Woj ty ła na pi sał w li sto pa dzie 1939 r., że sztu ka jest przede wszyst kim „spoj rze niem
wprzód i wzwyż, jest to wa rzysz ką re li gii i prze wod nicz ką na dro dze ku Bo gu. Ma
wy miar ro man tycz nej tę czy od zie mi i od ser ca czło wie ka ku nie skoń czo ne mu – bo
wte dy sta ją przed nią ho ry zon ty prze ogrom ne, me ta fi zycz ne i aniel skie”5.

Gru pa kon ty nu owa ła dzia łal ność – ja ko Te atr Rap so dycz ny – rów nież po
woj nie, jed nak już bez przy szłe go pa pie ża, któ ry w mię dzy cza sie po świę cił ak tor -
stwo dla ka płań stwa. Po zo stał jed nak w bli skich, czę sto kroć przy ja ciel skich sto -
sun kach z ak to ra mi i za pew ne ze spo tkań i roz mów z ni mi czer pał bez po śred nią
wie dzę o po li ty ce kul tu ral nej pań stwa w okre sie sta li now skim. Ak to rzy Te atru Rap -
so dycz ne go zna leź li się pod czuj nym okiem funk cjo na riu szy Urzę du Bez pie czeń -
stwa, w treść spek ta kli in ge ro wa ła cen zu ra, mno żo no trud no ści lo ka lo we
i fi nan so we. Uzna no, że ze spół pre zen tu je styl zbyt ma ło so cja li stycz ny w tre ści
i nie re ali stycz ny w for mie. Dla te go ro dza ju twór czo ści nie mia ło być miej sca
w Pol sce Lu do wej. W 1953 r. Te atr Rap so dycz ny zo stał zli kwi do wa ny, po wcześ -
niej szej kry ty ce ze stro ny ów cze sne go mi ni stra kul tu ry i sztu ki Wło dzi mie rza
Sokor skie go6. Re sty tu owa ny w 1957 r., z tru dem prze trwał ko lej ną de ka dę.
W 1967 r. zo stał po now nie, tym ra zem już osta tecz nie, roz wią za ny. Bez po śred nim
po wo dem de cy zji władz oka za ła się msza świę ta z oka zji 25-l ecia ist nie nia sce ny,
któ rą rok wcze śniej od pra wił w ka te drze wa wel skiej abp Ka rol Woj ty ła. Wy da na
wów czas ju bi le uszo wa pu bli ka cja XXV lat Te atru Rap so dycz ne go w Kra ko wie
(1941–1966) nie mal w ca ło ści zo sta ła prze zna czo na na prze miał. Bez ro bot ne mu
Ko tlar czy ko wi po mógł ar cy bi skup Kra ko wa, któ ry za re ko men do wał go ja ko wy -
kła dow cę re to ry ki, fo ne ty ki i za sad wy mo wy w kra kow skim Ar chi die ce zjal nym
Se mi na rium Du chow nym i Wyż szym Se mi na rium OO. Fran cisz ka nów. Ko tlar czyk
re ali zo wał rów nież przed sta wie nia te atral ne wśród alum nów, opar te prze waż nie na
tek stach bi blij ny ch7.

Lek tu ry mło do ści, za in te re so wa nia po etyc kie, do świad cze nia wy nie sio ne
z Te atru Rap so dycz ne go i roz po czę tych stu diów po lo ni stycz nych wy war ły nie za -
prze czal ny wpływ na po słu gę ka płań ską Ka ro la Woj ty ły / Ja na Paw ła II – w wy mia -
rze lo kal nym (ar cy bi sku pa Kra ko wa) i glo bal nym (bi sku pa Rzy mu). 

5 M. Ko tlar czyk, K. Woj ty ła, O Te atrze Rap so dycz nym. 60-l ecie po wsta nia Te atru Rap so dycz ne go, wstęp
i oprac. J. Po piel, Kra ków 2001, s. 308. 

6 W. So kor ski, Za da nia te atru wal czą ce go, „Te atr”1953, nr 5, s. 19–20; M. Ko tlar czyk, Re du ta Sło wa.
Kuli sy dwu li kwi da cji Te atru Rap so dycz ne go w Kra ko wie, Lon dyn 1980, s. 29–33.

7 D. Mi cha łow ska, Ka rol Woj ty ła ar ty sta – ka płan, Po znań 2006, b.p. 
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Ko ściół ka to lic ki w po wo jen nej rze czy wi sto ści zo stał zmu szo ny do sta wie nia
czo ła an ty re li gij nej po li ty ce ate istycz ne go pań stwa. Kul tu ra w Pol sce pod rzą da mi
ko mu ni stycz ny mi zo sta ła zde for mo wa na. Po mi ja jąc po je dyn cze wy da rze nia, do
koń ca lat sześć dzie sią tych w za sa dzie nie by ło w niej miej sca dla war to ści re li gij -
nych, przede wszyst kim chrze ści jań skich. Po mi mo po wszech no ści wy zna nia ka to -
lic kie go, nie do pusz cza no do wykształcenia się re li gij nej kul tu ry ma so wej.
Po wsta ją ca w po wo jen nej Pol sce twór czość re li gij na by ła w za sa dzie eli tar na (np.
twór czość Krzysz to fa Pen de rec kie go) bądź in cy den tal na. Ist nia ła jed nak ogrom na
dys pro por cja mię dzy za po trze bo wa niem na war to ści re li gij ne w sztu ce i twór czo -
ści ar ty stycz nej a eli tar no ścią po dej mo wa nych ini cja ty w8.

Jed no cze śnie w spo łe czeń stwie za cho dzi ły prze mia ny ma ją ce zwią zek z uma -
so wie niem kul tu ry i me tod prze ka zu in for ma cji. Kul tu ra ma so wa i po pu lar na za -
ta cza ła co raz szer sze krę gi i po mi mo ide olo gicz nej ho mo ge ni za cji i ist nie nia
że la znej kur ty ny pró bo wa no na śla do wać wzor ce pły ną ce z Za cho du, jed nak z za -
cho wa niem za sad i prio ry te tów wy ty cza nych pod czas ko lej nych zjaz dów PZPR.
Film, ra dio, te le wi zja, pio sen ka po pu lar na i mu zy ka roz ryw ko wa w co raz więk -
szym stop niu sta wa ły się jed nym z pod sta wo wych czyn ni ków kon sty tu ują cych
miej sce czło wie ka w świe cie. W od róż nie niu od więk szo ści ob sza rów za chod nie -
go krę gu cy wi li za cyj ne go, w Pol sce in sty tu cje pań stwa dą ży ły do to tal nej kon tro -
li nad me dia mi i prze pły wem in for ma cji, tak że – a mo że wła śnie przede wszyst kim
– w sfe rze sze ro ko po ję tej kul tu ry. Funk cjo na riu sze ide okra tycz nej PZPR czu wa li,
by kul tu ra po zo sta wa ła „świec ka” i wol na od wpły wów „kle ry kal nych prze są -
dów”. W ki nach nie by ło miej sca dla fil mów o te ma ty ce re li gij nej. W ów cze snym
pro gra mie te le wi zyj nym czy ra dio wej ra mów ce próż no by szu kać ka to lic kiej pu -
bli cy sty ki, trans mi sji re li gij nych uro czy sto ści czy utwo rów sce nicz nych lub pio se -
nek o chrze ści jań skim prze sła niu. Nie licz ne wy daw nic twa ka to lic kie sta no wi ły
kro plę w mo rzu po trzeb, a po je dyn cze ty tu ły w mgnie niu oka zni ka ły z księ gar -
skich pó łek. W tej sy tu acji Ko ściół, by móc sku tecz nie peł nić swą mi sję dusz pa ster -
ską, mu siał na no wo od bu do wać re la cje, tak że w sen sie in sty tu cjo nal nym,
po mię dzy re li gią, na uką i sztu ką, któ re w tak bru tal ny spo sób zo sta ły w wie lu miej -
scach ze rwa ne po 1945 r.

In sty tu cje ko mu ni stycz ne go pań stwa igno ro wa ły ist nie nie Ko ścio ła w prze -
strze ni kul tu ry. Lu dzie Ko ścio ła nie mo gli mó wić i two rzyć otwar cie, zgod nie ze
swo ją wo lą i na ka zem su mie nia. Wła dza ogra ni cza ła środ ki, re gla men to wa ła przy -
dzia ły pa pie ru, nie chęt nie wy da wa ła ze zwo le nia na druk. W pro ce sie two rze nia al -
ter na tyw nej do mark si stow skiej wi zji kul tu ry bra ły udział nie wiel kie „wy spy”,
wśród któ rych do nio słą ro lę od gry wał – wspie ra ny przez ko lej nych ar cy bi sku pów
kra kow skich – „Ty go dnik Po wszech ny” i wy daw nic two „Znak”, któ re prze ła ma -
ło mo no pol wy daw nic twa Sto wa rzy sze nia PAX na pu bli ka cje pi sa rzy ka to lic kich.
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8 G. Woj czuk, Sa cro song ja ko no we zja wi sko w pol skiej kul tu rze re li gij nej ostat nich dzie się cio le ci [w:] Dra -
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Ko ściół przyj mo wał po sta wę otwar tą, a wie lu ka pła nów, świec kich i za kon nych,
dą ży ło do re cep cji dla po trzeb dusz pa ster skich współ cze snych prą dów w sztu ce,
archi tek tu rze czy mu zy ce. Sta ło się to szcze gól nie wi docz ne po So bo rze Wa ty kań -
skim II, ale wie le z tych zja wisk da ło się za ob ser wo wać jesz cze przed na sta niem
aggior na men to9.

Pa ster ska po słu ga gło wy kra kow skie go Ko ścio ła na kła da ła szcze gól ne obo -
wiąz ki wy ni ka ją ce z ro li i zna cze nia Kra ko wa w dzie jach i kul tu rze na ro du pol skie -
go. Ka rol Woj ty ła w peł ni zda wał so bie spra wę z du cho we go i kul tu ro we go
dzie dzic twa mia sta pod Wa we lem. Wspie rał miej sco wych twór ców i uczo nych, 
naj pierw ja ko bi skup po moc ni czy Kra ko wa (od 1958), a na stęp nie ar cy bi skup
metro po li ta kra kow ski (od 1964). Są siedz two kra kow skiej sie dzi by ar cy bi sku piej
i re dak cji „Ty go dni ka Po wszech ne go” mia ło nie tyl ko wy raz sym bo licz ny, ale prze -
kła da ło się na re al ną, choć cza sa mi trud ną współ pra cę.

Bli skie kon tak ty Ka ro la Woj ty ły z ludź mi te atru, przed sta wi cie la mi śro do -
wisk twór czych i pra cow ni ka mi wyż szych uczel ni owo co wa ły wie lo ma przed się -
wzię cia mi w ob sza rze spo tka nia się sa crum i pro fa num. Kie dy w 1964 r. wła dze
pań stwo we ob cho dzi ły sześć set ną rocz ni cę za ło że nia przez kró la Ka zi mie rza Wiel -
kie go Aka de mii Kra kow skiej, wła dze pań stwo we pa tro no wa ły uro czy sto ściom
rocz ni co wym na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, na któ re nie za pro szo no przed sta -
wi cie li Ko ścio ła. Me tro po li ta kra kow ski, nie zra żo ny sta no wi skiem par tyj nych
ideolo gów, za pro sił uczo nych na skrom niej sze, choć z pew no ścią bar dziej au ten -
tycz ne uro czy sto ści. Za koń czy ło je uro czy ste Te Deum od śpie wa ne przed oł ta rzem
św. Ja na z Kęt w kra kow skim ko ście le pw. św. An ny. Ko ściel ną część ob cho dów
ju bi le uszu sześć set le cia fun da cji Aka de mii Kra kow skiej abp Woj ty ła za mknął listem
pa ster skim wy sto so wa nym do du cho wień stwa i wier nych na uro czy stość św. Ja na
Kan te go 10 wrze śnia 1964 r. Na pi sał w nim m.in.: „Cho ciaż więc Ko ściół nie uwa -
ża za swo je głów ne za da nie two rze nie kul tu ry, to jed nak sta le pie lę gnu je za rów no
w po szcze gól nych lu dziach, jak i w ca łych spo łe czeń stwach to wszyst ko, na czym
kul tu ra po le ga. Pie lę gnu je tę szla chet ną skłon ność i umi ło wa nie dla praw dy, do bra
i pięk na, któ re stoi u pod staw wszel kiej ludz kiej kul tu ry: umy sło wej, mo ral nej
i arty stycz nej”10.

Włą cze nie ju bi le uszu kra kow skiej uczel ni do ob cho dów Wiel kiej No wen ny
by ło pod kre śle niem zna cze nia chrze ści jań stwa dla roz wo ju i wzra sta nia kul tu ry
na ro do wej, ale rów nież gło sem sprze ci wu wo bec la icy za cyj nych dzia łań pań stwa
i zwró ce niem uwa gi na ko niecz ność od no wy kul tu ry pol skiej, w opar ciu o war to -
ści chrze ści jań skie. Słu ży ły te mu zresz tą uro czy sto ści mi le nij ne w Kra ko wie, nad
któ rych or ga ni za cją i prze bie giem czu wał wła śnie ar cy bi skup kra kow ski. Oprócz
ich czę ści sa kral nej, za nu rzo nej w li tur gii Ko ścio ła, istot nym skład ni kiem by ły

9 J. Ża ryn, Dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce (1944–1989), War sza wa 2003, s. 227–234, 291–292.
10 Cyt. za: J. Wol ny, Se sje hi sto rycz ne w okre sie pa ste rzo wa nia kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły [w:] Ka rol Woj ty -

ła ja ko bi skup kra kow ski, t. 1, red. T. Pie ro nek, R.M. Za wadz ki, Kra ków 1988, s. 464.
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impre zy kul tu ral ne i se sje na uko we. Nie ja ko w cie niu ju bi le uszu uni wer sy te tu
zorga ni zo wa no w 1964 r. ob cho dy dwu set nej rocz ni cy be aty fi ka cji Win cen te go
Kadłub ka. W se sji na uko wej zor ga ni zo wa nej z tej oka zji wzię li udział dwaj wy bit -
ni me die wi ści kra kow scy: prof. Ma rian Ple zia oraz prof. Jó zef Mit kow ski. Jak
zauwa żył Je rzy Wol ny: „wy stą pie nie obu pro fe so rów uzna no za od waż ny krok
w świetle ów cze snej po li ty ki władz, któ re nie chęt nym okiem spo glą da ły na współ -
pra cę pań stwo wych pra cow ni ków na uki z Ko ścio łem”11. 

Rok 1966 w Kra ko wie prze szedł pod zna kiem ob cho dów mi le nij nych. W lu -
tym 1966 r. zor ga ni zo wa ne zo sta ły trzy se sje na uko we po świę co ne die ce zji kra -
kow skiej na prze strze ni ty sią ca lat jej roz wo ju. Wzię li w nich udział hi sto ry cy
z róż nych ośrod ków na uko wych w kra ju. Do idei spo tkań uczo nych po wra ca no
w na stęp nych la tach. Se sje na uko we to wa rzy szy ły dzie więć set le ciu ob ję cia przez
św. Sta ni sła wa kra kow skiej sto li cy bi sku piej (1972) i rocz ni cy je go mę czeń skiej
śmier ci (1979). Uro czy ste ob cho dy to wa rzy szy ły sześć set le ciu uro dzin kró lo wej
Ja dwi gi An de ga weń skiej (1974), o któ rej do pusz czo ne przez cen zu rę pod ręcz ni ki
szkol ne wspo mi na ły „je dy nie” ja ko o mło dej żo nie zwy cięz cy spod Grun wal du.
Kie dy w 1976 r. przy pa da ła 25. rocz ni ca śmier ci kar dy na ła Sa pie hy, to wła śnie
jego na stęp ca, Ka rol Woj ty ła, po le cił roz po czę cie przy go to wań do uro czy sto ści
z tej oka zji i przy go to wa nie pu bli ka cji na uko wej ma ją cej przy po mnieć zna cze nie
„nie złom ne go księ cia” w naj now szej hi sto rii Pol ski i Ko ścio ła 12. To tyl ko nie któ re
z dzia łań ar cy bi sku pa Kra ko wa przed je go wy bo rem na pa ste rza Ko ścio ła po -
wszech ne go, któ rych ce lem by ło przy po mnie nie i oca le nie nie za prze czal nej ro li
chrze ści jań stwa w kul tu rze pol skiej.

Nie tyl ko jed nak tzw. kul tu ra wy so ka i na uka oraz de zy de ra ty uczo nych były
obiek tem tro ski i za in te re so wa nia Ka ro la Woj ty ły. W 1968 r. w do mu re ko lek cyj -
nym Sióstr Słu żeb ni czek w Ka to wi cach -P ane wn ikach zor ga ni zo wa no ogól no pol -
skie sym po zjum po świę co ne ro li pio sen ki re li gij nej w dusz pa ster stwie mło dzie ży.
Obec ny na nim sa le zja nin ks. Jan Pa lu siń ski, zwią za ny z łódz kim DA, przed sta wił
pro jekt Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pio sen ki Re li gij nej „Sa cro song”13. Uzy ska nie
po par cia hie rar chów dla tej ini cja ty wy wbrew po zo rom nie by ło spra wą ła twą.
Popu lar na pio sen ka re li gij na nie mia ła w Pol sce dłu giej tra dy cji ani nie sta ły za nią
wy bit ne na zwi ska wy ko naw ców. Bi sku pi oba wia li się rów nież na pły wa ją cych,
pomi mo że la znej kur ty ny, co raz więk szą fa lą z Za cho du wzor ców kul tu ro wych
i oby cza jo wych. W la tach sześć dzie sią tych wie lo krot nie pro te sto wa li oni prze ciw -
ko fil mom, przed sta wie niom te atral nym czy też wy daw nic twom de mo ra li zu ją cym,
ich zda niem, spo łe czeń stwo 14. Na prze ni ka ją ce do Pol ski po pu lar ne tren dy muzycz -
ne pa trzo no bar dziej niż po dejrz li wie. Wo bec po my słu zor ga ni zo wa nia fe sti wa lu
pio sen ki re li gij nej licz ne za strze że nia i oba wy zgła sza li m.in. bp Fran ci szek Jop
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11 Ibi dem, s. 461.
12 Ibi dem, s. 481.
13 S. Pu cha ła, Dusz pa ster stwo aka de mic kie w die ce zji ka to wic kiej w la tach 1947–1992, Ka to wi ce 2007,

s. 223–225.
14 A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół w Pol sce (1945–1989), Kra ków 2006, s. 348.



z Opo la i abp po znań ski An to ni Ba ra niak. W tym sa mym cza sie w Ko ście le na Za -
cho dzie co raz czę ściej pró bo wa no wy ko rzy sty wać do ce lów dusz pa ster skich
poten cjał mło dzie ży, a zwłasz cza jej za mi ło wa nie do po pu lar ne go mu zy ko wa nia.
Ks. Jan Pa lu siń ski, chcąc uzy skać ak cep ta cję hie rar chów dla idei „Sa cro son gu”,
zwró cił się wła śnie do kard. Ka ro la Woj ty ły. Ten nie tyl ko przy kla snął po my sło wi
mło de go sa le zja ni na, ale prze ko nał doń pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go i po mógł
w uzy ska niu ak cep ta cji Pod ko mi sji Epi sko pa tu ds. Mu zy ki Ko ściel nej15. Kar dy nał
Woj ty ła ob jął rów nież pa tro nat nad fe sti wa lem, ufun do wał głów ną na gro dę,
uczest ni czył i po ma gał w co rocz nych przy go to wa niach. 

Pierw szy „Sa cro song” od był się w 1969 r. w Ło dzi. Przy szły pa pież nie tyl -
ko wspie rał du cho wo fe sti wal, ale w mia rę moż li wo ści, każ de go ro ku oso bi ście
za szczy cał swo ją obec no ścią przy naj mniej kon cer ty fi na ło we. Ko lej ne edy cje mia -
ły miej sce m.in. we Wro cła wiu (1970), Ka to wi cach (1971) i Kra ko wie (1972).
W 1978 r. na Ja snej Gó rze uro czy ście świę to wa no dzie się cio le cie fe sti wa lu. 

Wła dze od po cząt ku pró bo wa ły prze ciw sta wić się or ga ni za cji „Sa cro son gu”.
Do dzia łań pre wen cyj nych i re pre syj nych wprzę gnię to funk cjo na riu szy MO i SB.
Mło dzież szkol ną wy sy ła no w cza sie je go trwa nia na im pre zy. Jed no cze śnie nie
po da wa no ja kich kol wiek in for ma cji w me dia ch16. Ana li zu jąc sy tu ację przed
„Sacro son giem” w Ka to wi cach i Cho rzo wie w 1971 r., funk cjo na riusz SB skon sta -
to wał, że „nie słab ną ce po wo dze nie pio sen ki wśród mło dzie ży oraz roz sze rza ją ca
się po pu lar ność wła śnie tej for my od dzia ły wa nia na mło dzież – in te re su ją ca ją
i pory wa ją ca – o czym świad czy jej ogrom ne za in te re so wa nie wszel kie go ro dza ju
fe sti wa la mi pio sen ki, zo sta ła przez kler pod chwy co na z nie dwu znacz nym za mia -
rem wy wo ła nia za in te re so wa nia mło dzie ży pio sen ką re li gij ną po przez or ga ni zo wa -
nie »Sa cro son gów«. […] Tek sty i mu zy ka są za ma wia ne u zna nych osób, po wsta ło
kilka set utwo rów. Kil ka dzie siąt z nich do cze ka ło się opra co wań mu zycz nych i są
po pu la ry zo wa ne w ko ścio łach ca łej Pol ski, a zwłasz cza wśród mło dzie ży aka de mic -
kiej. […] Ja ko ca łość, pro blem ten zwra ca co raz więk szą uwa gę spo łe czeń stwa nie
tyl ko na sze go, ale i w ośrod kach po lo nij nych za gra ni cą, ja ko no wa for ma od no -
wie nia ży cia re li gij ne go w Pol sce”17.

Or ga ni za cja fe sti wa lu oka za ła się praw dzi wym „po lem do świad czal nym” dla
księ ży oraz współ pra cu ją cych z ni mi świec kich or ga ni za to rów w za kre sie współ -
pra cy z re pre zen tan ta mi śro do wisk twór czych, któ rych pro szo no o po moc w pra -
cach ju ry, przy go to wa niu aran ża cji, mu zy ki i tek stów utwo ró w18. Mi mo że fe sti wal

15 P. Ant ko wiak, Kar dy nał Ka rol Woj ty ła wo bec re li gij nej kul tu ry mu zycz nej w Pol sce [w:] Ka rol Woj ty ła jako
bi skup kra kow ski..., t. 1, s. 312.

16 J. Sza rek, Służ ba bez pie czeń stwa wo bec IV Fe sti wa lu Pio sen ki Re li gij nej „Sa cro son g-72” [w:] Ko ściół
w go dzi nie pró by 1945–1989. Nie zna ne do ku men ty i świa dec twa, red. T. Ba lon- Mroc zka, J. Sza rek, Kra -
ków 2006, s. 342. 

17 Ana li za sy tu acyj na Służ by Bez pie czeń stwa przed „Sa cro son giem” w Ka to wi cach i Cho rzo wie w 1971 r.,
cyt. za: ibi dem, s. 342–343.

18 Ar chi wum IPN Od dział w Ka to wi cach, Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych w Ka to wi cach, 085/8,
t. 7, In for ma cja o przy go to wa niach do III Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pio sen ki Re li gij nej „Sa cro song”
w Ka to wi cach, Ka to wi ce, 27 II 1971 r., k. 116. 

______________________________________________________________________________31



w swych za ło że niach ogra ni czał się do twór czo ści osa dzo nej w nur cie kul tu ry
popu lar nej, to za da nia, ja kie sta wiał kar dy nał Woj ty ła przed je go or ga ni za to ra mi,
nie by ły by naj mniej bła he ani po pu lar ne. „Sa cro song” miał bo wiem umoż li wić sze -
ro kim krę gom mło dzie ży i star szych słu cha czy do stęp do twór czo ści re li gij nej,
z pre me dy ta cją po mi ja nej w środ kach ma so we go prze ka zu. Miał rów nież sku piać
i uła twiać kon tak ty mię dzy twór ca mi, któ rzy w swej dzia łal no ści ar ty stycz nej szu -
ka li in spi ra cji re li gij nych i czu li się od po wie dzial ni za pod trzy my wa nie pol skie go
dzie dzic twa kul tu ry chrze ści jań skiej we współ cze sno ści. Miał być wresz cie ele men -
tem apo stol stwa świec ki ch19. We wrze śniu 1978 r. na in au gu ra cji ju bi le uszo wej,
dzie sią tej edy cji fe sti wa lu w Czę sto cho wie kard. Ka rol Woj ty ła stwier dził m.in.:
„Nie da się stwo rzyć kul tu ry środ ka mi ad mi ni stra cyj ny mi! Środ ka mi ad mi ni stra -
cyj ny mi moż na tyl ko kul tu rę nisz czyć. To jest bar dzo waż ne i trze ba o tym pa mię -
tać w na szych cza sach. Trze ba za chwy tu nad wszyst kim, co jest w czło wie ku.
A je że li w czło wie ku jest ta ki wy miar, któ re mu na imię Sa crum – a jest – to te go
nie moż na za kła my wać, te go nie moż na eli mi no wać środ ka mi ad mi ni stra cyj ny mi.
[…] Gdy by był je den czło wiek w ca łej Pol sce, któ ry ma w so bie ten wy miar
Sacrum, to dla te go jed ne go czło wie ka Sa crum ma pra wo oby wa tel stwa w pol skim
ży ciu i w pol skiej kul tu rze. A cóż po wie dzieć, je że li ta kich lu dzi są mi lio ny? A cóż
po wie dzieć, je że li te mi lio ny dzie dzi czą tra dy cję ty lu po ko leń – ca łe go ty siąc -
lecia?”20 Mie siąc póź niej au tor tych słów za siadł na tro nie bi sku pa Rzy mu ja ko
Wi ka riusz Je zu sa Chry stu sa, Na stęp ca Księ cia Apo sto łów i Naj wyż szy Ka płan
Kościo ła po wszech ne go, pa pież Jan Pa weł II.

Moż na po wie dzieć, że „Sa cro song” był tyl ko fe sti wa lem pio sen ki re li gij nej,
ale by ło by to zbyt du że uprosz cze nie. Na ob sza rze wy ja ło wio nej z obec no ści
sacrum kul tu ry ofi cjal nej stał się on miej scem kieł ko wa nia ar ty stycz nych ini cja tyw,
któ re ob fi cie za owo co wa ły w na stęp nych la tach. Ko lej ne fe sti wa le wzbo ga ca no
o no we kon kur sy i sta le roz sze rza no ich for mu łę. Do zma gań w kon kur sach
muzycz nych do łą czy ły kon kur sy li te rac kie i pla stycz ne. Pod czas kra kow skiej
(1972) i war szaw skiej (1974) edy cji fe sti wa lu zor ga ni zo wa no kier ma sze książ ki re -
li gij nej, rów nież w nie wiel kim stop niu obec nej w księ gar niach pań stwo we go przed -
się bior stwa Dom Książ ki. W opra wę pla stycz ną fe sti wa li an ga żo wa li się mło dzi
twór cy, naj czę ściej ab sol wen ci szkół ar ty stycz nych. Kon cer tom kon kur so wym to -
wa rzy szy ły wy stę py te atrów i grup te atral nych sku pio nych wo kół dusz pa sterstw
aka de mic kich, zgro ma dzeń za kon nych i se mi na riów du chow nych. Fe sti wal, dziś
już nie co za po mnia ny, miał nie za prze czal ny wpływ na roz wój kul tu ry re li gij nej.
Wie le z po wsta łych przy je go oka zji wier szy, pie śni i pio se nek na sta łe we szło do
po so bo ro wej li tur gii Ko ścio ła oraz za si li ło re per tu ar spo tkań re li gij nych, ka te chez
i piel grzy mek. Fe sti wal oży wił rów nież śro do wi ska ar ty stycz ne, zwłasz cza mło -
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19 P. Ant ko wiak, Kar dy nał Ka rol Woj ty ła wo bec re li gij nej kul tu ry mu zycz nej..., s. 318.
20 O pra wo do oby wa tel stwa dla Sa crum we współ cze snej kul tu rze pol skie, prze mó wie nie wy gło szo ne

w kate drze czę sto chow skiej 17 IX 1978 r. na in au gu ra cję X „Sa cro son gu”, cyt za: ibi dem, s. 317.



dych mu zy ków, któ rzy do strze gli moż li wość two rze nia i dzia ła nia w Ko ście le 21.
Nie za prze czal na by ła w tym wszyst kim opie ka, za chę ta i wspar cie ze stro ny kard.
Ka ro la Woj ty ły, któ re go za mi ło wa nie do mu zy ki i pio sen ki re li gij nej sta ło się – już
w okre sie je go pon ty fi ka tu – wie lo krot nie przy czyn kiem do po dej mo wa nia ar ty -
stycz nych ini cja tyw przez wie lu twór ców na ca łym świe cie 22.

Do świad cze nia zdo by te w trak cie or ga ni za cji ko lej nych „Sa cro songów” zo -
sta ły wy ko rzy sta ne przez ka pła nów i twór ców, któ rzy od po ło wy lat sie dem dzie -
sią tych za an ga żo wa li się w or ga ni za cję i uczest nic two w Ty go dniach Kul tu ry
Chrze ści jań skiej. Po my sło daw ca mi i ini cja to ra mi tych cy klicz nie or ga ni zo wa nych
spo tkań by li war szaw scy księ ża Ta de usz Uszyń ski i Wie sław Nie wę głow ski. Pierw -
szy po sta wił so bie za cel pod trzy ma nie i roz wój co raz po pu lar niej szej w Ko ście le
twór czo ści ama tor skiej. Dru gi po sta no wił roz bu do wać Ty go dnie Kul tu ry Chrze ści -
jań skiej o udział w nich „za wo dow ców” – przed sta wi cie li śro do wisk twór czych, li -
te ra tów, ak to rów, ar ty stów pla sty ków, ar chi tek tów, mu zy ków i uczo nych. Jak
stwier dził ks. Wie sław Nie wę głow ski: „Ty go dnie wy peł nia ły lu kę po wsta łą w pol -
skiej kul tu rze, ła miąc tym sa mym wi zję tzw. kul tu ry upraw nio nej. Dla te go rok
1975 moż na przy jąć za da tę, w któ rej Ko ściół ofi cjal nie i jaw nie ła mie do tych cza -
so wy mo no pol kul tu ry. […] Uka zu jąc okro jo ne przez cen zu rę i bra ku ją ce dzie ła,
za bie ga jąc o peł ny ob raz kul tu ry, za ne go wał pu blicz nie do tych cza so we nie kom -
plet ne tre ści kul tu ry na ro do wej i kla sy ki świa to wej, do stęp ne w wy ni ku se lek cji
ośrod ków dys po zy cyj nych. Zła mał wi zje tzw. kul tu ry upraw nio nej”23. Or ga ni za -
cja i przy go to wa nia do Ty go dni Kul tu ry Chrze ści jań skiej by ły oma wia ne na spo -
tka niach ks. Wie sła wa Nie wę głow skie go za rów no z pry ma sem Ste fa nem
Wy szyń skim, jak i kard. Ka ro lem Woj ty łą 24. To wła śnie przy tych dwu wiel kich
oso bo wo ściach two rzy ły się dwa kul tu ro we cen tra pol skie go Ko ścio ła: war szaw ski
i kra kow ski, któ re uzu peł nia ły się w wy pra co wy wa niu spo so bów roz wią zy wa nia
pro ble mów re li gij nych, spo łecz nych i kul tu ral nych w wa run kach ko mu ni stycz -
nych25.

Ty go dnie Kul tu ry Chrze ści jań skiej by ły im pre za mi cy klicz ny mi, jed nak ogra -
ni czo ny mi do kil ku dni w ro ku. Tym cza sem ist nia ła po trze ba ko or dy no wa nia dzia -
łań po dej mo wa nych w po zo sta łych dniach i mie sią cach. Wy cho dząc na prze ciw tym
po trze bom, me tro po li ta kra kow ski po wo łał 5 grud nia 1977 r. w Kra ko wie In sty -
tut Kul tu ry Chrze ści jań skiej Ży we go Sło wa im. Ju liu sza Oster wy, któ ry z za ło że nia
miał być propozycją na re li gij no -a rt ystyc zne aspi ra cje znacz nej czę ści spo łe czeń -
stwa. Or ga ni za to rom in sty tu tu od po cząt ku przy świe cał kon kret ny cel – roz bu dze -

21 G. Woj czuk, Sa cro song..., s. 212–216. 
22 K. Fla der, Ani ma tor kul tu ry [w:] Jan Pa weł II czło wiek kul tu ry, red. K. Fla der, W. Ka wec ki, Kra ków

2008, s. 26.
23 W.A. Nie wę głow ski, No we Przy mie rze Ko ścio ła i śro do wisk twór czych, War sza wa 1997, s. 83. 
24 Re la cja ks. Wie sła wa A. Nie wę głow skie go z 20 V 2010 r., w zbio rach au to ra. 
25 Wy po wiedź ks. Ste fa na Mi siń ca pod czas kon fe ren cji pa ne lo wej: „Sym bio za Ko ścio ła kra kow skie go z kul -

tu rą nie za leż ną w la tach osiem dzie sią tych”, zor ga ni zo wa nej w Kra ko wie 11 II 2010 r. 
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nie świa do mej od po wie dzial no ści mło de go po ko le nia za wie lo wie ko wą spu ści znę,
za dzie dzic two pol skiej kul tu ry. Prak tycz ną re ali za cję te go pro jek tu wi dzia no w pod -
ję ciu dzia łal no ści te atral ne j26. By ła to jed na z wie lu ini cja tyw pod ję tych i re ali zo wa -
nych na te re nie ar chi die ce zji kra kow skiej, za któ rą stał kard. Ka rol Woj ty ła. 

28 wrze śnia 1978 r., za le d wie po 33 dniach pon ty fi ka tu, zmarł pa pież Jan
Pa weł I. Ko ściół roz po czął przy go to wa nia do ko lej ne go kon kla we. Dwa ty go dnie
póź niej do Rzy mu do tar ła już więk szość kar dy na łów. Wśród nich był rów nież Ka -
rol Woj ty ła. 16 paź dzier ni ka 1978 r. póź nym po po łu dniem z ko mi na na da chu
Ka pli cy Syk styń skiej uka zał się bia ły dym zwia stu ją cy do ko na nie wy bo ru. Kil ka -
dzie siąt mi nut póź niej no wy pa pież uka zał się wier nym zgro ma dzo nym na pl. Świę -
te go Pio tra. 

Wieść o wy bo rze pierw sze go od 1522 r. pa pie ża nie po cho dzą ce go z Ita lii
obie gła świat z szyb ko ścią bły ska wi cy, zwłasz cza że był nim kar dy nał z kra ju, któ -
re go rzą dzą cy ofi cjal nie de kla ro wa li pro gra mo wy ate izm. Wy bór kard. Ka ro la Woj -
ty ły na gło wę Ko ścio ła wy wo łał za sko cze nie i kon ster na cję wśród lu dzi na
szczy tach wła dzy, któ rzy za pew ne nie zda jąc so bie do koń ca spra wy z wa gi te go
wy da rze nia, pró bo wa li umniej szać je go zna cze nie, wy cho dząc z za ło że nia, że „lep -
szy Woj ty ła ja ko Pa pież tam niż ja ko Pry mas tu”. Szyb ko jed nak oka za ło się, jak
krót ko wzrocz ne i błęd ne by ło te go ro dza ju my śle nie 27.

Ra do ści nie kry ła na to miast więk szość Po la ków. Wy bór ten był ra do snym
za sko cze niem dla więk szo ści, na wet zwią za nych z Ko ścio łem i prak ty ku ją cych
kato li ków. Ma ciej Bie na sz28 tak za pa mię tał tam ten dzień: „Z za kry stii wy cho dzi
mały chło piec w kom ży i szep cze coś do po chy lo ne go przy oł ta rzu księ dza. Po ko -
mu nii świę tej sły szy my już to wszy scy: »Ha be mus pa pam! Zo stał nim ar cy bi skup
Kra ko wa!« Scho dząc ze wznie sie nia ka to wic kiej ka te dry, z tru dem po wstrzy mu ję
się, że by nie biec, nie śpie wać wciąż od no wa ra do sne go Te Deum. W do mu te le -
fon dzwo ni bez prze rwy, ury wa ją się dzwon ki przy drzwiach”29.

Ka rol Woj ty ła, zna ny do tych czas wśród lu dzi Ko ścio ła, zwłasz cza w ar chi die -
ce zji kra kow skiej, stał się te raz „wła sno ścią” wszyst kich Po la ków. Po cząt kom pon -
ty fi ka tu to wa rzy szy ło ogrom ne za in te re so wa nie do tych cza so wą twór czo ścią
pa pie ża, w tym je go po ezją. W kra kow skiej ofi cy nie „Znak” roz po czę to przy go to -
wa nia do wy da nia je go Wier szy i dra ma tów. Dla wie lu ar ty stów, lu dzi pió ra i ak -
to rów po czą tek na ro do wych re ko lek cji był ro dza jem ar ty stycz ne go ka thar sis.
Da nu ta Mi cha łow ska 30 za pi sa ła po la tach, że „wy bór Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża
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26 Ibi dem.
27 A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół w Pol sce..., s. 341.
28 Ma ciej Bie niasz (ur. 1938) – ar ty sta pla styk, ma larz i gra fik. Ab sol went Wy dzia łu Ma lar stwa ASP w Kra -

ko wie. Od 1974 r. pe da gog w ka to wic kiej fi lii ASP, obec nie pro fe sor tej uczel ni. Współ za ło ży ciel gru py
ar ty stycz nej „Wprost”.

29 M. Bie niasz, Na mar gi ne sie „Li stu do ar ty stów” [w:] Jan Pa weł II do ar ty stów – ar ty ści do Ja na Paw ła II,
red. B. Drożdż -Ż yty ńska i in., Lu blin 2006, s. 88.

30 Da nu ta Mi cha łow ska (ur. 1923) – ak tor ka i re ży ser ka te atral na, pe da gog, zwią za na z Te atrem Rap so dycz -
nym. W la tach 1981–1984 by ła rek to rem PWST w Kra ko wie.



zmie nił za sad ni czo mo je ży cie ar ty stycz ne. Po sta no wi łam po świę cić się re ali za cji
tek stów naj więk szej wa gi, przede wszyst kim do ty czą cych te go »co naj waż niej -
sze«”31.

W ca łym kra ju za czę to or ga ni zo wać spo tka nia i wie czo ry po etyc kie, na któ -
rych przy bli ża no zu peł nie nie zna ną twór czość pa pie ża z Kra ko wa. Za in te re so wa -
nie by ło ogrom ne. Pu blicz ność nie mie ści ła się w sa lach ka te che tycz nych, księ ża
za czę li więc za pra szać ak to rów do ko ścio łów. Fa la za in te re so wa nia po ezją Ka ro la
Woj ty ły by ła tak du ża, że jak przy zna ła Da nu ta Mi cha łow ska: „za wsze moż na było,
mó wiąc ję zy kiem te atral nym, li czyć na tzw. nad kom ple ty”32.

Oka za ło się, że przed 1978 r. ża den re ży ser nie wy sta wił ni gdy utwo ru autor -
stwa Ka ro la Woj ty ły. Sy tu acja zmie ni ła się dia me tral nie po pa mięt nym kon kla we,
a w sze reg in sce ni za cji pa pie skich tek stów ob fi to wa ły zwłasz cza la ta osiem dzie sią -
te. Pierw szym re ży se rem, któ ry zmie rzył się z je go twór czo ścią był Le opold Kie la -
now ski, któ ry w Te atrze Pol skim ZASP w Lon dy nie przy go to wał sztu kę Przed
skle pem ju bi le ra. Już w la tach osiem dzie sią tych na de skach te atrów i scen przy ko -
ściel nych czę sto po ja wia ły się in sce ni za cje utwo rów Ka ro la Woj ty ły. Spo śród wie -
lu war to wspo mnieć Hio ba wy re ży se ro wa ne go przez Ta de usza Ma la ka w Te atrze
Lu do wym w Kra ko wie, Je re mia sza w re ży se rii Mar ka Mo kro wiec kie go w Te atrze
Pol skim w Biel sku -Bi ałej, Bra ta na sze go Bo ga w re ży se rii Kry sty ny Sku szan ki w kra -
kow skim Te atrze im. Ju liu sza Sło wac kie go i Pro mie nio wa nie oj co stwa w re ży se rii
An drze ja Ma rii Mar czew skie go w war szaw skim Te atrze Roz ma ito ści. Nie bra ko -
wa ło rów nież prób wy sta wia nia dra ma tów i po ezji Woj ty ły przez te atry ama tor -
skie. Róż ny był w tych przed się wzię ciach po ziom re ży se rii i gry ak tor skiej. Nie
wszy scy twór cy po tra fi li po ra dzić so bie z rap so dycz nym sty lem i per so na li stycz ną
te ma ty ką tej twór czo ści 33.

Nie ja ko na tu ral nie Kra ków, z któ rym przez do tych cza so we dzie się cio le cia
zwią za ny był Ka rol Woj ty ła, stał się miej scem, gdzie je go tro ska o kul tu rę i re flek -
sja nad na ro do wym dzie dzic twem za czę ła naj szyb ciej przy no sić owo ce.

Pierw sza wi zy ta Ja na Paw ła II w oj czyź nie uka za ła wier nym pa pie ża, dla któ -
re go kul tu ra nie jest pu stym sło wem czy na rzę dziem ide olo gii, ale przed mio tem
szcze gól nej, pa ster skiej tro ski. 3 czerw ca 1979 r. do mło dzie ży zgro ma dzo nej
w Gnieź nie na Wzgó rzu Le cha pa pież po wie dział m.in.: „kul tu ra jest przede
wszyst kim do brem wspól nym na ro du. Kul tu ra pol ska jest do brem, na któ rym opie -
ra się ży cie du cho we Po la ków. Ona wy od ręb nia nas ja ko na ród. Ona sta no wi o nas
przez ca ły ciąg dzie jów. Sta no wi bar dziej niż si ła ma te rial na. Bar dziej na wet niż
gra ni ce po li tycz ne. Wia do mo, że na ród pol ski prze szedł przez cięż ką pró bę utra -
ty nie pod le gło ści, któ ra trwa ła z gó rą sto lat – a mi mo to po śród tej pró by po zo -

31 D. Mi cha łow ska, Pa mięć nie za wsze świę ta. Wspo mnie nia, Kra ków 2004, s. 303.
32 Wy po wiedź Da nu ty Mi cha łow skiej pod czas kon fe ren cji pa ne lo wej „Sym bio za Ko ścio ła kra kow skie go

z kul tu rą nie za leż ną w la tach osiem dzie sią tych”, zor ga ni zo wa nej w Kra ko wie 11 II 2010 r.
33 K. Fla der, Ani ma tor kul tu ry..., s. 31.
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stał so bą. Po zo stał du cho wo nie pod le gły, po nie waż miał swo ją kul tu rę”34. Jed no -
cze śnie przy po mniał, że „kul tu ra pol ska od po cząt ku no si bar dzo wy raź ne zna -
mio na chrze ści jań skie. To nie przy pa dek, że pierw szym za byt kiem, świad czą cym
o tej kul tu rze, jest Bo gu ro dzi ca. Chrzest, któ ry w cią gu ca łe go mi le nium przyj mo -
wa ły po ko le nia na szych ro da ków, nie tyl ko wpro wa dzał ich w ta jem ni cę śmier ci
i zmar twych wsta nia Chry stu sa, nie tyl ko czy nił dzieć mi Bo ży mi przez ła skę,
ale znaj do wał sta le bo ga ty re zo nans w dzie jach my śli, w twór czo ści ar ty stycz nej,
w poezji, mu zy ce, dra ma cie, pla sty ce, ma lar stwie i rzeź bie. I tak jest do dzi siaj.
Inspi ra cja chrze ści jań ska nie prze sta je być głów nym źró dłem twór czo ści pol skich
ar ty stów”35. Był to waż ny głos skie ro wa ny do wier nych, mło dzie ży, ar ty stów, ale
tak że do rzą dzą cych. Głos nie tyl ko ka pła na, ale tak że chrze ści jań skie go in te lek -
tu ali sty i uczo ne go, któ ry przez la ta kon fron to wa ny był z an ty re li gij ną po li ty ką
ko mu ni stycz ne go pań stwa.

Sto su nek Ja na Paw ła II do kul tu ry pol skiej uka zu ją je go wy po wie dzi pod czas
ko lej nych piel grzy mek do oj czy zny. Zwra ca jąc się do ro da ków, pa pież sku piał się
przede wszyst kim na hi sto rycz nych związ kach kul tu ry oj czy stej z chrze ści jań stwem,
pra wach czło wie ka oraz na ro du do kul tu ro wej su we ren no ści i toż sa mo ści. Upo mi -
nał me ce na sów (w tym wy pad ku przede wszyst kim urzęd ni ków pań stwo wych)
i twór ców, by nie trak to wa li kul tu ry i dzia łal no ści twór czej przed mio to wo, ale
w kon tek ście czło wie ka i spo łe czeń stwa. Pod sta wę praw dzi wej kul tu ry upa try wał
w wol no ści. Czło wiek, by móc praw dzi wie two rzyć, mu si być wol nym i tyl ko wol -
ny na ród two rzy wła sną, su we ren ną kul tu rę, znie wo lo ny zaś na ród w kul tu rze
prze cho wu je swo ją wol ność. We dług pa pie ża tym, co jed no czy na ród, de cy du je
o je go cha rak te rze, jest je go dzie dzic two kul tu ro we. Pod czas swe go pierw sze go
po by tu w oj czyź nie wska zał na ty siąc let nie dzie je Pol ski i związ ki tej zie mi z chrze -
ści jań stwem. Pod kre ślał wy raź nie chrze ści jań skie zna mio na kul tu ry pol skiej i za -
ko rze nie nie się chrze ści jań stwa w hi sto rii na ro du oraz ro lę Ko ścio ła ja ko
de po zy ta riu sza pol skie go do rob ku kul tu ro we go 36. 

Pierw sza piel grzym ka Ja na Paw ła II do oj czy zny i prze mia na, ja ka na stą pi ła
w jej wy ni ku w ser cach i umy słach wie lu Po la ków, za owo co wa ła rów nież wie lo -
ma ini cja ty wa mi ar ty stycz ny mi, któ re zy ska ły no wą ja kość po sierp niu 1980 r. Już
pod czas czerw co wej piel grzym ki w 1979 r. za ob ser wo wa no wy da rze nia nie zwy kłe.
War to przy po mnieć, że pierw sze pu blicz ne wy stą pie nie ar ty stów z ca łej Pol ski mia -
ło miej sce w War sza wie, wła śnie na przy wi ta nie Ja na Paw ła II, przy ko ście le pw.
św. An ny, przed pro ce sją mszal ną uda ją cą się na pl. Zwy cię stwa. W wy da rze niu
tym wzię li udział naj zna mie nit si pol scy ak to rzy, ar ty ści naj lep szych scen war szaw -
skich. Ko ściół w Pol sce i kul tu ra za wie ra ły „no we przy mie rze”.
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34 Jan Pa weł II. Piel grzym ki do Oj czy zny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Prze mó wie nia, ho mi lie, red.
J. Po nie wier ski, Kra ków 1997, s. 41.

35 Ibi dem. 
36 Sze rzej zob. W.A. Nie wę głow ski, No we Przy mie rze..., s. 96–105 i n.



Od wie dzi ny pa pie ża Po la ka w oj czyź nie w czerw cu 1979 r. przy no si ły, obok
ra do ści i en tu zja zmu, zwró ce nie uwa gi wie lu twór ców i lu dzi kul tu ry na sło wa
gło wy Ko ścio ła. Je go głos oka zał się po krze pie niem i za chę tą dla twór ców, któ rzy
we wła snym su mie niu nie go dzi li się na kul tu ro wą uraw ni łow kę we dług re guł
opra co wa nych w gma chu Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR i wśród funk cjo na riu szy
Głów ne go Urzę du Kon tro li Pra sy, Pu bli ka cji i Wi do wisk. W War sza wie po wsta ło
Dusz pa ster stwo Śro do wisk Twór czych, któ re mu prze wo dził przez ko lej ne la ta
ks. Wie sław Alek san der Nie wę głow ski. Co raz wię cej lu dzi kul tu ry znaj do wa ło
w Ko ście le so jusz ni ka. Pa nu ją ca na te re nie ko ściel nym wol ność sło wa spo wo do wa -
ła, że świą ty nie sta ły się azy lem dla tych twór ców, któ rzy nie chcie li bądź nie mogli
pre zen to wać swo jej twór czo ści w ofi cjal nie dzia ła ją cych in sty tu cjach i nad zo -
rowanych przez pań stwo ko mu ni stycz ne me diach. Już po re je stra cji NSZZ „So li -
dar ność” w 1980 r. za ło żo no Ko mi tet Po ro zu mie waw czy Śro do wisk Twór czych
i Na uko wych. Hie rar cho wie Ko ścio ła wspar li swo im au to ry te tem pro ces bu do wy
sa mo rząd nych or ga ni za cji twór czych. Kie dy w mar cu 1981 r. od by ły się re ko lek -
cje dla śro do wisk twór czych z udzia łem pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go, wzię ło
w nich udział pra wie pół ty sią ca lu dzi kul tu ry 37. By ły to bez wąt pie nia owo ce
religij ne go i na ro do we go oży wie nia, któ re na stą pi ło po wi zy cie Ja na Paw ła II
w Pol sce.

Kra ków, ów jak ma wia no „ma tecz nik Woj ty ło wy”, nie po zo sta wał w ty le.
Kie dy w 1978 r. roz po czę to ada pta cję piw nic ple ba nii pa ra fii św. Jó ze fa w Kra ko -
wie -Po dg órzu, od po cząt ku wi dzia no Ja na Paw ła II ja ko du cho we go pa tro na
przed się wzię cia. Uro czy sta in au gu ra cja dzia łal no ści „Ka mie nio ło mu Ja na Paw ła II”
od by ła się 25 mar ca 1980 r. w obec no ści me tro po li ty kra kow skie go, kard. Fran -
cisz ka Ma char skie go, któ ry do ko nał je go po świę ce nia. Otwar ciu to wa rzy szy ła wy -
sta wa fo to gra fii Ada ma Bu ja ka z pierw szej piel grzym ki Ja na Paw ła II do oj czy zny
oraz wy stęp Da nu ty Mi cha łow skiej. „Ka mie nio łom” szyb ko stał się waż nym miej -
scem na kul tu ral nej ma pie Kra ko wa. Jak usta li ła Łu cja Ma rek, miej sce to prze ro -
dzi ło się „w cen trum for ma cji apo stol stwa świec kich ka to li ków, wy kra cza ją cym
swym dzia ła niem da le ko po za pa ra fię św. Jó ze fa. Po wsta nie Nie za leż ne go Sa mo -
rząd ne go Związ ku Za wo do we go »So li dar ność« sta ło się im pul sem do or ga ni zo wa -
nia w tym miej scu spo tkań for ma cyj nych, ma ją cych na ce lu po zna wa nie na ucza nia
Ja na Paw ła II. W »Ka mie nio ło mie« dzia ła ła Wszech ni ca My śli Chrze ści jań skiej,
pro wa dzo ne by ły cy kle wy kła dów i dys ku sji. Tu taj od by wa ły się spo tka nia z li de -
ra mi opo zy cji, wy da wa no ga ze tę, kol por to wa no nie za leż ną pra sę i książ ki, or ga -
ni zo wa no od czy ty i pre lek cje do ty czą ce naj now szej hi sto rii Pol ski, eko no mii,
pra wa”38. Od 1985 r. przy „Ka mie nio ło mie” dzia ła ła fi lia Chrze ści jań skie go Uni -

37 25 lat Dusz pa ster stwa Śro do wisk Twór czych: księ ga ju bi le uszo wa, red. K. Iwa nic ka, M. Ro mań ska, War -
sza wa 2003, s. 29–30.

38 Ł. Ma rek, Sym bio za Ko ścio ła kra kow skie go z kul tu ra nie za leż ną w la tach osiem dzie sią tych XX wie ku
[w dru ku]. 
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wer sy te tu Ro bot ni cze go. Miej sce to by ło w la tach osiem dzie sią tych jed no cze śnie
te atrem, ga le rią sztu ki, sa lą kon cer to wą i wy kła do wą 39.

Fe no me nem, któ ry w la tach osiem dzie sią tych gro ma dził w Ko ścio łach tłu -
my, by ły wspo mnia ne już wcze śniej Ty go dnie Kul tu ry Chrze ści jań skiej. Po cząt ko -
wo or ga ni zo wa ne je dy nie w War sza wie, po 1980 r. za czę ły pącz ko wać i roz wi jać
się w in nych ośrod kach. Wśród nich naj waż niej szy oka zał się Kra ków, gdzie
od 1980 r. rok rocz nie roz sze rza no pro gram o ko lej ne im pre zy. Więk szość kra -
kowskich spo tkań or ga ni zo wa no je sie nią, naj czę ściej w ty go dniu po mię dzy
16 a 22 paź dzier ni ka, co by ło szcze gól nym sym bo lem, gdyż da ty by ły zwią za ne
z po cząt kiem pon ty fi ka tu pa pie ża Po la ka – pierw sza to dzień wy bo ru na Sto li cę
Pio tro wą, dru ga to da ta od pra wie nia mszy świę tej in au gu ru ją cej pon ty fi ka t40.
To wła śnie w Kra ko wie za ry so wał się mo del Ty go dnia Kul tu ry Chrze ści jań skiej,
któ re go jed nym z ce lów by ło zwró ce nie uwa gi na na ucza nie Ja na Paw ła II. W sło -
wie po prze dza ją cym za koń cze nie Pierw sze go Ty go dnia Kul tu ry Chrze ści jań skiej
w Kra ko wie kard. Fran ci szek Ma char ski po wie dział: „Z wiel kim wspól nym prze -
ję ciem roz po czy na my ten wie czór. Ja go na zwę »Wie czo rem wier no ści«. »Wier no -
ści« dla te go, że ca ły Ty dzień, w Kra ko wie, ja ki dziś do bie ga koń ca, od by wa się
z wier no ści Ja no wi Paw ło wi II. Był bo wiem od sze re gu lat dla chrze ści jań skiej kul -
tu ry w Pol sce tym, któ ry in spi ro wał, za chę cał, opie ko wał się, zgar niał, pod trzy my -
wał, po ka zy wał, prze ko ny wał do niej, do kul tu ry chrze ści jań skiej. Z wier no ści
za tem dla tej wiel kiej idei, a rów no cze śnie dla te go pierw sze go za my słu sprzed lat,
że by ta kie »Ty go dnie« urzą dzać, zbie ra li śmy się przez 5 dni, a dziś jest wie czór szó -
sty. To jest bo wiem for ma naj pew niej sza spraw dze nia na sze go sto sun ku do Oj ca
Świę te go – wier ność te mu, co wśród nas po siał. I te mu, cze go w dal szym cią gu
wśród nas – choć z da le ka – po zo sta je in spi ra to rem”41.

Nie by ło śro do wi ska ar ty stycz ne go, któ re po zo sta ło by obo jęt ne na oso bę
Ja na Paw ła II. Zwłasz cza w okre sie sta nu wo jen ne go prze sła nie pa pie skie by ło od -
bie ra ne ze szcze gól nym na tę że niem i nie bez przy czy ny dru ga wi zy ta Ja na Paw ła II
w oj czyź nie otrzy ma ła mia no „piel grzym ki na dziei”. Bo gu sław Kier c42 tak za pa mię -
tał at mos fe rę tam tych dni: „By ło jesz cze coś, co sta no wi ło spo iwo tam tych dzia -
łań. To by ła od wa ga. Ta od wa ga, do któ rej na wo ły wał od sa me go po cząt ku Jan
Pa weł II, mó wiąc: »Nie lę kaj cie się«, da lej, »Nie lę kaj cie się otwo rzyć drzwi Chry -
stu so wi«. Mó wię w tej chwi li o obec no ści nie ja ko o świa do mo ści, nie ja ko pod -
ję ciu, nie ja ko wy zna niu. Chciał bym, że by przy jąć to, co mó wię, ja ko ro dzaj
bez po śred nie go od czu wa nia. Ja, czło wiek, wo bec in nych lu dzi, któ rzy sto ją przed
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39 Ibi dem.
40 Wy po wiedź ks. Ste fa na Mi siń ca pod czas kon fe ren cji pa ne lo wej „Sym bio za Ko ścio ła kra kow skie go z kul -

tu rą nie za leż ną w la tach osiem dzie sią tych”, zor ga ni zo wa nej w Kra ko wie 11 II 2010 r.
41 Cyt za: Ł. Ma rek, Sym bio za Ko ścio ła...
42 Bo gu sław Kierc (ur. 1943) – ab sol went PWST w Kra ko wie, ak tor, re ży ser te atral ny, pe da gog, kry tyk li -

te rac ki, po eta i ese ista. Zwią za ny m.in. z Te atrem Współ cze snym we Wro cła wiu i Te atrem Ba nia lu ka
w Biel sku -Bi ałej. Wy kła dow ca na Wy dzia le Lal kar skim PWST im. Lu dwi ka Sol skie go we Wro cła wiu.
Au tor utwo rów po etyc kich, ksią żek kry tycz no li te rac kich i wie lu spek ta kli te atral nych.



Oł ta rzem, mó wi łem rze czy, któ re wte dy wy da wa ły się nie wy ma wial ne. I mó wi -
łem we wnątrz or ga ni zmu, ja kim jest prze cież ar chi tek tu ra świą ty ni, ale mó wię
wobec or ga ni zmu – że by spa ra fra zo wać Ry szar da Kry nic kie go, or ga ni zmu zbio ro -
we go, ina czej po ję te go, in tym nie po ję te go. Wo bec po je dyn czych lu dzi, sta no wią -
cych ten or ga nizm zbio ro wy, po je dyn czych lu dzi, któ rzy wi dzie li, że od wa ga jest
moż li wa. To wszyst ko nie na ro dzi ło się od ra zu, ja ko jed na, pew ne go dnia pod ję -
ta de cy zja. Za czę ło kieł ko wać pod czas wi zy ty Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II we
Wro cła wiu, w czerw cu 1983 r. To by ło pierw sze, hi sto rycz ne przed sta wie nie, przy -
go to wa ne w ocze ki wa niu na przy by cie Oj ca Świę te go. Na zy wa ło się »Po kój To bie
Pol sko, oj czy zno mo ja«”43.

Jed nak nie przez wszyst kich prze sła nie pa pie ża by ło ro zu mia ne ja ko we zwa -
nie do po ko ju i po sza no wa nia war to ści. Kie dy 18 czerw ca 1983 r. w ho mi lii wy -
gło szo nej na Ja snej Gó rze pod czas spo tka nia z mło dzie żą Jan Pa weł II po wie dział
m.in. o po sta wie oso bi ste go opo ru po przez kul tu rę, je go sło wa spo wo do wa ły wy -
buch nie za do wo le nia władz pań stwo wych. Na stęp ne go dnia w Czę sto cho wie zja -
wi li się szef Urzę du do Spraw Wy znań Adam Ło pat ka i kie row nik ze spo łu do spraw
sta łych kon tak tów ro bo czych mię dzy rzą dem PRL a Sto li cą Apo stol ską Je rzy Ku -
ber ski, któ rym to wa rzy szył gen. Kon rad Stra szew ski. Szef UdSW od czy tał kard.
Fran cisz ko wi Ma char skie mu i abp. Bro ni sła wo wi Dą brow skie mu treść ofi cjal ne -
go pro te stu, w któ rym oprócz groź by ko rekt w ofi cjal nym pro gra mie wi zy ty oskar -
żo no pa pie ża m.in. o to, że „wzy wał do bun tu i woj ny re li gij nej” oraz „dą żył do
de sta bi li za cji ustro ju i pań stwa”44.

Oso ba i myśl Ja na Paw ła II nie po ru sza ła je dy nie ak to rów i lu dzi pió ra, choć
ci za pew ne mo gli od czu wać naj bliż sze „po kre wień stwo ar ty stycz ne” z pa pie żem.
Obec ność Ja na Paw ła II i je go sło wa skie ro wa ne do Po la ków by ły sza le nie waż ne
tak że dla pla sty ków, a owo cem te go pon ty fi ka tu był m.in. fakt od na le zie nia się
w Ko ście le ar ty stów, któ rzy za pew ne w in nych cza sach nie po my śle li by na wet,
że swo je dzie ła bę dą wy sta wiać w świą ty niach. W czerw cu 1983 r. zor ga ni zo wa -
no sze reg wy staw pla stycz nych bę dą cych ar ty stycz ną for mą uczcze nia dru giej piel -
grzym ki Oj ca Świę te go do oj czy zny. Spo śród nich naj istot niej sze by ły pra wie
dwu ty go dnio we „Spo tka nia ze Sztu ką” pod wspól ną na zwą „Znak Krzy ża”. Przy -
go to wa na pod czuj nym i do świad czo nym okiem Ja nu sza Bo guc kie go, któ re mu
towa rzy szy ła Ni na Smo larz, ogrom na ma ni fe sta cja ar ty stycz na to wa rzy szy ła po by -
to wi Ja na Paw ła II w Pol sce. Pre zen ta cjom dzieł czo łów ki pol skich ar ty stów tam -
te go cza su to wa rzy szy ły kon cer ty, pro jek cje fil mów, przed sta wie nia te atral ne
i spo tka nia teo re tycz ne. Wszyst ko to w su ro wych wnę trzach od bu do wy wa ne go ze
znisz czeń ko ścio ła pw. Mi ło sier dzia Bo że go przy ul. Żyt niej w War sza wie. Za pre -
zen to wa ne dzie ła mia ły „ob ra zo wać obec ność zna ku krzy ża w tra dy cji i współ cze -

43 Wy po wiedź Bo gu sła wa Kier ca pod czas kon fe ren cji pa ne lo wej „Ko ściół a kul tu ra nie za leż na”, zor ga ni -
zo wa nej w Ka to wi cach 21 I 2010 r.

44 A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół w Pol sce..., s. 400.
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sno ści ży cia pol skie go”45. Do na ucza nia pa pie skie go od wo ły wa ły się, bez po śred -
nio bądź me ta fo rycz nie, tak że in ne wy sta wy or ga ni zo wa ne w la tach osiem dzie sią -
tych w ko ścio łach, by wy mie nić cho ciaż by „W stro nę oso by” z 1985 r. – o wy raź nie
per so na li stycz nym pod tek ście, czy „Mi ste rium Pas chal ne” i „Wszyst kie na sze dzien -
ne spra wy”, za pre zen to wa ne w 1987 r. Istot ną ro lę, tak że w sen sie bu do wa nia za -
ple cza teo re tycz ne go dla two rzo nej wów czas sztu ki, peł ni ły Fe sti wa le Ma lar stwa
Mło dych „Dro ga i Praw da”, któ re mia ły miej sce dwu krot nie, w 1985 i 1987 r.,
w ko ście le pw. św. Mar ci na na wro cław skim Ostro wie. 

Wiel kim do war to ścio wa niem dla śro do wisk twór czych by ły spo tka nia lu dzi
kul tu ry i na uki z Ja nem Paw łem II. Od pierw szych dni swo je go pon ty fi ka tu pa pież
Po lak sta rał się pod trzy my wać kon takt ze świa tem twór ców i na ukow ców. W sierp -
niu 1983 r. z je go ini cja ty wy roz po czę to or ga ni zo wa nie cy klicz nych se mi na riów
w let niej re zy den cji pa pie skiej w Ca stel Gan dol fo, do któ rej na oso bi ste za pro sze -
nie pa pie ża przy by wa li fi lo zo fo wie, hi sto ry cy, praw ni cy, przed sta wi cie le na uk ści -
słych, jak i sze ro ko po ję tej hu ma ni sty ki. By ły wśród nich za rów no oso by wie rzą ce,
ka to li cy, wy znaw cy in nych re li gii, jak i oso by okre śla ją ce się mia nem agno sty ków
i ate istó w46. Zda niem ame ry kań skie go bio gra fa pa pie ża „dys ku sje w Ca stel Gan -
dol fo sta ły się zna kiem fir mo wym pa pie stwa Ja na Paw ła II”47. Nie za po mi nał
on rów nież o przed sta wi cie lach kul tu ry pol skiej, któ rych za wsze chęt nie go ścił
w Wa ty ka nie.

Przed sta wi cie le władz nie przy chyl nym okiem spo glą da li na te kon tak ty, wi -
dząc w nich za gro że nie dla idei zbu do wa nia w Pol sce „so cja li stycz ne go spo łe czeń -
stwa”. W paź dzier ni ku 1985 r. na kur sie zor ga ni zo wa nym dla dy rek to rów
wo je wódz kich Wy dzia łów do Spraw Wy znań szko le nie nt. „Ko ściół a twór cy kul -
tu ry” prze pro wa dził dłu go let ni funk cjo na riusz UdSW Eryk Sztek ker. W ob szer -
nym re fe ra cie, któ re go od bit ki otrzy ma li uczest ni cy szko le nia, stwier dził m.in., że
„ze swej stro ny pa pież Jan Pa weł II nie za nie dbu je oka zji pod sy ca nia na stro jów
kon te sta cyj nych wśród twór ców, kie ru jąc do nich róż ne alu zyj ne wy po wie dzi, do -
sto so wa ne do ich wy czu le nia emo cjo nal ne go. Tak by ło m.in. 22 lip ca 1985 r. na
spo tka niu w Ca stel Gan dol fo z du żą gru pą Po la ków, w któ rej znaj do wa li się twór -
cy kul tu ry. Pa pież po wie dział wów czas, że msza, któ rą dla nich wła śnie od pra wił
po świę co na by ła tym, któ rzy w Pol sce cier pią »nie tyl ko fi zycz nie, ale i mo ral nie«.
W ogó le Wa ty kan, a zwłasz cza pa pież przy wią zu ją ogrom ne zna cze nie do usta -
wicz no ści i eska la cji od dzia ły wań Ko ścio ła na twór ców. Świad czy o tym m.in. bli -
sko 4-g odzi nna roz mo wa Ja na Paw ła II z ks. Wie sła wem A. Nie wę głow skim,
dusz pa ste rzem sto łecz nych śro do wisk twór czych, w cza sie po by tu w Rzy mie war -
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46 K. Fla der, Ani ma tor kul tu ry..., s. 27.
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szaw skiej gru py twór ców kul tu ry, we wrze śniu 1985 r.”48 Po wyż szy frag ment po -
ka zu je wy raź ne za nie po ko je nie pań stwo wych urzęd ni ków od po wie dzial nych za
pro gra mo wą la icy za cję, sko ro w co praw da dość dłu giej, ale prze cież je dy nie roz -
mo wie dwóch osób za uwa ża li przy czy nę „eska la cji od dzia ły wań Ko ścio ła na twór -
ców”. Pol ska Lu do wa prze gra ła wal kę o „rząd dusz”, a po li ty ka kul tu ral na pań stwa
po nio sła wy raź nie fia sko.

Nie spo sób w tak krót kim szki cu za wrzeć wszyst kich dzia łań ar ty stycz nych,
za któ ry mi bez po śred nio bądź po śred nio stał Jan Pa weł II. To te mat na osob ną, być
mo że na wet nie jed ną mo no gra fię. Osób, któ re w prze strze ni Ko ścio ła zna la zły
swo je miej sce i po świę ci ły pa pie żo wi choć ma łą cząst kę swo jej twór czo ści by ły set -
ki, je śli nie ty sią ce. Po cząw szy od uzna nych pla sty ków i rzeź bia rzy bio rą cych udział
w licz nych przy ko ściel nych wer ni sa żach i wy sta wach w świą ty niach War sza wy,
Kra ko wa i Wro cła wia, po przez wie lu lo kal nych ar ty stów, czę sto ama to rów, któ rzy
ko rzy sta li z go ścin no ści nie wiel kich pa ra fii. 

Pod czas spo tka nia z przed sta wi cie la mi śro do wisk twór czych 13 czerw ca
1987 r. w war szaw skim ko ście le pw. Świę te go Krzy ża pa pież oznaj mił zgro ma dzo -
nym przed nim lu mi na rzom kul tu ry pol skiej: „ra du ję się, że in te lek tu ali ści, ar ty -
ści, lu dzie kul tu ry znaj du ją w Ko ście le prze strzeń wol no ści, któ rej nie raz bra ku je
im gdzie in dziej. I że dzię ki te mu od kry wa ją isto tę i rze czy wi stość du cho wą Ko ścio -
ła, któ rą przed tem wi dzie li jak by z ze wnątrz. Ufam, że Ko ściół pol ski od po wie
w peł ni na za ufa nie tych lu dzi, przy cho dzą cych z da le ka, i znaj dzie ję zyk, któ ry tra -
fi do ich umy słów i serc”49.

Wy da wa ło się, że świat sztu ki i re li gii zna lazł wspól ny mia now nik, ja kim
była prze strzeń świą tyń. Trud no nie zgo dzić się z Da nu tą Mi cha łow ską, któ ra pi -
sze, że „la ta osiem dzie sią te przy nio sły roz kwit sztuk zwią za nych z chrze ści jań ską
wi zją świa ta. Mu zy cy, pla sty cy, po eci, lu dzie te atru z za pa łem się ga li po te ma ty kę
do ty czą cą spraw du cho wych, da jąc jej wy raz wła ści wy wła snym upodo ba niom
este tycz nym. Pu blicz ne przy zna wa nie się do war to ści chrze ści jań skich nie by ło
pusto sło wiem, ale wy ra zem po trze by uze wnętrz nie nia naj głęb szych prze ko nań”50.
Ten stan sym bio zy oka zał się jed nak nie trwa ły. Czę sto, kie dy za bra kło już pa trio -
tycz nej czy po li tycz nej mo ty wa cji, za po mi na no o sztu ce ja ko ta kiej. Smut ne i peł -
ne ża lu zda ją się być sło wa tej sa mej au tor ki, któ ra za uwa ża, że „wraz z usta niem
re pre sji po li tycz nych znacz nie zmniej szy ło się za in te re so wa nie ty mi pro gra ma mi.
Nikt jed nak te go nie do strzegł w po rę, w każ dym ra zie nie pod ję to żad nej ak cji,
aby ra to wać ów nurt od ra dza nia się te atru re li gij ne go”51.

48 Ar chi wum Pań stwo we w Ka to wi cach, Urząd Wo je wódz ki w Ka to wi cach, Wy dział ds. Wy znań, 636, Eryk
Sztek ker, Ko ściół a twór cy kul tu ry. Tekst wy kła du wy gło szo ne go na kur sie dla dy rek to rów Wy dzia łów
do Spraw Wy znań, 24 X 1985 r., k. 148.

49 Jan Pa weł II. Piel grzym ki do Oj czy zny..., s. 532–533.
50 D. Mi cha łow ska, Zmar no wa na szan sa? [w:] Jan Pa weł II do ar ty stów..., s. 424–425.
51 Ibi dem, s. 426.

______________________________________________________________________________41



Po la kom czę sto za rzu ca się, że ko cha li (ko cha ją) Ja na Paw ła II, ale rzad ko
słu cha li te go, co miał im do po wie dze nia, a jesz cze rza dziej wcie la li te sło wa
w czyn. To oczy wi ście uprosz cze nie, ale jest coś na rze czy, że wie le słów Ja na Paw ła II,
któ re kie ro wał do nas pod czas ko lej nych piel grzy mek do oj czy zny, zo sta ło po pro -
stu za po mnia nych. Po dob nie jak spo rą część dzie dzic twa kul tu ro we go lat osiem -
dzie sią tych uda ło się ła two i bez ce re mo nial nie prze kre ślić. Au tor ka wy da nej
w 2005 r. mo no gra fii po świę co nej sztu ce pol skiej w po wo jen nym sześć dzie się cio -
le ciu nie co fa się przed dość ku rio zal ny mi po rów na nia mi, pi sząc, że Ko ściół po
grud niu 1981 r. stał się „»azy lem dla więk szo ści«, a re to ry ka dzieł mie rzo na ich
oka zjo nal ną si łą per swa zyj no -pr op aga nd ową osią ga ła znacz nie więk sze suk ce sy
niż nie szcze rze nie gdyś upra wia ny so cre alizm – choć w wie lu przy pad kach od wo -
ły wa no się do ta kiej sa mej sty li sty ki, a na wet po dob ne go ję zy ka per swa zji”52.
Wyda je się, że po 1989 r. zbyt ła two ze pchnię to sztu kę ko rzy sta ją cą przez la ta ze
schro nie nia w świą ty niach do „pa trio tycz ne go skan se nu”, nie wi dząc, a mo że nie
chcąc za uwa żyć fak tycz nych war to ści, któ re za jej po śred nic twem pró bo wa no
wyra zić. Jak ze smut kiem przy znał Je rzy Ka li na 53, wi docz ne są „ko lej ne pró by
zmie rza ją ce do po mniej sze nia do ko nań nie za leż ne go ru chu sztu ki i kul tu ry oraz
roli Ko ścio ła, któ ry współ two rzył od na ro dzin »So li dar no ści« do 1989 ro ku ten
pol ski fe no mem kul tu ro wy. Pro ces de gra do wa nia od by wa się z że la zną kon se kwen -
cją i tyl ko pa trzeć, jak wie lu za cznie ukry wać swo je związ ki z Ko ścio łem, by nie
popaść w stan izo la cji”54.

Jed nym z tych, któ rzy za da ją py ta nie o przy czy nę i sens te go za po mnie nia
jest prof. Sta ni sław Ro dziń ski. Znu żo ny czy tel nik po zwo li, że za koń czę dłuż szym
frag men tem je go prze my śleń, któ ry po zwo li łem so bie wy ko rzy stać w dwój na sób –
ja ko pod su mo wa nie wcze śniej szych roz wa żań i po stu lat na dzień dzi siej szy: „Upły -
nę ło za le d wie kil ka na ście lat, a pra wie nie wspo mi na my już Ru chu Kul tu ry Nie za -
leż nej. Jak by śmy wsty dzi li się, że z wła snej wo li i zde ter mi no wa ni dra ma tycz nym
cza sem, zro bi li śmy coś nie zwy kłe go i war to ścio we go. Mi nę ło więc kil ka na ście lat
i pół gęb kiem wspo mi na my la ta, w któ rych Ko ściół stał się u nas au ten tycz nym
obsza rem wol no ści. Da li śmy się za głu szyć tym wszyst kim, któ rzy wma wia li, że nie -
za leż na sztu ka tam tych lat to by ło na ro do wo -o jczy źni ane kaj da niar stwo, że by ła to
re li gianc ka hi ste ria i bia do le nie ro bio ne za za chod nie pie nią dze. […] To ży cie kazało
nam wów czas ma lo wać nie tyl ko bia ło -cze rw one sztan da ry i szar żu ją cych zo mow -
ców, ale i bi czo wa ne go Chry stu sa, wie lo krot nie po wta rza ne Ukrzy żo wa nia. Usta -
bi li zo wa ny i w znacz nym stop niu skon for mi zo wa ny świat pol skiej sztu ki zo stał
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52 A. Rot ten berg, Sztu ka w Pol sce 1945–2005, War sza wa 2005, s. 283.
53 Je rzy Ka li na (ur. 1944) – rzeź biarz, twór ca obiek tów rzeź biar skich, form mul ti me dial nych, sce no gra fii

te atral nych i fil mo wych, wi tra ży, fil mów ani mo wa nych i do ku men tal nych, in sta la cji, re ży ser fil mo wy
i te atral ny, je den z pierw szych pol skich per for me rów, au tor po mni ków, m.in. ks. J. Po pie łusz ki na Żo li -
bo rzu, Ka tyń skie go w Pod ko wie Le śnej, mar szał ka J. Pił sud skie go w war szaw skiej AWF. Od zna czo ny
Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

54 Wy po wiedź Je rze go Ka li ny pod czas kon fe ren cji pa ne lo wej „Ko ściół a kul tu ra w la tach osiem dzie sią -
tych”, zor ga ni zo wa nej w War sza wie 20 V 2010 r. 



wte dy po ru szo ny do głę bi i nie moż na dzi siaj try wia li zo wać te go po ru sze nia, zby -
wa jąc rzecz ca łą iro nicz ny mi uwa ga mi i lek ce wa żą cym ge stem ra mion. Pa mię taj -
my, że wie lu ar ty stów ma lu ją cych swo je ulu bio ne mo ty wy, mar twe na tu ry i wnę trza,
kra jo bra zy i sce ny me ta fo rycz ne, przy lgnę ło do te go ru chy w po czu ciu ludz kiej i ar -
ty stycz nej so li dar no ści. Pa mię taj my też, że w bio gra fii wie lu bar dzo pol skich ar ty -
stów do świad cze nie lat osiem dzie sią tych jest i po zo sta ło do świad cze niem nie tyl ko
po li tycz nych de kla ra cji, jest do świad cze niem war to ści, do świad cze niem in ten syw -
ne go ma lo wa nia i sku pio nej twór czo ści. […] Są ar ty ści, któ rzy od bar dzo daw na zaj -
mo wa li się twór czo ścią, któ rej waż nym mo ty wem i tre ścią by ła i jest wia ra w Bo ga.
Być mo że zja wi sko to sta je się te raz bar dziej wi docz ne niż przed la ty. Do łą cza ją oni
do bar dzo dłu giej li sty tych naj więk szych, śred nich i ma łych, któ rzy ro bi li to sa mo
od se tek lat. Spra wą ludz kie go wy czu cia, wier no ści i ar ty stycz nej uczci wo ści jest
kon ty nu owa nie tej dro gi i tych in spi ra cji dzi siaj. Ale są i bę dą za wsze ta cy, któ rym
czas, in dy wi du al ne prze ży cia ka za ło się w pew nej chwi li po chy lić nad spra wa mi
cier pie nia i wia ry, nad py ta nia mi o po czą tek i ko niec. Epi zo dy ta kie trze ba uznać
za waż ne, a na de wszyst ko nor mal ne. Je ste śmy ta cy jak cza sy, w któ rych przy szło
nam żyć, jak lu dzie, z któ ry mi spo ty ka my się w do mu, tram wa ju czy na uli cy. Nie
broń my się przed nor mal no ścią na szych uczuć, tak jak nie za sta na wia my się nad
świa to po glą dem ko goś, kto wzy wa Bo ga na wi dok nie szczę ścia czy w przy pły wie
ra do ści. Wie lu ar ty stów, prze żyw szy czas lat osiem dzie sią tych po wró ci ło do swo ich
spraw, do swych mo ty wów czy za in te re so wań. Czy ozna cza to, że to, co prze ży wa -
li wte dy, by ło mar ty ro lo gicz ną mo dą czy re li gij ną hi ste rią? Mu szą to być – je że li
już są – bar dzo pry wat ne od po wie dzi na bar dzo pry wat ne py ta nia. Rzecz tyl ko
w tym, by te py ta nia od cza su do cza su sta wiać i od cza su do cza su od waż nie i praw -
dzi wie na nie od po wia dać”55. W ob li czu ma jo wej be aty fi ka cji słu gi bo że go Ja na
Paw ła II war to te py ta nia po sta wić po now nie i po now nie spró bo wać po szu kać na
nie od po wie dzi. Zwłasz cza że bez pa pie ża Po la ka kul tu ra Pol ska dru giej po ło wy
XX w. wy glą da ła by zu peł nie ina czej.

55 S. Ro dziń ski, Sztu ka na co dzień i od świę ta, Tar nów 1999, s. 134, 137, 141.
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Zo fia Fen rych 

Oso ba i na ucza nie Ja na Paw ła II 
w dusz pa ster stwach aka de mic kich w Pol sce 

(na przy kła dzie DA w Szcze ci nie) 
w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX w.

„Je ste ście przy szło ścią świa ta, je ste ście na dzie ją Ko ścio ła. Wy je ste ście mo ją
na dzie ją” – w ten spo sób Jan Pa weł II zwró cił się do mło dzie ży 22 paź dzier ni ka
1978 r. po mszy in au gu ru ją cej pon ty fi kat. By ły to pierw sze, ale oczy wi ście nie
ostat nie ofi cjal ne sło wa no we go pa pie ża do lu dzi mło dych. Jan Pa weł II wie lo -
krot nie in te re so wał się lo sem mło dzie ży i przy róż nych oka zjach do niej się zwra -
cał. Na au dien cji ge ne ral nej 8 li sto pa da 1978 r. po wie dział: „Pa pież ko cha
wszyst kich, ale w szcze gól ny spo sób ko cha mło dych, gdyż oni ma ją uprzy wi le jo -
wa ne miej sce w ser cu Chry stu sa, któ ry pra gnął prze by wać wśród dzie ci i roz ma -
wiać z mło dy mi; do mło dych też szcze gól nie kie ro wał swo je we zwa nie, a Jan,
naj młod szy spo śród apo sto łów, był Je go uczniem umi ło wa nym. Pa trzę na was
uważ nie – my ślę z drże niem i z uf no ścią o tym, co was cze ka w ży ciu, czym bę dzie -
cie w świe cie ju tra”1. W ja ki spo sób pol ska mło dzież, kon kret nie zaś ta jej część
sku pio na w dusz pa ster stwach aka de mic kich, od po wia da ła na za in te re so wa nie pa -
pie ża? 

W ni niej szym ar ty ku le głos czę ścio wo prze ka za no świad kom hi sto rii, uczest -
ni kom wy da rzeń. Po przez ana li zę wy po wie dzi sa me go Oj ca Świę te go pod ję to pró -
bę przed sta wie nia spo sobu, w ja ki trosz czył się i dbał o lu dzi mło dych. Od da jąc
głos mło dym, tym, któ rzy się z nim spo ty ka li, uka za no, w ja ki spo sób od bie ra na
by ła za rów no oso ba Ja na Paw ła II, jak i je go na ucza nie, przez stu den tów sku pio -
nych w dusz pa ster stwach aka de mic kich w la tach osiem dzie sią tych XX w. Swe go
ro dza ju uzu peł nie niem re la cji pa pież – mło dzi są ob ser wa cje za no to wa ne przez
funk cjo na riu szy Służ by Bez pie czeń stwa. 

Ni niej szy ar ty kuł nie wy czer pu je te ma tu re la cji Ja na Paw ła II z mło dy mi
ludź mi. Jest je dy nie pró bą spoj rze nia na ten pro blem z róż nych stron i per spek tyw.
Omó wio ne w za ry sie, mo gą za chę cić do po chy le nia się nad tym te ma tem ko lej nych
ba da czy. Z pew no ścią war to wów czas przyj rzeć się do ku men tom ko ściel nym,
a tak że sze rzej spoj rzeć na ak ta ad mi ni stra cji wy zna nio wej i par tyj nej. W kwe stii
re la cji osób moż na zwró cić się tak że do dusz pa ste rzy aka de mic kich peł nią cych tę
po słu gę w oma wia nym okre sie. 

1 Cyt. za: J. Nie wę głow ski SDB, Jan Pa weł II i mło dzież, http://sa le zja nie.pl/bi blio te ka/?insp=ALL&kat=
5&id=157 (29 IV 2011).



*  *  *

Ka rol Woj ty ła przez kil ka na ście lat był wy kła dow cą na Ka to lic kim Uni wer -
sy te cie Lu bel skim i dusz pa ste rzem aka de mic kim. Tu moż na do strzec jed no ze źró -
deł mi ło ści, ja ką przy szły pa pież da rzył mło dych. Ja ko bi skup i kar dy nał rów nież
utrzy my wał kon takt i wspie rał kra kow skie wspól no ty mło dzie żo we. Wie lo krot -
nie to wspo mniał już ja ko pa pież. 8 czerw ca 1979 r., pod czas pierw szej piel grzym -
ki do Pol ski, zgro ma dzo nej przed ko ścio łem Pau li nów na kra kow skiej Skał ce
mło dzie ży opo wia dał: „Za cznę od dusz pa ster stwa aka de mic kie go, po nie waż z tym
dusz pa ster stwem ze tkną łem się naj wcze śniej. Bar dzo lu bię słu chać tej pio sen ki
o bar ce czy ło dzi, po nie waż to mi przy po mi na mo ment, kie dy sam zo sta łem we -
zwa ny z ło dzi. Zo sta łem we zwa ny, aże by być bi sku pem, w cza sie, kie dy by łem na
ka ja kach, moż na by po wie dzieć – na ło dziach. I wca le nie by ło ła twe to we zwa nie,
bo wy pa da ło w sa mym środ ku wę drów ki po bar dzo trud nej tra sie. I mu szę się
wam przy znać, że bar dzo trud no mi roz stać się z pol ską przy ro dą i z gó ra mi, i z je -
zio ra mi. Nie wiem, jak to bę dzie! Moi dro dzy, z te go, co po wie dzia łem, ktoś mógł -
by po my śleć, że dusz pa ster stwo aka de mic kie to tyl ko cho dze nie na wy ciecz ki,
wy pra wy na ka ja kach. To jest bar dzo błęd ny po gląd, bo wie lu lu dzi upra wia tu ry -
sty kę, a z te go jesz cze cał kiem nie wy ni ka dusz pa ster stwo. Na to miast dla nas, dla
księ dza bi sku pa Ja na2 i dla mnie, we wcze snych la tach pięć dzie sią tych sta ło się rze -
czą ja sną, że je że li to dusz pa ster stwo ma się gać w róż ne wy mia ry ży cia mło dych
ludzi, stu den tów, to nie mo że się koń czyć tyl ko na ko ście le, mu si szu kać so bie jesz -
cze in nych te re nów. Dzi siaj to jest praw da po wszech nie zna na, dzi siaj ten styl życia
i styl dzia łal no ści dusz pa ster stwa aka de mic kie go jest po wszech nie przy ję ty.
Ale wte dy to by ły po cząt ki. […] cie szę się z te go, że to dusz pa ster stwo jest tak roz -
bu do wa ne, że wy cho dzi na prze ciw ko mło de go czło wie ka, stu den ta, od sa me go
po cząt ku stu diów, że sta ra się mu uka zać Chry stu sa, Ewan ge lię, że po ka zu je mu
słusz ność tych roz wią zań etycz nych, któ re są naj waż niej sze dla mło de go czło wie -
ka, że przy go to wu je mło dych lu dzi do mał żeń stwa, do ży cia w ro dzi nie”3.

Jan Pa weł II miał kon kret ną wi zję for ma cji mło de go czło wie ka. Sta wiał
przed ni mi za da nia, pro sił, by wy ma ga li sa mi od sie bie. Do strze gał wie le pro ble -
mów i za gro żeń zwią za nych z wkra cza niem mło dych lu dzi w do ro słość. Swo ją tro -
skę wy ra ził m.in. włą cze niem Ko ścio ła w Mię dzy na ro do wy Rok Mło dzie ży
ogło szo ny przez Or ga ni za cję Na ro dów Zjed no czo nych w 1985 r. W tym ro ku
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2 Jan Pie trasz ko (1911–1988) – ksiądz, od 1948 r. zwią za ny z ko le gia tą św. An ny w Kra ko wie, fak tycz ny
twór ca po wo jen ne go dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Kra ko wie, bp po moc ni czy ar chi die ce zji kra kow -
skiej w la tach 1962–1988, bli ski współ pra cow nik i przy ja ciel abp. Ka ro la Woj ty ły, od 1994 r. trwa je go
pro ces be aty fi ka cyj ny. 

3 Jan Pa weł II, Spra wy, któ re by ły mi bli skie [w:] idem, Mu si cie od sie bie wy ma gać, Po znań 1984, s. 192–194.
Pa pież miał przy go to wa ne na spo tka nie z mło dzie żą na kra kow skiej Skał ce zu peł nie in ne prze mó wie nie,
ale jak sam po wie dział: „po tym, co usły sza łem, po sta no wi łem te go prze mó wie nia nie wy gła szać” 
(ibi dem, s. 192).



mia ły rów nież miej sce pierw sze Świa to we Dni Mło dzie ży. Jan Pa weł II skie ro wał
spe cjal ny list do mło dych ca łe go świa ta, Di lec ti Ami ci, na zwa ny tak że „en cy kli ką
mło dych”. Za chę cał w nim do od kry wa nia wła sne go po wo ła nia ży cio we go oraz
po szu ki wa nia trwa łych war to ści mi mo pro ble mów mło dzień cze go wie ku. 

W prze mó wie niach pa pie ża wi docz ny jest za chwyt nad mło do ścią, przy jed -
no cze snym sta wia niu za dań za rów no sa mej mło dzie ży, jak i do ro słym. 10 czerw ca
1987 r. mó wił do mło dych w Kra ko wie: „Urok mło do ści to jest od kry cie świa ta
wewnętrz ne go, mo je go we wnętrz ne go »ja«. To we wnętrz ne »ja« jest bar dzo bo ga -
te, bo ga te w moż li wo ści w jed nym i w dru gim kie run ku, w kie run ku do bra i w kie -
run ku zła. W jed nym i w dru gim kie run ku. I w tym miej scu znaj du je się roz wią za nie
na ca łe ży cie. Oczy wi ście, że do te go roz wią za nia na le żą jesz cze tak zwa ne wa run -
ki ze wnętrz ne, któ re są nie odzow ne, któ re się mu szą zna leźć. Je że li spo łe czeń stwo
my śli o swo jej przy szło ści, to mu si my śleć o wa run kach ży cia dla swo jej mło dzie ży.
Ja tu nie chcę ni ko go po uczać, ale to jest w hie rar chii spraw je że li nie punkt pierw -
szy, to je den z pierw szych. Wa run ki ży cia dla mło dzie ży, wa run ki ży cia, wa run ki
roz wo ju”4. Istot ne by ły sło wa Ja na Paw ła II skie ro wa ne do mło dzie ży na We ster plat -
te, 12 czerw ca 1987 r. Pa pież mó wił o za da niach, ja kie sto ją przed mło dy mi, o za -
gro że niach, ja kie stwa rza świat, o for mach pa trio ty zmu. „Za gro że niem jest kli mat
re la ty wi zmu. Za gro że niem jest roz chwia nie za sad i prawd, na któ rych bu du je się
god ność i roz wój czło wie ka. Za gro że niem jest są cze nie opi nii i po glą dów, któ re
temu roz chwia niu słu żą. Ak tu al ne są tu sło wa kar dy na ła New ma na, że po trze ba
»lu dzi, któ rzy zna ją swo ją re li gię i któ rzy ją zgłę bia ją; któ rzy do kład nie wie dzą, jaka
jest ich po zy cja; któ rzy są świa do mi te go, w co wie rzą, a w co nie; któ rzy tak dobrze
zna ją swo je Cre do, że po tra fią z nie go zdać spra wę; któ rzy do te go stop nia po zna -
li hi sto rię, że umie ją jej bro nić«. […] Przy szłość Pol ski za le ży od was i mu si od was
za le żeć. To jest na sza Oj czy zna – to jest na sze »być« i na sze »mieć«. I nic nie mo że
po zba wić nas pra wa, aże by przy szłość te go na sze go »być« i »mieć« za le ża ła od nas.
Każ de po ko le nie Po la ków, zwłasz cza na prze strze ni ostat nich dwu stu lat, ale
i wcześ niej, przez ca łe ty siąc le cie, sta wa ło przed tym sa mym pro ble mem, moż na
go na zwać pro ble mem pra cy nad so bą, i – trze ba po wie dzieć – je że li nie wszy scy,
to w każ dym ra zie bar dzo wie lu nie ucie ka ło od od po wie dzi na wy zwa nie swo ich
cza sów. Dla chrze ści ja ni na sy tu acja ni gdy nie jest bez na dziej na. Chrze ści ja nin jest
czło wie kiem na dziei. […] Każ dy z was, mło dzi przy ja cie le, znaj du je też w ży ciu ja -
kieś swo je »We ster plat te«. Ja kiś wy miar za dań, któ re mu si pod jąć i wy peł nić. Ja kąś
słusz ną spra wę, o któ rą nie moż na nie wal czyć. Ja kiś obo wią zek, po win ność, od
któ rej nie moż na się uchy lić. Nie moż na »zde zer te ro wać«. Wresz cie – ja kiś po rzą -
dek prawd i war to ści, któ re trze ba »utrzy mać« i »obro nić«, tak jak to We ster plat te,
w so bie i wo kół sie bie. Tak, obro nić – dla sie bie i dla in nych”5.

4 Idem, Sło wo do mło dzie ży zgro ma dzo nej przed sie dzi bą ar cy bi sku pa, Kra ków, 10 VI 1987 r.,
http://www.ma te usz.pl/jp99/pp/1987/pp19870610f.htm (29 IV 2011). 

5 Idem, Ho mi lia w cza sie li tur gii sło wa skie ro wa na do mło dzie ży zgro ma dzo nej na We ster plat te, Gdańsk,
12 VI 1987 r., http://www.ma te usz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.htm (29 IV 2011). 
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Jan Pa weł II na zy wa ny jest cza sem „pa pie żem mło dych”. Je go tro ska o mło -
dzież, czę ste z nią spo tka nia, nie ma ją ce po rów na nia z je go po przed ni ka mi, a tak -
że wy po wia da ne sło wa świad czą, że mia no to nie zo sta ło nada ne bez pod staw nie.
W ja ki spo sób lu dzie mło dzi przyj mo wa li ta kie za in te re so wa nie gło wy Ko ścio ła
ka to lic kie go? W ja ki spo sób nań od po wia da li? Nie jest ła two od po wie dzieć na te
py ta nia. Trze ba wziąć tu pod uwa gę co naj mniej kil ka aspek tów. Ni niej szy ar ty kuł
jest pró bą roz wa że nia tyl ko dwóch z nich. Pierw szym jest re ak cja mło dzie ży aka -
de mic kiej na oso bę pa pie ża, dru gim zaś sto pień za in te re so wa nia je go na ucza niem.
Być mo że, wbrew po zo rom, są to dwie róż ne kwe stie. 

Stu den ci sku pie ni w szcze ciń skich dusz pa ster stwach aka de mic kich bra li
udział w spo tka niach z Oj cem Świę tym za rów no w Pol sce, jak i w Rzy mie. Spo -
tka nia te wspo mi na ją z du żym wzru sze niem. Swo je wspo mnie nia spi sy wa ła Da -
nu ta Pi skor ska z dusz pa ster stwa pro wa dzo ne go przez księ ży chry stu sow ców.
W 1979 r. „ODA [Ośro dek Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go – Z.F.] chry stu sow ców
do sta ła wej ściów ki do Gnie zna. Ro ze szły się one w szyb kim tem pie i ja nie ste ty się
nie za ła pa łam. Ale przy szedł ktoś z ODA u je zu itów i przy niósł pięt na ście wej śció -
wek na spo tka nie mło dzie ży z pa pie żem w War sza wie. Oj ciec Hu bert Czu ma6,
któ ry był wcze śniej dusz pa ste rzem aka de mic kim u je zu itów, za opie ko wał się tą
pięt nast ką od chry stu sow ców cał kiem po oj cow sku. Za dzi wił mnie ogrom nie, bo
wieść nio sła, że jest ta kim bar dzo su ro wym, wy ma ga ją cym je zu itą. Gru pa z ODA
je zu ici otrzy ma ła od nie go kil ka in struk cji i zo sta ła od pra wio na w War sza wę, a nas
chciał mieć o. Czu ma przy so bie, bo prze cież obie cał, że się za opie ku je są sied nim
dusz pa ster stwem. By ło to bar dzo ko rzyst ne dla nas, bo jed nak o. Czu ma był bar -
dziej zo rien to wa ny co i gdzie w War sza wie. Co to się dzia ło wte dy w War sza wie
jest nie do opi sa nia. Tłu my lu dzi ob le ga ją ce tra sę prze jaz du Pa pie ża i śpie wa ją ce
na prze mian Bar kę i Czar ną Ma don nę. I oczy nie usta ją co za łza wio ne ze wzru sze -
nia i ra do ści. […] Wie czo rem o. Czu ma za brał nas na po dwó rze na ty łach Pa ła cu
Ar cy bi sku pie go na Mio do wej, bo miał in for ma cję, że Pa pież z okna bę dzie od ma -
wiał ró ża niec. I rze czy wi ście. In for ma cja nie by ła sze rzej zna na, bo lu dzi wca le nie
by ło tak du żo. Mo dli twa z Pa pie żem i roz mo wa. Za chwyt nad ta kim kon tak tem,
bo prze cież jesz cze wte dy nie by li śmy świa do mi, że Jan Pa weł II ma ta ki dar roz -
mo wy z gru pą, tłu mem. A na stęp ne go dnia – głów ny cel na sze go przy jaz du, czy li
spo tka nie mło dzie ży aka de mic kiej z Ja nem Paw łem II przed ko ścio łem św. An ny.
Uro czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go. Wjazd Oj ca Św., krzy że w na szych wy cią -
gnię tych dło niach i nasz śpiew […]. Wzru sze nie i ra dość by ła ta ka, że w pew nym
mo men cie nie moż na by ło śpie wać, od dech za ty kał czło wie ka”7. 
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6 Hu bert Czu ma (ur. 1930) – je zu ita, dusz pa sterz aka de mic ki w Gdań sku, Lu bli nie, Szcze ci nie i Ra do miu,
dzia łacz opo zy cyj ny. Współ pra co wał z or ga ni za cją Ruch, ROP CiO i Stu denc kim Ko mi te tem So li dar no -
ści. Za swo ją dzia łal ność był zmu sza ny przez wła dze pań stwo we (po przez wła dze ko ściel ne) do opusz -
cza nia ko lej nych miejsc pra cy dusz pa ster skiej (mu siał opu ścić Gdańsk, Lu blin i Szcze cin).

7 Re la cja Da nu ty Pi skor skiej z 1 II 2010 r., w zbio rach au tor ki.



Pierw sza piel grzym ka Ja na Paw ła II do Pol ski by ła swo istym fe no me nem.
Po la cy by li jesz cze pod wra że niem wy bo ru pol skie go kar dy na ła na pa pie ża, a wi -
zy ta w czerw cu 1979 r. by ła nie ja ko prze dłu że niem tej eu fo rii. Przez wie lu przy -
jazd Oj ca Świę te go od bie ra ny był bar dzo emo cjo nal nie, a sło wa, któ re wów czas
pa dły, szyb ko na bra ły wy mia ru sym bo licz ne go. Oczy wi ście wi zy ta by ła ob ser wo -
wa na przez funk cjo na riu szy Służ by Bez pie czeń stwa, dzia ła ją cych w ra mach ope ra -
cji „La to – 79”. In wi gi lo wa no wszyst kie śro do wi ska, w tym tak że stu den tów
zgru po wa nych w szcze ciń skich dusz pa ster stwach aka de mic kich. Tak jak w przy -
pad ku cy to wa nych wy żej wspo mnień Da nu ty Pi skor skiej, tak i w ak tach SB wielo -
krot nie po ja wia się na zwi sko o. Czu my, któ ry był jesz cze wów czas dusz pa ste rzem
w pa ra fii je zu itów przy ul. Pocz to wej w Szcze ci nie. W re la cjach funk cjo na riu szy
o. Czu ma ja wi się nie tyl ko ja ko głów ny or ga ni za tor grup wy jeż dża ją cych na spo -
tka nia z pa pie żem, ale tak że przy go to wu ją cy do nich mło dzież, nie tyl ko z DA,
du cho wo i in te lek tu al nie. W ma ju 1979 r. na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Szcze -
ci nie, mjr Alek san der Maj re la cjo no wał: „Zbli ża ją cy się przy jazd pa pie ża sty mu lu -
je ak tu al nie w znacz nej mie rze ini cja ty wy ele men tów an ty so cja li stycz nych oraz
ak ty wu DA. […] Ini cja to rem tych po czy nań na te re nie Szcze ci na jest ks. Hu bert
Czu ma. Wy ko rzy stu jąc do god ną w je go prze ko na niu ko niunk tu rę za mie rzał
w dniu 23 V pod jąć dy wer syj ne dzia ła nia w od nie sie niu do śro do wi ska aka de mic -
kie go po za fo rum DA. W tym ce lu dzia ła ją cy z je go in spi ra cji ak ty wi ści DA za pla -
no wa li włą cze nie do za jęć pro gra mo wych »Klu bu mło dych po li ty ków« przy Ra dzie
Klu bu P[oli tech ni ki] S[zcze ciń skiej] »Pi no kio« pre lek cji Czu my nt. »Pań stwo a Ko -
ściół«. Na pre lek cję Czu ma za mie rzał udać się z gru pą ok. 20 od da nych mu ak ty -
wi stów DA. W wy ni ku pod ję tych dzia łań ope ra cyj nych i ad mi ni stra cyj nych
za mie rze nia te prze cię to i pre lek cja nie do szła do skut ku”8. 

Ko men ta rzem do wspo mnień Da nu ty Pi skor skiej mo gą być re la cje za war te
w ak tach SB. Pierw sza do ty czy wej śció wek na spo tka nie z Oj cem Świę tym do
Gnie zna, któ rych we dług ów cze snej stu dent ki szyb ko za bra kło. Z ko lei szcze ciń -
scy funk cjo na riu sze taj nej po li cji po li tycz nej 15 czerw ca 1979 r. in for mo wa li, że
„księ ża mie li trud no ści z roz pro wa dze niem ty sią ca sztuk bi le tów dla mło dzie ży,
ze wzglę du na brak chęt nych. Fak ty nie wy ko rzy sta nia tych bi le tów stwier dzo no
za rów no na te re nie mia sta jak i wo je wódz twa”9. A jesz cze pod ko niec ma ja re la -
cjo no wa li wy po wie dzi o. Czu my ze spo tka nia w DA, „na któ rym w/w oma wiał
nie któ re spra wy zwią za ne z przy by ciem pa pie ża i pla no wa nym wy jaz dem gru py do
War sza wy. W wy po wie dziach swych Czu ma za warł sze reg in sy nu acji pod ad re sem
władz par tyj nych i pań stwo wych, a tak że na szych or ga nów. Stwier dził m.in., iż
wsku tek róż no rod nych za bie gów za miast pla no wa nych dwu stu ty się cy prze pu stek
na uro czy stość war szaw ską ma być wy da ne je dy nie czter dzie ści ty się cy”10. Nie jest

8 Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Szcze ci nie (da lej: AIPN Sz), 0012/112, Plan dzia łań
Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie w ra mach ope ra cji „La to – 79”, 25 V 1979 r., k. 21.

9 AIPN Sz, 0012/226, t. 1, In for ma cja: wi zy ta pa pie ża – oce na sy tu acyj na, 15 VI 1979 r., k. 127.
10 AIPN Sz, 0012/112, Mel du nek nr 2 dot. ak cji „La to – 79”, 30 V 1979 r., k. 27. 
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ła two po go dzić te dwie sprzecz ne ze so bą in for ma cje. We dług da nych SB z po stu -
lo wa nych przez szcze ciń ską ku rię 25 tys. prze pu stek na spo tka nie w Gnieź nie sko -
rzy sta ło tyl ko 5 tys. wier ny ch11. Co do mło dzie ży z dusz pa ster stwa aka de mic kie go,
„we dług da nych kle ru łącz nie z ośrod ków DA wy je chać ma oko ło 170 osób i czte -
rech dusz pa ste rzy aka de mic kich”12.

In for ma cja o krzy żach na spo tka niu z mło dzie żą przy ko ście le aka de mic kim
pw. św. An ny w War sza wie wy stę pu je tak że w ak tach SB. „W dniu 31 ma ja br.
ks. H[ubert] Czu ma zwo łał ostat nie przed wy jaz dem do War sza wy spo tka nie grupy
ak ty wu. Za le cił, aby wy jeż dża ją cy za bie ra li ze so bą krzy że (moż li wie du że),
a w przy pad ku, gdy ich nie po sia da ją win ni do ko nać za ku pu. Czu ma wy ja śnił, że
krzy że bę dą nie zbęd ne w cza sie ju trzej szej mszy na pl. Zwy cię stwa. W chwi li, gdy
pa pież unie sie krzyż, gest ten ma ją na śla do wać uczest ni cy uro czy sto ści. W świe tle
wy po wie dzi Czu my gru py DA z po szcze gól nych ośrod ków kra ju win ny po sia dać
du że krzy że, któ re pa pież ewen tu al nie po świę ci, a tak że po słu żą ja ko od zna ka
liczeb no ści ak ty wu DA”13.

Ko lej na piel grzym ka w czerw cu 1983 r. rów nież zna la zła od zwier cie dle nie
we wspo mnie niach Da nu ty Pi skor skiej. Ra zem z dusz pa ster stwem chry stu sow ców
i ks. Ro ma nem Twa ro giem TChr po je cha ła ona wów czas na spo tka nie z Ja nem
Paw łem II w Czę sto cho wie. „So bo ta 18 czerw ca 1983 r. Z po cią gu idzie my wszy -
scy na Ja sną Gó rę. Mi li cji peł no, aż ro bi się w oczach nie bie sko. Zaj mu je my miej -
sce na pla cu przed Wa ła mi. Ro bi się cia sno, ale jesz cze moż na usiąść na ple ca ku.
Na Wa łach jest wła śnie od pra wia na Msza Św. Nie któ rzy w niej uczest ni czą, nie któ -
rzy je dzą, in ni śpią po mę cze ni w dziw nych po zy cjach. […] Te raz już w ści sku ocze -
ku je my ra zem na pa pie ża. Ktoś krzy czy, że je dzie. Wszy scy krzy czą, wi wa tu ją.
Dziew czy ny wska ku ją na ra mio na chłop ców. Ktoś sta je na stoł ku. Re zul tat jest ta -
ki, że nic nie wi dzę. »Lu dzie – py tam, czy tam na praw dę jest Pa pież?« »Jest, jest«
– uspo ka ja mnie ja kiś ksiądz za mną. Te raz bę dzie wcho dził po scho dach. Przed -
tem wi dzia łam scho dy, na nich so czy sto -zi el ony dy wan, na brze gach żół to -bi ałe
kwia ty. Te raz ani ka wał ka nie wi dać. Na dal okrzy ki, ogól ny za chwyt. Wi dzę tę
sce nę tyl ko ocza mi wy obraź ni. I do pie ro, gdy Pa pież jest w gór nej czę ści scho dów,
uda je mi się przez mo ment Go zo ba czyć. Sa mot na po stać w czer wo nym płasz czu
wol no wspi na się na Wa ły. To do pie ro po czą tek, a nam już gło sy chryp ną. Sza leń -
stwo, en tu zjazm, śpie wy. Od tej chwi li już do brze wi dzę Pa pie ża, a przez lor net kę
wi dać na wet ry sy twa rzy”14. Przed sta wi cie le szcze ciń skie go dusz pa ster stwa wzię li
udział w spo tka niu pa pie ża z die ce zją szcze ciń sko -k amie ńską. W pla nach Ko ścio -
ła i Oj ca Świę te go by ło od wie dze nie pol skie go Wy brze ża już w 1983 r., wła dze
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11 AIPN Sz, 0012/226, t. 1, In for ma cja: wi zy ta pa pie ża – oce na sy tu acyj na, 15 VI 1979 r., k. 126–127.
12 AIPN Sz, 0012/112, Mel du nek sy tu acyj ny nr 5, 1 VI 1979 r., k. 67.
13 Ibi dem, Mel du nek nr 4 dot. ak cji „La to – 79”, 1 VI 1979 r., k. 31.
14 D. Pi skor ska, Piel grzym ka Oj ca Świę te go w Pol sce i na sza za nim, mps w zbio rach au tor ki, pi sow nia ory -

gi nal na.



komu ni stycz ne nie wy ra zi ły jed nak na to zgo dy 15. W związ ku z tym pa pież w spe -
cjal ny spo sób zwró cił się do wier nych z Po mo rza Za chod nie go ze bra nych w Czę -
sto cho wie. Po prze mó wie niach bp. Ka zi mie rza Maj dań skie go 16 i Ja na Paw ła II
mia ła miej sce msza świę ta, a po niej spo tka nie z mło dzie żą, wspo mi na ne przez Da -
nu tę Pi skor ską. „Pa pież jest wspa nia ły. Nasz en tu zjazm ogrom ny. Krzy czy my nie -
ustan nie »NIECH ŻY JE PA PIEŻ«, śpie wa my Sto lat, klasz cze my i zno wu »NIECH
ŻY JE PA PIEŻ«. Oj ciec Św. do syć dłu go na to po zwa la, aż w koń cu py ta: »Czy
mógł bym coś po wie dzieć?« Roz le ga się nasz ra do sny śmiech, okrzy ki ra do ści i po -
tem ci sza. Pa pież mó wi: »Ko cha ni…« Nie ste ty, tyl ko ty le uda je Mu się po wie dzieć.
Bar dzo moc no czu je my, że On nas ko cha i trud no Je go nie ko chać. Więc krzy czy -
my, że Go ko cha my i nie usta ją ce »NIECH ŻY JE PA PIEŻ«. Pa pież się śmie je, że
nas jest du żo, On je den, ale ma sil ny mi kro fon – si ły wy rów na ne. Usi łu je my okla -
ska mi przy głu szyć mi kro fon. Pa pież zno wu py ta: »czy mam pra wo coś po wie -
dzieć?« Za czy na się nasz dia log. Od po wia da my skan do wa niem. »CZE -K A-MY,
CZE -K A-MY«. Póź niej okrzy ki »CHODŹ DO NAS«. Pa pież py ta: »Mam zejść ni -
żej?« My: »TA AAK«. Pa pież scho dzi kil ka stop ni i mó wi: »Jak by łem tu czte ry la -
ta te mu, to by ło bar dzo go rą co. Ale wy by li ście jesz cze bar dzo mło dzi i te go nie
pa mię ta cie«. I jak tu nie za re ago wać: »PA -MI Ę- TA-MY, PA -MI Ę- TA-MY« krzy czy -
my z dzie sięć ra zy ile sił. Pa pież nas prze krzy ku je – »No już do brze, do brze, chcia -
łem tyl ko po wie dzieć, że by li ście o czte ry la ta młod si. Spo tka łem się tu z wa mi, noc
jest dłu ga przed na mi«. Zno wu nasz en tu zjazm, bo my śli my, że za po wia da się noc
z Pa pie żem. On jed nak wy pro wa dza nas z błę du. »Dzień jest pra wie naj dłuż szy
w ro ku, więc noc w sto sun ku do in nych krót ka, a my mu si my się trzy mać usta lo -
ne go pla nu«”17. Re ak cje tłu mu zgro ma dzo ne go na wa łach klasz to ru na Ja snej Gó -
rze są nie zwy kle emo cjo nal ne. Mło dzież re agu je, gdy pa pież mó wi o swo jej mi ło ści
do niej, o tro sce i za in te re so wa niu. Chce prze by wać z tym czło wie kiem, pro wa dzić
z nim swo isty dia log. Wi dać tak że pew ną re flek sję nad tym, co Jan Pa weł II mówi.
„Pa pież za czy na roz wa ża nie o Ape lu Ma ryj nym. Pod kre śla zna cze nie czu wa nia
w mi ło ści. W ogó le du żo mó wi o mi ło ści. Ma ona nas pod trzy mać w na szym życiu.
Da lej jest o na szej we wnętrz nej po sta wie, o su mie niu. Nie moż na za ma zy wać
sumie nia, mu si my umieć roz gra ni czyć co jest do bre, a co złe. »Ja wiem – mó wi
Pa pież – że wam jest te raz bar dzo trud no, szcze gól nie mło dym. Otrzy mu ję od czasu
do cza su sy gna ły o wa szej sy tu acji« (tu okla ski, [okrzy ki:] »je ste śmy ra zem z To bą«
i »mło dzież z Pa pie żem«). Pa pież da je nam do zro zu mie nia, że na sze miej sce jest
tutaj, nikt nie po wi nien opusz czać kra ju. Oj ciec Św. wy ra ża sło wa mi wszyst ko to,

15 Z. Sta nuch, Wstęp [w:] Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki ope ra cyj ne Wo je wódz kie go Urzę du Spraw
We wnętrz nych z 1987 ro ku, wstęp Z. Sta nuch, oprac. M. Sem czy szyn, A. Sit kow ska, Z. Sta nuch, War -
sza wa–S zcz ecin 2008, s. XVII.

16 Ka zi mierz Maj dań ski (1916–2007) – ksiądz, pro fe sor teo lo gii, wię zień nie miec kich obo zów kon cen tra -
cyj nych, bp die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej w la tach 1979–1992, za ło ży ciel In sty tu tu Stu diów nad Ro -
dzi ną w pod war szaw skich Ło mian kach.

17 D. Pi skor ska, Piel grzym ka Oj ca Świę te go...
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co czu je my, więc nic dziw ne go, że owa cje po Je go mo wie nie ma ją koń ca. Na ko -
niec skan du je my »ZO STAŃ Z NA MI«. Pa pież wra ca do mi kro fo nu i mó wi:
»Zosta nę – krót ka prze rwa i do da je – do ju tra«”18. Stu den ci ze Szcze ci na zwró ci li
uwa gę na za da nie, ja kie pa pież im po sta wił – wy trwa nia w kra ju, mi mo trud nej sy -
tu acji, po li tycz nej, spo łecz nej, ma te rial nej. Pro sił też o od po wie dzial ność za kraj,
w któ rym miesz ka ją. 

Oj ciec Świę ty fa scy no wał mło dych lu dzi. Jak wspo mi na Łu kasz Pi skor ski,
tak że uczest nik dusz pa ster stwa chry stu sow ców w Szcze ci nie, pod czas piel grzym -
ki w 1983 r. zna la zła się w DA grup ka pię ciu, sze ściu za pa leń ców, któ rzy nie po -
prze sta li na jed nym spo tka niu z pa pie żem. Ca ły ty dzień prze zna czy li na to, by
jeź dzić za Ja nem Paw łem II po Pol sce, śpiąc, gdzie się tyl ko da ło. Jak stwier dził,
była to „jed na z ka pi tal niej szych przy gód ży cio wych”. Pod kre ślił tak że, że nie był
to ruch ma so wy, przy naj mniej w Szcze ci nie i ich dusz pa ster stwie 19. Grup ki, in dy -
wi du al ne oso by, cza sem ro dzi ny, jeź dzi ły czę sto w miej sca od wie dza ne przez Oj ca
Świę te go, or ga ni zu jąc się sa mo dziel nie, nie ja ko od dol nie, bez więk sze go udzia łu
du chow nych. 

Fa scy na cja pa pie żem wśród mło dzie ży ODA chry stu sow ców za owo co wa ła
po my słem zor ga ni zo wa nia wy jaz du, piel grzym ki do Rzy mu. Nie by ło to ła twe,
a już tym bar dziej dla spo rej gru py aka de mic kiej. Jed nym z pro ble mów był brak
zgo dy na wy da nie pasz por tu ów cze sne mu dusz pa ste rzo wi aka de mic kie mu, ks. Ro -
ma no wi Twa ro go wi TChr20. Po sta no wio no wo bec te go wy je chać bez nie go. Głów -
nym or ga ni za to rem wy jaz du był Łu kasz Pi skor ski. Do Rzy mu po je cha ło z DA
kil ka na ście osób. Tam za opie ko wa li się ni mi m.in. bra cia z fran cu skiej wspól no ty
eku me nicz nej z Ta izé21. Dzię ki opie ku no wi pol skich piel grzy mów, o. Ka zi mie rzo -
wi Przy dat ko wi TJ22, mło dzie ży uda ło się tak że spo tkać z Ja nem Paw łem II na
audien cji. Wspo mi na Iwo na Że la zny, jed na z uczest ni czek piel grzym ki: „Bar dzo
prze ży li śmy brak ks. Ro ma na na tym wy jeź dzie. Piel grzym ka bez księ dza? Ale jed -
no cze śnie by ło to dla nas wy zwa nie i w ja kimś sen sie pa lec Bo ży. Mi mo że nie było
z na mi księ dza mo dli li śmy się jesz cze wię cej. Na za sa dzie, że jak czło wiek nie musi,
to wte dy wła śnie chce. W Rzy mie spo tka li śmy ks. Dzi wi sza 23. Po wie dzie li śmy, że
nie ma my księ dza, ale bar dzo pra gnie my spo tkać się z Oj cem Świę tym. On był

52 _______________________________________________________________________

18 Ibi dem, pi sow nia ory gi nal na.
19 Re la cja Łu ka sza Pi skor skie go z 25 I 2010 r., w zbio rach au tor ki.
20 Ro man Twa róg (ur. 1951) – chry stu so wiec, dusz pa sterz aka de mic ki w Szcze ci nie, w ko ście le pw. Naj -

święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Od 1989 r. jest dusz pa ste rzem na Ukra inie. 
21 Mię dzy na ro do wa wspól no ta eku me nicz na za ło żo na w 1940 r. w Ta izé (po łu dnio wo -ce ntra lna Fran cja,

w po bli żu Clu ny) przez szwaj car skie go teo lo ga Ro ge ra Schütza (brat Ro ger); http://www.ta ize.fr/pl (9 V
2011).

22 Ka zi mierz Przy da tek – je zu ita, w la tach 1965–1973 pra co wał w Ra diu Wa ty kań skim, na stęp nie zo stał
skie ro wa ny do pra cy z pol ski mi piel grzy ma mi przy jeż dża ją cy mi do Rzy mu, był pierw szym dy rek to rem
Ośrod ka i Do mu Piel grzy ma „Sur sum Cor da” w Rzy mie, obec nie rek tor ko ścio ła pw. św. An drze ja na
Kwi ry na le w Rzy mie. 

23 Tu re la cja wy klu cza się ze wspo mnie nia mi Da nu ty i Łu ka sza Pi skor skich. Praw do po dob nie cho dzi jed -
nak o ks. Przy dat ka. 



dopie ro pięć lat pa pie żem, to by ły do pie ro po cząt ki pon ty fi ka tu i pol skich piel -
grzy mek. Zor ga ni zo wa nie sa me go wy jaz du, wszyst kie wi zy, wy da nie pasz por tu
itd., by ło na ty le skom pli ko wa ne i kosz tow ne, że nie wie lu się na to de cy do wa ło.
Dzię ki te mu ła twiej by ło się do stać do Ja na Paw ła II. Ks. Dzi wisz po wie dział: »To
ja po wiem Oj cu Świę te mu, że je ste ście. I zo ba czy my, co on na to«. Przy szedł do nas
wie czo rem i po wie dział, że prze ka zał wszyst ko Oj cu Świę te mu, a on od po wie -
dział: »I co, nie ma kto im Mszy świę tej od pra wić? To niech przyj dą do mnie jutro
o ósmej to im od pra wię«. My wie czo rem au ten tycz nie śpie wa li śmy ko lę dy z tej
ra do ści. Nie wie dzie li śmy, co ra do śniej sze go mo gli by śmy za śpie wać. O ósmej rano
po je cha li śmy do Oj ca Świę te go i on nam od pra wił mszę. Tyl ko on przed na mi.
Potem ka zał nam się usta wić w ko lej ce i każ de mu wrę czył ró ża niec”24.

Po mysł wy jaz du do Oj ca Świę te go spodo bał się na ty le, że w ko lej nym ro ku
rów nież zor ga ni zo wa ła się gru pa aka de mic ka, tym ra zem już z dusz pa ste rzem
ks. An drze jem Wał dow skim TChr25. Zo sta ło to na wet po łą czo ne ze ślu bem Da nu ty
i Łu ka sza Pi skor ski ch26.

Stu den ci z lat sie dem dzie sią tych i po ło wy na stęp nej de ka dy rzad ko wspo mi -
na ją o szcze gól nym wpły wie na ucza nia pa pie ża. Nie przy po mi na ją so bie kon kret -
nych spo tkań, na któ rych roz wa ża li by ko lej ne en cy kli ki czy sło wa pa pie ża
wy po wia da ne przy róż nych oka zjach, choć przy zna ją, że mia ły one miej sce 27. Dla
nich waż ny był ca ło kształt prze ka zu pa pie skie go. Wszyst ko, co ro bił, mó wił, ja ki
był, mia ło wpływ na ich ży cie. Je go oso ba po wo do wa ła, że ro sło tak że przy wią -
za nie do Ko ścio ła, mi mo je go nie do sko na ło ści, do strze ga nej przez mło dych ludzi28.
Pa pież był dla nich au to ry te tem, waż nym punk tem od nie sie nia, na wet je śli nie za -
wsze wszyst ko ro zu mie li. 

Lu ki w pa mię ci nie gdy siej szych stu den tów nie są do wo dem, że nie by ło żad -
nych prób przy swa ja nia na ucza nia Ja na Paw ła II, po dej mo wa nych przez dusz pa -
ste rzy aka de mic kich. Za źró dło słu żą nam tu do ku men ty skru pu lat nie two rzo ne
przez SB. Wspo mi na ją one m.in. o spo tka niu 20 paź dzier ni ka 1979 r. w DA je zu -
itów przy ul. Pocz to wej. Pre le gen tem był inż. Ja now ski 29, a spo tka nie zo sta ło
poświę co ne omó wie niu zna cze nia wi zy ty Ja na Paw ła II w Pol sce. Ów cze sny dusz -
pa sterz aka de mic ki, o. Jó zef Pi tuch TJ30, po pro wa dził przed spo tka niem na bo żeń -
stwo, w trak cie któ re go mia ła miej sce mo dli twa „za pro fe so rów i wy kła dow ców
»aby za wsze gło si li praw dę, tak jak to czy ni Oj ciec św., aby nie po pie ra li fał szo wa -

24 Re la cja Iwo ny i Krzysz to fa Że la znych z 28 V 2011 r., w zbio rach au tor ki. 
25 An drzej Wał dow ski – chry stu so wiec, dusz pa sterz aka de mic ki w Szcze ci nie, w ko ście le pw. Naj święt sze -

go Ser ca Pa na Je zu sa. Ini cja tor i głów ny or ga ni za tor mszy za oj czy znę w Szcze ci nie. 
26 Re la cja Da nu ty Pi skor skiej z 1 II 2010 r., w zbio rach au tor ki.
27 Re la cja Iwo ny i Krzysz to fa Że la znych z 28 V 2011 r., w zbio rach au tor ki.
28 Re la cja Łu ka sza Pi skor skie go z 25 I 2010 r., w zbio rach au tor ki.
29 Nie usta lo no bliż szych da nych po za tym, że pre le gent był daw nym dzia ła czem Sto wa rzy sze nia Ka to lic -

kiej Mło dzie ży Aka de mic kiej „Od ro dze nie”. 
30 Jó zef Pi tuch (1934–2010) – je zu ita, dusz pa sterz aka de mic ki w pa ra fii św. An drze ja Bo bo li w Szcze ci nie

w la tach 1977–1980. 
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nia praw dy hi sto rycz nej«. Ks. Pi tuch do dał do od czy ta nych in ten cji wła sny ko -
men tarz pod kre śla jąc, że Oj ciec św. gło si praw dę i to po do ba się dzi siej sze mu czło -
wie ko wi bez wzglę du na to czy jest ka to li kiem, ewan ge li kiem czy nie wie rzą cym”31.
We dług da nych SB w spo tka niu wzię ło udział trzy sta osób, z cze go dwie ście sta -
no wi ła mło dzież szkół śred nich i stu den ci. War to tu wspo mnieć tak że frag ment
wy po wie dzi za pro szo ne go pre le gen ta, za no to wa ny przez funk cjo na riu szy. „Wi zy -
ta naj wyż sze go do stoj ni ka Ko ścio ła w na szym kra ju mia ła do nio słe zna cze nie. Zna -
cze nie hi sto rycz ne. Prze ko na li śmy się wszy scy, że Pol ska jest ka to lic ka, a po byt
Ja na Paw ła II jesz cze bar dziej wszyst kich ka to li ków sce men to wał, zjed no czył. Sta -
li śmy się sil niej si w ży ciu co dzien nym. Jan Pa weł II przy jeż dża jąc do Pol ski za sta -
je coś pięk ne go. Za sta je krzy że, za sta je oł ta rze, a mi lio ny Po la ków słu cha pa pie ża
gło szą ce go na uki Chry stu sa. Ob ser wu je my, że coś się zmie nia wśród nas. Są to
spra wy peł ne god no ści. Wzra sta po tę ga kar dy na ła Wy szyń skie go. Pa pież od wo łu -
je się do prze szło ści na sze go na ro du, do chrze ści jań skiej kul tu ry. Pa pież otrzy mu -
je go rą ce okla ski. Wie lu z nas do strze ga, że je ste śmy na ro dem o god nej prze szło ści.
O tym pi sa ła na wet na sza pra sa. Dzi siej si Po la cy mu szą być lep si. Mi lio ny Po la ków,
któ rych wia ra by ła za chwia na, słu cha ją na uk Chry stu sa. I otóż oka zu je się, że ta
wia ra to nie jest za bo bon, ale to są wiel kie fun da men tal ne pra wa, bez któ rych czło -
wiek się gu bi. Wie lu, któ rzy za po mnie li o tych pra wach wra ca do nich. Tu taj nie
ma prze mo cy, jest na to miast dok try na mi ło ści, nie ma dok try ny nie na wi ści. Wie -
lu Po la ków do strze ga, że chrze ści jań stwo po tra fi bro nić praw czło wie ka, je go god -
no ści, praw na ro du, po tra fi bu do wać wol ność. Wi zy ta Oj ca św. by ła dla nas do brą
lek cją – lek cją bu do wa nia od wa gi i jed no ści. Pa pież wska zał nam kil ka praw: wska -
zał nam ści słe związ ki, ja kie ist nie ją po mię dzy prze strze ga niem praw bo skich, praw
na ro du i praw czło wie ka; wska zał li nię ide olo gii pro wa dzą cej czło wie ka do wol -
no ści; pod kre ślił zna cze nie ła du mo ral ne go dla bu do wa nia ła du spo łecz ne go. Nie
moż na zbu do wać ła du spo łecz ne go bez ła du mo ral ne go w ży ciu czło wie ka”32.
W cza sie spo tka nia pre le gent omó wił tak że po dró że apo stol skie pa pie ża do Ir lan -
dii i Sta nów Zjed no czo nych, któ re mia ły miej sce od 29 wrze śnia do 8 paź dzier ni -
ka 1979 r. 

Po dob nych spo tkań SB nie od no to wu je wie le. Wspo mi na się jesz cze o dwu -
krot nym wy świe tla niu fil mu o pa pie żu w li sto pa dzie i grud niu 1979 r.33 Trud no
okre ślić, czy z pew no ścią cho dzi o ten sam film o po dró ży pa pie skiej do Mek sy -
ku. Zwa żyw szy jed nak na mniej szą niż obec nie licz bę te go ty pu ma te ria łów w tym
cza sie, dusz pa sterz An to ni Du dek TChr34 nie miał zbyt du że go wy bo ru. 
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31 AIPN Sz, 0012/226, t. 1, In for ma cja z 23 X 1979 r., k. 151.
32 Ibi dem, k. 152. 
33 Ibi dem, In for ma cja z 13 XI 1979 r., k. 157; ibi dem, In for ma cja z 18 XII 1979 r., k. 178.
34 An to ni Du dek (ur. 1949) – chry stu so wiec, dusz pa sterz aka de mic ki w Szcze ci nie, w ko ście le pw. Naj -

święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w la tach 1978–1980, a na stęp nie (po prze rwie na stu dia na KUL) w la tach
1984–1986. Obec nie prze by wa w Au stra lii. W ar chi wum szcze ciń skie go Od dzia łu IPN za cho wa ła się
jego tecz ka ewi den cji ope ra cyj nej księ dza (zob. AIPN Sz, 0053/66).



W 1979 r. SB za ob ser wo wa ła stop nio wy spa dek za in te re so wa nia wśród stu -
den tów szcze ciń skich uczel ni oso bą pa pie ża i je go wi zy tą w kra ju. War to jed nak
przy to czyć ze bra ne przez SB opi nie mło dzie ży aka de mic kiej na ten te mat. Jan Pa -
weł II oce nia ny był po zy tyw nie za „bez po śred niość i pro sto tę za cho wa nia”, „pod -
kre śle nie przez pa pie ża związ ków z na ro dem”, „takt, umiar i ta len ty dy plo ma ty”.
Wie lu mło dych lu dzi uwa ża ło, że wi zy ta spo wo du je wzrost pre sti żu Pol ski w świe -
cie, „szcze gól nie w kra jach o do mi nu ją cym wy zna niu ka to lic kim”, a pa pież zo stał
uzna ny za „czło wie ka moc no tkwią ce go w rze czy wi sto ści i re al nie oce nia ją ce go
współ cze sny świat”. Jed no cze śnie po ja wia ły się opi nie, że „wy po wie dzi pa pie ża
w to ku je go po by tu za wie ra ją wie le sfor mu ło wań dwu znacz nych, nie ostrych, co
po zwa la na peł ną swo bo dę in ter pre ta cji za rów no o po zy tyw nym wy dźwię ku po -
li tycz nym, jak też zu peł nie prze ciw staw nym”. Po ja wia ją się tak że za rzu ty w sto sun -
ku do pa pie ża, ta kie jak: „nie ja sność sfor mu ło wań, ak tor stwo za cho wa nia,
ocze ki wa nie na aplauz i prze sad na afek ta cja”. Jak pod kre śla li funk cjo na riu sze, za -
rzu ty te są ty po we „dla stu den tów wszyst kich wyż szych uczel ni Szcze ci na”35. Czy
rze czy wi ście by ły to opi nie ca łe go śro do wi ska? Jest to te za ry zy kow na. SB nie pro -
wa dzi ła ba dań opi nii pu blicz nej, nie prze pro wa dza ła obo wiąz ko wej an kie ty. Po je -
dyn cze wy po wie dzi nie mo gą więc być wy ra zem my śle nia ca łej gru py spo łecz nej.
War to je jed nak wziąć pod uwa gę, gdyż po ka zu ją róż no rod ność spoj rzeń i ocen
oso by i na ucza nia pa pie ża wśród stu den tów. 

Pe wien kłam po wyż szym opi niom stu den tów za da je in ne spra woz da nie SB
z jed ne go ze spo tkań w trak cie 45. piel grzym ki aka de mic kiej na Ja sną Gó rę w maju
1980 r. Świad czy ono o chę ci po głę bie nia, lep sze go przy swo je nia na ucza nia pa pie -
skie go wśród or ga ni za to rów piel grzym ki i dusz pa ste rzy. Co rocz na i ogól no pol ska
ini cja ty wa po zwa la ła zgro ma dzić mło dzież i jej du cho wych opie ku nów z ca łe go
kra ju. Uczest ni czy li w niej tak że czę sto stu den ci ze Szcze ci na, w 1980 r. z kil ku
ośrod ków DA, ze swo imi dusz pa ste rza mi, o. Jó ze fem Pi tu chem TJ, ks. An to nim
Dud kiem TChr i ks. Ta de uszem Cza pi gą 36. W ra mach piel grzym ki od by ło się spo -
tka nie za mknię te, or ga ni zo wa ne przez DA z War sza wy i przed sta wi cie li Ko mi sji
Epi sko pa tu ds. DA. Mi mo że za mknię te, o je go prze bie gu wie dzia ła SB – i stąd
jest on nam dziś zna ny, przy naj mniej w for mie za pi sa nej przez funk cjo na riu szy.
W trak cie spo tka nia stu dent An drzej, przed sta wi ciel DA „Ar ka” z war szaw skie go
Gro cho wa, wy gło sił re fe rat za ty tu ło wa ny „Wpływ wi zy ty Oj ca św. na DA”:
„Stwier dził m.in., że: po wi zy cie w wie lu śro do wi skach wzro sło za in te re so wa nie
Ko ścio łem; wła dze pań stwo we dłu go zwle ka ły z udzie le niem zgo dy na przy jazd
papie ża; plac Zwy cię stwa w War sza wie stał się sym bo lem zwy cię stwa Krzy ża; po

35 Wszyst kie cy ta ty po cho dzą z mel dun ków ope ra cyj nych SB dot. ak cji krypt. „La to – 79” (AIPN Sz,
0012/112, k. 33, 35, 36, 38–44). 

36 Ta de usz Cza pi ga – ksiądz, pra łat, dr hab. prof. US, pa tro log, wy kła dow ca Me tro po li tal ne go Wyż sze go
Se mi na rium Du chow ne go w Szcze ci nie i Wy dzia łu Teo lo gicz ne go US, eg zor cy sta, w la tach sie dem dzie -
sią tych i na po cząt ku osiem dzie sią tych był dusz pa ste rzem aka de mic kim w pa ra fiach św. Sta ni sła wa Kost -
ki i Świę te go Krzy ża w Szcze ci nie.
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wi zy cie pa pie ża licz ba stu den tów w ODA z Gro cho wa wzro sła z sze ściu set do
dwóch ty się cy; w cza sie wi zy ty pa no wał en tu zjazm w spo łe czeń stwie; po wsta ły
na dzie je na lep sze w sto sun kach Pań stwo – Ko ściół; za czę to ana li zo wać tek sty
prze mó wień pa pie ża. W dru giej czę ści spo tka nia za pro sze ni stu den ci za bie ra li głos
w dys ku sji. Ze Szcze ci na re fe ro wał Le szek re pre zen tu ją cy ODA z uli cy Wie niaw -
skie go. Stwier dził, że on, jak i po zo sta li uczest ni cy ODA po zo sta ją pod wra że niem
wi zy ty pa pie ża, a je go prze mó wie nia sta no wią dro go wskaz w dal szej dzia łal no ści
DA”37. W trak cie piel grzym ki po stać Ja na Paw ła II przy wo ły wa na była tak że przez
bi sku pów. Kar dy nał Fran ci szek Ma char ski 38 prze czy tał mło dzie ży z DA te le gram
od Oj ca Świę te go, a bp czę sto chow ski Ste fan Ba re ła 39 przy po mniał o bli skiej rocz -
ni cy piel grzym ki pa pie ża do Pol ski 40. 

Po za ogól nie na rzu co ny mi przez Ko ściół za sa da mi, każ de dusz pa ster stwo
aka de mic kie rzą dzi się swo imi pra wa mi. To od dusz pa ste rza i po nie kąd mło dzie -
ży za le ży, ja kie bę dą spo tka nia, ja kie te ma ty bę dą po dej mo wa ne, kto zo sta nie
zapro szo ny. Od te go rów nież za le żał sto pień za an ga żo wa nia da ne go ośrod ka
w pozna nie na ucza nia pa pie ża. Oj ciec Świę ty mógł być, jak to zo sta ło wspo mnia -
ne, trak to wa ny ja ko pe wien dro go wskaz, a je go sło wa za punkt wyj ścia do roz mów
i dys ku sji. Cza sem wra ca no do pu bli ka cji pa pie ża, gdy ten był jesz cze me tro po litą
kra kow skim czy wy kła dow cą na KUL. Jak stwier dza wie lu dusz pa ste rzy, rów nież
obec nych, nie są to ła twe pu bli ka cje, pi sa ne trud nym, czę sto fi lo zo ficz nym ję zy -
kiem. To ra czej nie za chę ca ło czę ści mło dzie ży do po głę bio nych stu diów nad nimi.
Nie jed no krot nie koń czy ło się na fa scy na cji sa mą oso bą Ja na Paw ła II, przy czy nia -
jąc się do po twier dza nia pu bli cy stycz nej te zy, że „Po la cy nie słu cha ją pa pie ża”. 

W kwe stii dusz pa sterstw aka de mic kich pew nym wy jąt kiem, acz kol wiek nie
je dy nym, by ło i jest dusz pa ster stwo aka de mic kie pro wa dzo ne przez do mi ni ka ni -
na o. Ja na Gó rę 41 w Po zna niu. Wcze śniej pro wa dził on dusz pa ster stwo szkół śred -
nich, z któ re go prze niósł wie le po my słów na dzia ła nie. Jak wspo mi na je go
współ brat, o. To masz Ale xie wicz OP42, pro wa dzo ne przez o. Gó rę DA opar te było
na głę bo kiej fa scy na cji, ale przede wszyst kim na do świad cze niu oso by Ja na Paw ła II
przez o. Ja na 43. Choć za kon nik w znacz nym stop niu sku pia się na sa mej po sta ci pa -
pie ża, nie za nie dbu je rów nież po pu la ry za cji je go na ucza nia. To ostat nie obec ne
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37 AIPN Sz, 0012/226, t. 2, In for ma cja dot. 45. Ogól no pol skiej Aka de mic kiej Piel grzym ki Ma jo wej do
Czę sto cho wy, 5 V 1980 r., k. 145.

38 Fran ci szek Ma char ski (ur. 1927) – kar dy nał, w la tach 1970–1978 rek tor Wyż sze go Se mi na rium Du -
chow ne go Ar chi die ce zji Kra kow skiej, abp me tro po li ta kra kow ski w la tach 1979–2005, za stą pił na tym
sta no wi sku kard. Ka ro la Woj ty łę, wy bra ne go na pa pie ża. 

39 Ste fan Ba re ła (1916–1984) – bp die ce zji czę sto chow skiej w la tach 1964–1984, uczest nik So bo ru Wa ty -
kań skie go II.

40 AIPN Sz, 0012/226, t. 2, In for ma cja dot. 45. Ogól no pol skiej Aka de mic kiej Piel grzym ki Ma jo wej do
Czę sto cho wy, 5 V 1980 r., k. 145. 

41 Jan Woj ciech Gó ra (ur. 1948) – do mi ni ka nin, dr teo lo gii, w la tach 1977–1987 dusz pa sterz mło dzie ży
szkół śred nich w Po zna niu, od 1987 r. dusz pa sterz aka de mic ki w tym mie ście, pi sarz, twór ca hol din gu
dusz pa ster skie go Jam na –Le dn ic a–H er ma nice.

42 To masz Ale xie wicz (ur. 1948) – do mi ni ka nin, mgr psy cho lo gii i teo lo gii, re ko lek cjo ni sta, dusz pa sterz. 
43 Re la cja o. To ma sza Ale xie wi cza OP z 21 I 2010 r., w zbio rach au tor ki. 



jest szcze gól nie w Do mu św. Jac ka na Jam nej ko ło Pa le śni cy, bę dą cym Sank tu arium
Mat ki Bo żej Nie za wod nej Na dziei oraz Ośrod kiem Dusz pa ster stwa Aka de mic kie -
go oo. Do mi ni ka nów w Po zna niu 44. Tam re flek sja nad sło wa mi Oj ca Świę te go od -
by wa się po za me dial nie i bar dziej spo koj nie niż w sa mym Po zna niu.

Na za koń cze nie war to jesz cze wspo mnieć trze cią piel grzym kę Ja na Paw ła II
do Pol ski w 1987 r. By ła to wi zy ta zna czą ca o ty le, że tym ra zem uda ło się pa pie -
żo wi od wie dzić mia sta Wy brze ża: Gdańsk i Szcze cin. Do mło dzie ży zwró cił się
w spo sób szcze gól ny trzy krot nie. W Kra ko wie i Tar no wie „roz mo wy” pa pie ża
z mło dy mi mia ły cha rak ter bar dziej spon ta nicz ny. Pa pież od po wia dał na okrzy ki
w ro dza ju „Zo stań z na mi” lub „Weź nas ze so bą”, tu dzież na sło wa śpie wa nych
pie śni. Wy ra żał swo ją sym pa tię do mło dych lu dzi, ale tak że sta rał się im jak naj -
wię cej prze ka zać. Waż ne, już wspo mi na ne, sło wa wy po wie dział w Gdań sku na
We ster plat te, gdzie wzy wał mło dzież do od po wie dzial no ści za oj czy znę i sta wia -
nia so bie wy ma gań. Z punk tu wi dze nia Szcze ci na wspo mnieć na le ży 11 czerw ca
1987 r. Wów czas to pa pież od wie dził rów nież to mia sto. Dla mło dzie ży aka de -
mic kiej teo re tycz nie by ło to mniej istot ne spo tka nie, gdyż pa pież zwra cał się przede
wszyst kim do ro dzin. Teo re tycz nie, gdyż zna czą ce są tu sło wa Ja na Paw ła II ze
spo tka nia z mło dzie żą w 1979 r. w Kra ko wie: „Mu szę wam po wie dzieć, że te dwie,
szcze gól nie prze ze mnie umi ło wa ne dzie dzi ny dusz pa ster stwa, dusz pa ster stwo
mło dzie ży i dusz pa ster stwo mał żeństw czy li ro dzin, za wsze sta no wi ły ja kąś ca łość,
jed no wy ni ka ło z dru gie go, nie raz na wet mó wi łem dusz pa ste rzom aka de mic kim:
tak, do brze, że w ra mach wa szych kon fe ren cji po dej mu je cie róż ne te ma ty, ale naj -
wię cej uczy ni cie, je że li mło dych lu dzi, przy szłą pol ską in te li gen cję, przy go tu je cie
do ży cia w mał żeń stwie i w ro dzi nie chrze ści jań skiej”45. 

Dusz pa ster stwo chry stu sow ców nie or ga ni zo wa ło wspól ne go wy jaz du na
We ster plat te ani też je go uczest ni cy nie szli ra zem na spo tka nie na Ja snych Bło niach
w Szcze ci nie. Nie jed no krot nie wej ściów ki do sta wa li od swo ich dusz pa ste rzy, szli
jed nak in dy wi du al nie, ewen tu al nie w ma łych grup kach. I choć sło wa nie by ły kie -
ro wa ne bez po śred nio do stu den tów, to i tak by ło to dla nich waż ne spo tka nie.
Pań stwo Pi skor scy, już ab sol wen ci i mło de mał żeń stwo z dwój ką dzie ci, w sło wach
Oj ca Świę te go sły sze li po twier dze nie na uki wy nie sio nej z dusz pa ster stwa i jed no -
cze śnie za chę tę dla ich dal sze go ro dzin ne go ży cia 46. Krzysz tof Że la zny wspo mi na,
że w ra mach przy go to wań w ODA stwo rzy li ogrom ny trans pa rent z na pi sem „Wol -
ni i Nie pod le gli”, na proś bę ko le gi z dusz pa ster stwa, Lesz ka Smy kow skie go, dzia -
ła cza Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej. Trans pa ren tu nie uda ło się wnieść do
sek to ra, ale po słu żył w cza sie piel grzym ki na Ja sną Gó rę, gdzie za wi snął na wa łach
klasz to ru 47. 

44 Zob. http://www.jam na.do mi ni ka nie.pl (29 IV 2011).
45 Jan Pa weł II, Spra wy, któ re by ły mi bli skie..., s. 194.
46 D. Pi skor ska, Je ste śmy świad ka mi, http://www.re ko lek cje.vel.pl/in dex.php?option=com_con -

tent&view=ar tic le&id=73:je ste my&ca tid=11:jan -p aw e-ii&Ite mid=12 (29 IV 2011). 
47 Re la cja Iwo ny i Krzysz to fa Że la znych z 28 V 2011 r., w zbio rach au tor ki.
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Wi zy ta Ja na Paw ła II w Szcze ci nie za owo co wa ła ko lej ną piel grzym ką DA
chry stu sow ców do Rzy mu w tym sa mym ro ku. Na zwa no ją Szcze ciń ską Piel grzym -
ką Wdzięcz no ści, a jej or ga ni za to rem był ks. An drzej Wał dow ski TChr. Stu den ci
za wieź li ze so bą pre zent dla pa pie ża – ob raz au tor stwa Krzysz to fa Że la zne go. Mieli
ze so bą tak że ręcz nie ma lo wa ną cho rą giew z sym bo la mi Szcze ci na, Pol ski i w kolo -
rach pol sko -wł oskich. Je den ze stu den tów, Je rzy Goł dam, miał ze so bą trąb kę i na
spo tka niu z pa pie żem w Ca stel Gan dol fo ode grał Hej nał Ma riac ki, czym wzbu dził
du że za in te re so wa nie ame ry kań skiej Po lo nii. Mło dzi lu dzie mie li moż li wość oso -
bi ste go wrę cze nia ob ra zu pa pie żo wi, któ ry po wie dział do nich kil ka słów i po bło -
go sła wił ich48.

Nie jest ce lem te go krót kie go opra co wa nia udo wad nia nie wspo mnia nej już
te zy o nie słu cha niu pa pie ża przez Po la ków. Rze czy wi ście oso ba pa pie ża od bie ra na
by ła bar dzo emo cjo nal nie. Spo tka nia z nim każ do ra zo wo by ły wiel kim prze ży ciem.
I to nie zwy kle moc no za pa da ło w pa mięć ów cze snym stu den tom. Jed no cze śnie jed -
nak pa pież nie mó wił rze czy zu peł nie no wych. Sło wa, któ re kie ro wał do mło dzie -
ży aka de mic kiej, z re gu ły mo gli usły szeć na spo tka niach for ma cyj nych i mszach
od pra wia nych w dusz pa ster stwach. Nie jed no krot ne nie podej mo wa nie kon kret ne -
go te ma tu oma wia ne go przez Ja na Paw ła II w cza sie spo tkań w DA nie mu sia ło
ozna czać bra ku za in te re so wa nia czy zro zu mie nia wśród dusz pa ste rzy i stu den tów.
Po pro stu po ru sza ne w pa pie skim na ucza niu kwe stie nie od bie ga ły od zwy czaj nej
te ma ty ki spo tkań dusz pa ster skich po świe co nych np. Bi blii, ka to lic kiej na uce spo -
łecz nej czy teo lo gii mo ral nej. Oso ba Oj ca Świę te go i je go sło wa mo gły jed nak za -
chę cać do gor liw sze go udzia łu w dys ku sjach, do do dat ko wej lek tu ry czy po pro stu
do wcie la nia w ży cie na ucza nia Ko ścio ła w swo ich ro dzi nach. A to rze czy wi ście
mia ło i ma miej sce, o czym świad czą dzi siej sze re la cje uczest ni ków DA. 
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Kor ne lia Ba naś

Udział Ka ro la Woj ty ły 
w sta no wych piel grzym kach męż czyzn i mło dzień ców

do Pie kar Ślą skich

„[…] by łem od wie lu lat do pusz cza ny do te go wę glo we go to wa rzy stwa, tego
wę glo we go ko le gium bi sku pów i za pra sza ny przez bi sku pa ka to wic kie go do Pie kar”1. 

Me tro po li ta kra kow ski Ka rol Woj ty ła był, z ra cji pia sto wa nych funk cji
kościel nych, go ściem wie lu miejsc pąt ni czych w Pol sce. Szcze gól nie czę sto uczest -
ni czył w uro czy sto ściach w sank tu arium ma ryj nym na Ja snej Gó rze, a tak że w Kal -
wa rii Ze brzy dow skiej – naj po pu lar niej szym sank tu arium w kie ro wa nej przez nie go
die ce zji kra kow skiej.

W ze sta wie niu z wy mie nio ny mi po wy żej ośrod ka mi pąt ni czy mi sta ty sty ka
wi zyt abp., a póź niej kard. Woj ty ły w sank tu arium Mat ki Bo żej Pie kar skiej na le ży
do skrom nych. Za sad ni czo je go obec ność w Pie ka rach Ślą skich by ła zwią za na
z jed ną for mą ru chu pąt ni cze go – z piel grzym ką sta no wą męż czyzn i mło dzień -
ców. Jed nak spe cy fi ka te go zgro ma dze nia sta no we go, wy róż nia ją ce go się na tle
in nych zgro ma dzeń re li gij nych, by ła źró dłem waż nych do świad czeń w dusz pa ster -
skiej po słu dze kra kow skie go bi sku pa. Jak wska zu je na zwa, pie kar skie piel grzym -
ki męż czyzn i mło dzień ców by ły jed no rod ne pod wzglę dem sta nu na tu ral ne go –
gro ma dzi ły pąt ni ków płci mę skiej w róż nym wie ku, ale by ły rów nież jed no li te pod
wzglę dem za wo do wym – two rzy ły je wie lo ty sięcz ne rze sze ro bot ni ków za trud nio -
nych w prze my śle cięż kim naj bar dziej uprze my sło wio ne go re gio nu Pol ski. Stąd
też bi sku pi ka to wic cy re ali zo wa li w Pie ka rach pro gram dusz pa ster ski, w któ rym
za gad nie nia re li gij ne wią za ły się z ak tu al ny mi pro ble ma mi spo łecz no -z aw od o -
wymi, a tak że trud ny mi re la cja mi po mię dzy pań stwem i Ko ścio łem w die ce zji kato -
wic kiej i w Pol sce. 

Na prze ło mie lat sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych Pie ka ry Ślą skie na tle
in nych miast wo je wódz twa ka to wic kie go by ły śred niej wiel ko ści mia stem gór ni -
czym po ło żo nym w pół noc nej czę ści Gór no ślą skie go Okrę gu Prze my sło we go
(GOP), w od le gło ści oko ło 24 km od Ka to wic, w bli skim są siedz twie By to mia
i Tar now skich Gór. Jed nak na ma pie re li gij nej Gór ne go Ślą ska już od po ło wy
XVII w. stop nio wo zy ski wa ły i utrzy ma ły do chwi li obec nej po zy cję głów ne go

1 Prze mó wie nie Oj ca św. Ja na Paw ła II do piel grzy mów z Gór ne go Ślą ska i Za głę bia Dą brow skie go, „Gość
Nie dziel ny” 1979, nr 25. 



sank tu arium die ce zji ka to wic kiej. Swo ją po pu lar ność za wdzię cza ją kul to wi, ja kim
zo stał oto czo ny znaj du ją cy się w miej sco wym ko ście le wi ze ru nek Mat ki Bo żej Pie -
kar skiej. Oko licz no ści je go po wsta nia, au tor stwo, a tak że lo sy do po ło wy XVII w.
nie są bli żej zna ne współ cze snym. Po prze nie sie niu do oł ta rza głów ne go przez
ks. Ja ku ba Rocz kow skie go, praw do po dob nie 27 sierp nia 1659 r., pie kar ski wi ze -
ru nek Bo żej Mat ki z Dzie ciąt kiem zy ski wał wśród oko licz nej lud no ści, a tak że
w Cze chach, opi nię ob ra zu sły ną ce go cu da mi i uzdro wie nia mi2. W XIX w., dzię -
ki za an ga żo wa niu i dzia łal no ści dusz pa ster skiej ks. pro bosz cza Aloj ze go Fic ka
(Fietz ka), Pie ka ry Ślą skie sta ły się głów nym ośrod kiem ży cia re li gij no -sp ołec z nego
na Gór nym Ślą sku3. Ini cja ty wa ks. Fic ka i póź niej szych pie kar skich du chow nych,
ale przede wszyst kim oso bi ste za an ga żo wa nie lo kal nej spo łecz no ści wier nych,
przy czy ni ły się do wy bu do wa nia w 1849 r. no we go ko ścio ła pa ra fial ne go,
a w 1896 r. do ukoń cze nia kom plek su obiek tów re li gij nych na Kal wa rii usy tu owa -
nej na po bli skim wzgó rzu Cer kwi cy. To tu taj za zwy czaj od by wa ły się ma so we zgro -
ma dze nia piel grzy mów w cza sie uro czy sto ści ma ryj ny ch4.

Po II woj nie świa to wej naj więk szy roz głos przy nio sły te mu miej scu pąt ni -
cze mu or ga ni zo wa ne od 1947 r. sta no we piel grzym ki męż czyzn i mło dzień ców,
cho ciaż co rocz nie w sierp niu od by wa ły się tak że sta no we piel grzym ki nie wiast
i pa nien. Piel grzym ki mę skie zy ska ły opi nię fe no me nu re li gij ne go na ska lę świa to -
wą. Głów nym kry te rium ta kiej oce ny by ła nie spo ty ka na gdzie in dziej fre kwen cja
ro bot ni czej spo łecz no ści wier nych. Nie bez zna cze nia był rów nież fakt, że zgro ma -
dze nia te od by wa ły się w kra ju na le żą cym do blo ku państw so cja li stycz nych, w któ -
rych apa rat par tyj no -pa ństw owy pro wa dził sys te mo we dzia ła nia zmie rza ją ce do
la icy za cji i ate iza cji spo łe czeń stwa. Ma jo we piel grzym ki przy cią ga ły na pie kar ską
Kal wa rię nie tyl ko ty sią ce ro bot ni ków z die ce zji ka to wic kiej, ale tak że hie rar chów
Ko ścio ła w Pol sce i na świe cie. 

Pierw sze wi zy ty abp. Ka ro la Woj ty ły w sank tu arium ma ryj nym w Pie ka rach
Ślą skich mia ły miej sce w la tach 1965–19665. Kra kow ski hie rar cha, wraz z pry -
masem Ste fa nem Wy szyń skim i licz nie re pre zen to wa ny mi przed sta wi cie la mi epi -
sko pa tu, uczest ni czył wów czas w dwóch uro czy sto ściach. Wpi sy wa ły się one
w ogól no pol ski pro gram Wiel kiej No wen ny i ob cho dów mi le nij nych, któ rych pre -
stiż pod no sił udział hie rar chów Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go w Pol sce. 
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2 J. Wy ci sło, Sank tu arium Mat ki Bo żej w Pie ka rach Ślą skich, t. 1: For mo wa nie się głów ne go ośrod ka ży cia
re li gij no -sp ołec zn ego na Gór nym Ślą sku w XIX wie ku, Ka to wi ce 1991, s. 32 n. 

3 Sze rzej zob. Ks. Jan A. Fi cek i Pie ka ry Ślą skie w XIX wie ku. Dzia łal ność re li gij no -sp ołec zna ks. Ja na Ficka
i ro la Pie kar ja ko cen trum ka to li cy zmu spo łecz ne go na Gór nym Ślą sku w XIX wie ku, red. J. Wy ci sło,
Kato wi ce 1992. 

4 J. Wy ci sło, Sank tu arium..., t. 1, s. 294 n.; zob. też J. Paw lik, Prze wod nik pie kar ski, Ka to wi ce 1985; J. Gó -
rec ki, Piel grzym ki na Gór nym Ślą sku w la tach 1869–1914, Ka to wi ce 1994; A. Po tem pa, 100 lat Kal wa -
rii w Pie ka rach Ślą skich, Ka to wi ce 1996.

5 Ar chi wum Pa ra fii Pie kar skiej (da lej: APP), Al bu my, Kro ni ki i Księ gi (da lej: AKiK), VIII 01, Kro ni ka
parafii NMP w Pie ka rach Ślą skich od 6 XI 1935 do 31 XII 1965 r., k. 543; ibi dem, VIII 02, Kro ni ka
para fii NMP w Pie ka rach Ślą skich od 1 I 1966 do 21 VIII 1988 r., k. 19; J. Kie dos, Kar dy nał Ka rol Woj -
ty ła – uczest nik piel grzy mek mę żów i mło dzień ców do Pie kar Ślą skich, „Ślą skie Stu dia Hi sto rycz no -T eo -
lo giczne” 16, 1983, s. 174–175.



13 czerw ca 1965 r. na kal wa ryj skim wzgó rzu od by ła się re ko ro na cja ob ra -
zu Mat ki Bo żej Pie kar skiej. W no cy z 7 na 8 grud nia 1940 r. nie zna ni spraw cy
skra dli z nie go ko ro ny i po pra wie ćwierć wie czu od zda rze nia uda ło się die ce zji
kato wic kiej do pro wa dzić do po now nej ko ro na cji6. 22 ma ja 1966 r., pra wie rok
po uro czy sto ściach re ko ro na cyj nych, a tak że po uro czy sto ściach mi le nij nych
w Gnieź nie, Po zna niu, Ja snej Gó rze i Kra ko wie, ca ło dnio we ob cho dy z oka zji
tysiąc le cia chrztu Pol ski od by ły się w sank tu arium pie kar ski m7.

Z ini cja ty wy ku rii ka to wic kiej, a przede wszyst kim ów cze sne go bp. ko adiu -
to ra Her ber ta Bed no rza, wy mie nio ne wy żej uro czy sto ści zo sta ły po łą czo ne z do -
rocz ną piel grzym ką sta no wą męż czyzn i mło dzień ców. To ce lo we po su nię cie
or ga ni za cyj ne bp. Bed no rza wy ni ka ło ze świa do mo ści, że pie kar skie zgro ma dze -
nia męż czyzn i mło dzień ców by ły spek ta ku lar ną ma ni fe sta cją re li gij ną ro bot ni ków
naj więk sze go okrę gu prze my sło we go w PRL. Mi mo de struk cyj nych dzia łań apara -
tu par tyj no -pa ństw ow ego i wy gna nia z die ce zji ka to wic kich bi sku pów (1952–
–1956)8, po ich po wro cie sta no wy ruch piel grzym ko wy na Gór nym Ślą sku
odrodził się w spo sób na tu ral ny i roz wi jał dy na micz nie. Fe no me nu te go zgro ma dze -
nia mie li do świad czyć 13 czerw ca 1965 i 22 ma ja 1966 r. rów nież ci przed sta wi -
cie le epi sko pa tu, któ rzy do tych czas nie uczest ni czy li w pie kar skich piel grzym kach
sta no wych.

Ze wzglę du na po de szły wiek i zły stan zdro wia bp. or dy na riu sza Sta ni sła -
wa Adam skie go9 do prze wod ni cze nia uro czy sto ściom re ko ro na cji ob ra zu bp Bed -
norz za pro sił pry ma sa Wy szyń skie go i abp. Woj ty łę. Pierw szy z nich wy gło sił
ka za nie i do ko nał ak tu re ko ro na cji pie kar skiej iko ny. Na to miast me tro po li ta kra -
kow ski od pra wił na pie kar skiej Kal wa rii mszę pon ty fi kal ną, a po niej skie ro wał
krót kie sło wa do oko ło 250 tys. piel grzy mó w10. W cza sie ma jo wych uro czy sto ści
mi le nij nych – 22 ma ja 1966 r. – abp Woj ty ła uczest ni czył je dy nie w po po łu dnio -
wej czę ści uro czy sto ści i wy gło sił na ukę sta no wą dla męż czy zn11. Zgod nie z pie kar -

6 Ko ro na cja pie kar skiej iko ny przez nun cju sza pa pie skie go bp. Waw rzyń ca Lau ri od by ła się w uro czy stość
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny 15 VIII 1925 r. Dru giej pro fa na cji i kra dzie ży ko ron do ko na -
no w ba zy li ce pie kar skiej w no cy z 29 II na 1 III 1984 r. Zda rze nie to za ostrzy ło re la cje po mię dzy lo kal -
nym apa ra tem par tyj no -pa ństw owym a du cho wień stwem die ce zji ka to wic kiej na cze le z bp. Bed no rzem.
Spra wa ta nie zo sta ła do tych czas wy ja śnio na, a spraw cy nie zo sta li uję ci. Re ko ro na cja ob ra zu mia ła miej -
sce 15 IX 1985 r. 

7 Sze rzej zob. K. Ba naś, Mi le nij ne piel grzy mo wa nie do pie kar skie go sank tu arium 22 ma ja 1966 ro ku [w:]
Ca ri tas w glo bal nej wio sce, red. M. Łu czak, A. Wu wer, Ka to wi ce –Pi ek ary Ślą skie 2006, s. 76–89; eadem,
Gór ny Śląsk [w:] Mi le nium czy Ty siąc le cie, red. B. Nosz czak, War sza wa 2006, s. 120–131.

8 O dra ma tycz nych wy da rze niach w die ce zji ka to wic kiej w la tach 1945–1956 zob. A. Gra jew ski, Wy gna -
nie. Die ce zja ka to wic ka w cza sach sta li now skich, Ka to wi ce 2002. 

9 Po po wro cie bi sku pów w 1956 r. fak tycz nie die ce zją ka to wic ką kie ro wał bp ko adiu tor Her bert Bed -
norz. W ro ku re ko ro na cji pie kar skie go ob ra zu bp Sta ni sław Adam ski miał 90 lat, zmarł dwa la ta póź -
niej, 12 XI 1967 r. Sze rzej zob. Adam ski Sta ni sław [w:] Słow nik bio gra ficz ny du cho wień stwa
(ar chi)die ce zji ka to wic kiej 1922–2008, red. J. My szor, Ka to wi ce 2009, s. 3–6.

10 APP, AKiK, VIII 02, Kro ni ka pa ra fii NMP w Pie ka rach Ślą skich od 1 I 1966 do 21 VIII 1988 r., k. 544.
11 W przed dzień uro czy sto ści mi le nij nych, 21 V 1966 r., abp Woj ty ła od pra wił mszę świę tą i wy gło sił ka -

za nie do wier nych zgro ma dzo nych w ko ście le pw. św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Ka to wi cach. Na to -
miast 22 ma ja w go dzi nach po ran nych uczest ni czył w uro czy sto ściach na Ja snej Gó rze; J. Kie dos,
Kar dy nał Ka rol Woj ty ła..., s. 175.
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ską tra dy cją, na pro gram po po łu dnio wych piel grzy mek sta no wych (po po ran nej
mszy pon ty fi kal nej) skła da ły się oko licz no ścio we na uki dla po szcze gól nych sta -
nów i nie szpo ry. 

Po cząt ki udzia łu me tro po li ty kra kow skie go w zgro ma dze niach pie kar skich
w la tach 1965–1966 wy ni ka ły z po dwój ne go obo wiąz ku, ja ki na nim spo czy wał.
Był bo wiem nie tyl ko człon kiem epi sko pa tu, ale tak że ad mi ni stra cyj nym zwierzch -
ni kiem Ko ścio ła ka to wic kie go. Utwo rzo na w 1925 r. die ce zja ka to wic ka od po cząt -
ku swe go ist nie nia funk cjo no wa ła ja ko su fra ga nia me tro po lii kra kow skiej.
Ar cy bi skup Woj ty ła kie ro wał nią od 1964 r. i z urzę du an ga żo wał się w wie le spraw
zwią za nych z die ce zją ka to wic ką. 

Za mo ment za cie śnie nia oso bi stej wię zi Ka ro la Woj ty ły z sank tu arium pie -
kar skim i kul tem Mat ki Bo żej Pie kar skiej na le ży uznać rok 1967. Te za ta znaj du -
je uza sad nie nie w je go pu blicz nych wy po wie dziach. Me tro po li ta kra kow ski zo stał
za pro szo ny do Pie kar na sta no wą piel grzym kę za pla no wa ną na 28 ma ja 1967 r.
Czy niąc za dość proś bie bp. Bed no rza, w cza sie po po łu dnio wej na uki sta no wej wy -
gło sił ka za nie po świę co ne za gad nie niu wia ry, któ re sta no wi ło te mat prze wod ni
ca łej uro czy sto ści. Oso bi sty wy miar swo je mu udzia ło wi w uro czy sto ściach pie kar -
skich abp Woj ty ła nadał do pie ro po po wro cie do Kra ko wa. Za stał tam bo wiem
wia do mość o no mi na cji kar dy nal skiej, któ rą otrzy mał z rąk pa pie ża Paw ła VI.
To waż ne wy da rze nie w swo jej ka płań skiej po słu dze po łą czył z po by tem w pie -
kar skim sank tu arium. Kie dy rok póź niej – 26 ma ja 1968 r. – po now nie zo stał
zapro szo ny na ma jo wą piel grzym kę, po dzie lił się ze zgro ma dzo ny mi na Kal wa rii
pąt ni ka mi swo imi oso bi sty mi prze ży cia mi i in ten cja mi piel grzy mo wa nia do Pie kar.
W cza sie mszy pon ty fi kal nej po raz pierw szy wy gło sił do pąt ni ków ho mi lię,
a w niej m.in. wska zał na Mat kę Bo żą Pie kar ską ja ko na pa tron kę „swo je go no we -
go po wo ła nia”. 

„To się sta ło w ta kim dniu jak dzi siaj, w ostat nią nie dzie lę ma ja, pod Jej
szcze gól nym pa tro na tem. Po nie waż do brze wie cie, że ta ki fakt nie sie ze so bą szcze -
gól ną od po wie dzial ność, dla te go w tym ro ku przy by łem tu taj – wraz z Wa mi – na
klęcz kach. […] W du chu przy by łem tu na klęcz kach, aże by Ma ry ję Pie kar ską,
Patron kę Ślą ska, bła gać o sta łą po moc dla me tro po li ty kra kow skie go w je go
nowym po wo ła niu” – de kla ro wał wo bec ty się cy męż czyzn i mło dzień có w12. 

Mi mo pew nych wa hań, o któ rych wspo mniał pu blicz nie, zde cy do wał się na
to oso bi ste wy zna nie, po nie waż uznał je za ko niecz ne. Trud no prze ce nić wa gę
świa dec twa kul tu ma ryj ne go, któ re wów czas zło żył je den z naj wy bit niej szych umy -
słów i hie rar chów Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce. 

Ko lej nych ho mi lii kard. Woj ty ły, wy gła sza nych w cza sie su my pon ty fi kal nej,
piel grzy mi zgro ma dze ni na pie kar skiej Kal wa rii wy słu cha li w 1971 r., a na stęp nie
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12 Ho mi lia kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły wy gło szo na w Pie ka rach Ślą skich w cza sie piel grzym ki męż czyzn i mło -
dzień ców 26 V 1968 r. [w:] Mó wię do Was: Szczęść Bo że! Kar dy nał Ka rol Woj ty ła – Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II w Pie ka rach Ślą skich, Ka to wi ce 2005, s. 22.



w la tach 1973–197813. Ka zno dziej stwo kra kow skie go fi lo zo fa i in te lek tu ali sty
w war stwie teo lo gicz nej nie na le ża ło do ła twych. W swo ich wy stą pie niach pro -
wa dził głę bo ką myśl teo lo gicz ną, od no sząc się do czy tań mszal nych czy oso bi stej
re flek sji. Do strze gał nie bez pie czeń stwo la icy za cji spo łe czeń stwa, któ rą re ali zo wał
apa rat par tyj no -pa ństw owy w Pol sce, czy se ku la ry za cji i de chry stia ni za cji, któ re
nie omi nę ły kla sy ro bot ni czej na Za cho dzie Eu ro py. Dla te go za chę cał do pra cy
nad roz wo jem we wnętrz nym i po głę bia niem swo jej wię zi z Bo giem, ży cia zgod nie
z de ka lo giem. Pra gnął, aby słu cha ją cy go piel grzy mi zro zu mie li, że praw dzi wy po -
stęp „mu si być po stę pem du cho wym, dla te go za wsze zwią za ny jest z Chry stu sem,
z Je go na dzie ją i Je go ła ską”14. 

Z kie ro wa nych do pie kar skich piel grzy mów tre ści ema no wa ła so li dar ność
za wo do wa. Mi mo że był kar dy na łem, przy po mi nał pu blicz nie o ba ga żu oso bi stych
do świad czeń ro bot ni ka i pod kre ślał je go zna cze nie dla wła sne go roz wo ju we -
wnętrz ne go. Wy ra żał w swo ich wy stą pie niach au ten tycz ne zro zu mie nie dla tru du
za wo do we go, a tak że dla od wa gi w ma ni fe sto wa niu wia ry i obec no ści na piel -
grzym ce. „Od czu wam naj głę biej z Wa mi wspól no tę piel grzy mią. Nie jest mi ob ca
fi zycz na pra ca. Ro zu miem Was do brze, Dro dzy Bra cia, któ rzy dla mo dli twy przy -
szli ście tu taj od Wa szych warsz ta tów pra cy z ca łe go Ślą ska” – prze ko ny wał zgro -
ma dzo nych na Kal wa rii 26 ma ja 1968 r.15

Po sta wą ka pła na iden ty fi ku ją ce go się ze zgro ma dzo ny mi ro bot ni ka mi po -
tra fił po zy skać ich sym pa tię. Wie lo krot nie pod kre ślał swo ją przy na leż ność do tej
spe cy ficz nej wspól no ty piel grzy miej, któ rą na prze ło mie lat sześć dzie sią tych
i siedem dzie sią tych two rzy ło na Kal wa rii w ostat nią nie dzie lę ma ja śred nio oko ło
150 tys. osób. „Oto je stem jed nym z Was: przy no szę z so bą mo ją ta jem ni cę, mo ją
spra wę, któ rą w szcze gól ny spo sób chcę za wie rzyć Mat ce Bo żej” – wy zna wał pu -
blicz nie w 1968 r.16

Je go iden ty fi ka cja ze słu cha cza mi, ich pro stą po boż no ścią, po sta wa jed ne go
spo śród ty się cy, wy ra ża ła się rów nież w uży wa niu licz by mno giej: „bę dzie my pro -
sić, w tym du chu”, „chęt nie wszy scy tu taj przy by wa my i chęt nie po no si my wszyst -
kie tru dy te go piel grzy mo wa nia”17, „my śmy tu taj przy szli do Pie kar, my śmy tu
w na szym Wie czer ni ku sta nę li dzie siąt ka mi i set ka mi ty się cy wo kół Ma ryi…”18

Pu blicz na ma ni fe sta cja re li gij no ści Gór no ślą za ków w cza sie piel grzy mek pie -
kar skich by ła ne ga tyw nie od bie ra na za rów no przez lo kal ny, jak i cen tral ny apa rat
par tyj no -pa ństw owy. Dla te go pod le ga ły one sys te ma tycz nej i do brze zor ga ni zo -

13 W la tach 1969–1970 kard. Woj ty ła nie uczest ni czył w ma jo wych piel grzym kach, a 28 V 1972 r. je go pu -
blicz ne wy stą pie nie ogra ni czy ło się do prze ka za nia po zdro wień od die ce zjan ar chi die ce zji kra kow skiej;
zob. Mó wię do Was: Szczęść Bo że!..., s. 24–72.

14 Ho mi lia kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły wy gło szo na w Pie ka rach Ślą skich w cza sie piel grzym ki męż czyzn i mło -
dzień ców 26 V 1968 r. [w:] ibi dem, s. 26.

15 Ibi dem, s. 21.
16 Ibi dem, s. 22.
17 Ho mi lia kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły wy gło szo na w Pie ka rach Ślą skich w cza sie piel grzym ki męż czyzn i mło -

dzień ców 30 ma ja 1971 r. [w:] Mó wię do Was: Szczęść Bo że!..., s. 31.
18 Ibi dem, s. 57.
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wa nej in wi gi la cji przez or ga ny bez pie czeń stwa. Wła dze par tyj no -pa ństw owe wo -
je wódz twa re ali zo wa ły na róż nych szcze blach ży cia spo łecz ne go za rów no zgod ne
z obo wią zu ją cym pra wem, jak i bez praw ne for my prze ciw dzia ła nia tym uro czy sto -
ściom. Jed na z po wszech nie sto so wa nych me tod po le ga ła na ogra ni cze niu lub cał -
ko wi tym unie ru cho mie niu ko mu ni ka cji pań stwo wej, a tak że na stwa rza niu przez
służ by po rząd ko we utrud nień na tra sach prze mar szu i prze jaz du piel grzy mów.
Unie moż li wia ły one lub opóź nia ły do tar cie do sank tu arium. Ta kie prze szko dy
spotka ły piel grzy mów i hie rar chów ko ściel nych 28 ma ja 1967 r. Po wszech nie
uzna wa no je za for mę „od we tu lo kal nej wła dzy” za „zbyt uro czy ste” ob cho dy mi -
le nij ne, ja kie od by ły się w Pie ka rach Ślą skich 22 ma ja 1966 r. Ge ne ral nie wie lu
piel grzy mów i do stoj ni ków ko ściel nych spóź ni ło się wte dy na głów ne uro czy -
stości19. Wśród nich był rów nież abp Woj ty ła, któ ry nie omiesz kał na wią zać do
tego pu blicz nie w swo im ka za niu w cza sie po po łu dnio wych na uk sta no wych. Tłu -
ma czył się ze swo je go spóź nie nia, ce lo wo sto su jąc nie do mó wie nia. Z ła two ścią
zro zu mie li alu zje słu cha ją cy go piel grzy mi, któ rym przy szło żyć w re aliach PRL
i do świad czać tych sa mych szy kan i re pre sji. „Je że li cho dzi o to mo je spóź nie nie,
to przy czy na je go by ła na dro dze, a wy wie cie, ja kie to te raz by wa ją na dro dze
przy czy ny spóź nie nia. Cza sem ktoś chce wszyst ko za do kład nie wie dzieć [okla -
ski], jesz cze mu nie wy star czy, że ma to wszyst ko w rę ku, jesz cze mu nie wy star -
czy, jesz cze mu si wie dzieć imię, na zwi sko, da tę uro dze nia, wszyst ko za ma ło”20.

Nie pi sa na tra dy cja obec no ści kard. Woj ty ły w Pie ka rach Ślą skich w ostat nią
nie dzie lę ma ja na bie ra ła szcze gól ne go zna cze nia w kon tek ście trud nej sy tu acji spo -
łecz no -p ol ityc znej w Pol sce w la tach sie dem dzie sią tych. Pie kar skie zgro ma dze nia
re li gij ne by ły swo istą prze ciw wa gą dla pro pa gan dy suk ce su, re ali zo wanej przez
eki pę utoż sa mia ne go ze Ślą skiem Edwar da Gier ka. Z par tyj nych me diów wy ła nia -
ła się per spek ty wa re form i „po tę gi” go spo dar czej Pol ski, otwar cia na Za chód,
popra wy wa run ków by to wych itd. W tym cza sie w pie kar skich wy stą pie niach hie -
rar chów Ko ścio ła w Pol sce moż na by ło usły szeć sło wa re ali zmu i kry ty ki wo bec
wła dzy przed mio to wo trak tu ją cej oby wa te la i ro bot ni ka. W imie niu lu dzi pra cy
bisku pi upo mi na li się o spra wie dli wość spo łecz ną, o god ność i pra wa czło wie ka,
o pra wo do wol no ści re li gij nej. Przed sta wi cie le spo łecz no ści wier nych i bi sku pi
w pu blicz nych wy stą pie niach piel grzym ko wych upo mi na li się o wol ne nie dzie le,
pra wo do wy po czyn ku, zgo dę na bu do wę no wych ko ścio łów. Ty sią ce piel grzy -
mów okla ska mi wy ra ża ło swo je po par cie dla pre zen to wa nych na Kal wa rii tre ści.
Ich po sta wa od bie ga ła od lan so wa ne go w me diach wi ze run ku Ślą za ków, zwłasz -
cza gór ni ków, wtło czo nych w ste reo typ spo łecz no ści bez kry tycz nie po pie ra ją cej
po li ty kę PZPR i jej I se kre ta rza – Edwar da Gier ka. 
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19 Ar chi wum Ar chi die ce zji Ka to wic kiej (da lej: AAKat), Ak ta Rze czo we (da lej: ARz), Piel grzym ka męż czyzn
– Pie ka ry, 28 V 1967 r., b.p.

20 Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Ka to wi cach (da lej: AIPN Ka), Wo je wódz ki Urząd
Spraw We wnętrz nych w Ka to wi cach (da lej: WUSW Ka to wi ce), 056/79, Ste no gram ka za nia wy gło szo ne -
go przez ab pa Woj ty łę na na ukach sta no wych w Pie ka rach Ślą skich 28 V 1967 r. o godz. 13.50, b.p.



Obec ność w Pie ka rach kard. Woj ty ły do ce nia li ka to wic cy bi sku pi. Co rocz -
nie z wła ści wym wy prze dze niem bp Bed norz kie ro wał do Kra ko wa sło wa za pro -
sze nia do udzia łu w piel grzym ce i wy gło sze nia ho mi lii. Ka to wic ki or dy na riusz
su ge ro wał w li ście głów ne tre ści wy stą pie nia, któ re har mo ni zo wa ły z te ma tem
prze wod nim uro czy sto ści. Me tro po li ta kra kow ski ro zu miał in ten cje i prze my śla -
ną or ga ni za cję piel grzym ki i we wła ści wy dla sie bie spo sób re ali zo wał su ge stie
bp. Bed no rza. Ich wy stą pie nia w Pie ka rach Ślą skich sta no wi ły je den moc ny głos
w spra wach ży wot nych dla die ce zji ka to wic kiej i Ko ścio ła w Pol sce. Nie za leż nie od
oso bi stych sym pa tii czy an ty pa tii, od mien nych tem pe ra men tów czy wi zji Ko ścio -
ła obaj du chow ni w Pie ka rach Ślą skich mó wi li jed nym gło sem. Nie wąt pli wie kard.
Woj ty ła po pie rał pu blicz nie w Pie ka rach Ślą skich po glą dy, po sta wę i dzia ła nia
bp. Bed no rza i ka to wic kie go Ko ścio ła. „Dro gi Bra cie w bi skup stwie, Pa ste rzu
Kościo ła ka to wic kie go! Przy by wa my na Two je we zwa nie do Mat ki Bo żej Pie kar -
skiej. Przy by wa my jak co ro ku...” – de kla ro wał 23 ma ja 1978 r. w cza sie swo jej
ostat niej wi zy ty w Pie ka ra ch21.

Szcze gól nie moc no i wy raź nie ta jed ność wy brzmie wa ła w spra wach trud -
nych po li tycz nie i spo łecz nie: czte ro bry ga do we go sys te mu pra cy, po zba wia nia lu -
dzi moż li wo ści re li gij ne go świę to wa nia nie dzie li, bra ku ze zwo leń na bu do wę
ko ścio łów czy re pre sji wo bec osób za an ga żo wa nych re li gij ne. „Zbież ność lub iden -
tycz ność” po dej mo wa nych przez kard. Woj ty łę te ma tów z tre ścią wy stą pień
bp. Bed no rza do strze gał i od no to wy wał apa rat wła dzy 22. 

Po dob nie jak ka to wic cy or ga ni za to rzy piel grzy mek i część epi sko pa tu, me -
tro po li ta kra kow ski, na ocz ny świa dek i uczest nik tych zgro ma dzeń, miał świa do -
mość, że w Pie ka rach Ślą skich po wsta je waż ny roz dział w hi sto rii Ko ścio ła
w Pol sce. Dusz pa ster stwo sta no we, któ re sta ło się dusz pa ster stwem lu dzi pra cy,
od po wia da ło na po trze by wier nych, do strze ga ło i ar ty ku ło wa ło pu blicz nie ich pro -
ble my. Bi sku pi na ra ża li się na po na wia ny przez apa rat par tyj no -pa ństw owy za rzut
po li tycz ne go za an ga żo wa nia, ale im pe ra tyw ka to lic kiej na uki spo łecz nej Ko ścio ła
nie po zwa lał im na mil cze nie.

Uwa ga pie kar skich piel grzy mów sku pia ła się w cza sie ho mi lii kra kow skie go
me tro po li ty rów nież na od wo ła niach hi sto rycz nych do prze szło ści re li gij nej die ce -
zji i do współ cze snych re aliów ży cia re li gij ne go na Gór nym Ślą sku. Kar dy nał Woj -
ty ła, jak sam mó wił, „przy cho dził z kró lew skie go Kra ko wa”, ale znał „bra ci
Ślą za ków”. Przy po mi nał ze bra nym waż ne po sta ci dla Ko ścio ła w Pol sce, któ re wy -
wo dzi ły się z die ce zji ka to wic kiej, m.in. kard. Au gu sta Hlon da – pry ma sa Pol ski 23,

21 Ho mi lia kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły wy gło szo na w Pie ka rach Ślą skich w cza sie piel grzym ki męż czyzn i mło -
dzień ców 23 V 1978 r. [w:] Mó wię do Was: Szczęść Bo że!..., s. 65.

22 AIPN Ka, WUSW Ka to wi ce, 085/9, t. 5, Po li tycz na oce na piel grzy mek do sank tu arium ma ryj ne go w Pie -
ka rach, b.m. i d.w., k. 67.

23 Au gust Hlond (1881–1948) – ur. w Brzęcz ko wi cach k. My sło wic, czło nek zgro ma dze nia księ ży sa le zja -
nów, pierw szy bp die ce zji ka to wic kiej, abp gnieź nień sko -p ozna ński i pry mas Pol ski, od 1927 r. kar dy -
nał; Hlond Au gust [w:] Słow nik bio gra ficz ny du cho wień stwa..., s. 119–120.
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kard. Bo le sła wa Ko min ka 24 czy prof. Kon stan te go Mi chal skie go 25. Wska zy wał na
osią gnię cia i ini cja ty wy die ce zji ka to wic kiej waż ne dla roz wo ju Ko ścio ła w Pol sce.
Do ta kich na le ża ła m.in. pe re gry na cja pu stych ram po za trzy ma niu ko pii ob ra zu
ja sno gór skie go, kon ty nu owa na w ar chi die ce zji kra kow skiej czy ob ra dy I sy no du
die ce zji ka to wic kiej w la tach 1972–1975. Roz wój Wyż sze go Ślą skie go Se mi na rium
Du chow ne go z sie dzi bą w Kra ko wie roz pa try wał w kon tek ście po ko le nio we go
prze ka zu wia ry i ści słej wię zi ślą skie go du cho wień stwa z ro bot ni czym śro do wi -
skiem. „Ja kiż to dzi siaj wspa nia ły dzień Ko ścio ła ka to wic kie go przy tym oł ta rzu,
gdy wo kół Bi sku pa sta je Rek tor se mi na rium i neo pre zbi te rzy, no wi ka pła ni: owoc
ży wej wia ry Lu du Bo że go na zie mi ślą skiej; owoc do rocz ny i owoc co rocz ny.
Z rodzin wy szli, z pa ra fii wy szli; wy szli z za się gu tych ko palń, tych hut, bo prze -
cież to jest wiel ka wspól no ta lu du pra cu ją ce go”26. 

Kar dy nał Woj ty ła umie jęt nie za chę cał do pie lę gno wa nia tra dy cji tak że w rze -
czach ma łych. Cha rak te ry stycz nym te go przy kła dem by ła wie lo krot na re flek sja na
te mat pie lę gno wa ne go na Ślą sku po zdro wie nia „Szczęść Bo że”, któ rym sam kar -
dy nał wi tał się nie jed no krot nie z piel grzy ma mi. 

Kra kow ski me tro po li ta swo ją ela stycz ną po sta wą in te lek tu ali sty -r obo tn ika,
hie rar chy -pie lgrz yma po zy skał sza cu nek i uzna nie ślą skich piel grzy mów. Kie dy do
Pie kar do tar ła wia do mość o je go no mi na cji kar dy nal skiej, ks. An to ni Go dziek,
pie kar ski pro boszcz i ku stosz ma ryj ne go sank tu arium, za pi sał w kro ni ce pa ra fial -
nej sło wa, któ re tę po sta wę od zwier cie dla ją. „Niech Bóg przez Ma ry ję bło go sła wi
za do broć i życz li wość dla Ślą ska”27. Rów nież na stęp ca ks. Godź ka – ks. Wła dy -
sław Stu dent, opi su jąc piel grzym kę z 1977 r., upa mięt nił na kar tach kro ni ki ser -
decz ność piel grzy mów wo bec kra kow skie go hie rar chy. „Wi ta [bp Her bert Bed norz
– K.B.] J. E. ks. Ka ro la kar dy na ła Woj ty łę, któ ry jest za wsze naj ser decz niej wi ta -
ny, gdyż to On za pa la za wsze ser ca ze bra nych swo imi wspa nia ły mi ka za nia mi”28. 

Po raz ostat ni me tro po li ta kra kow ski prze ma wiał na pie kar skim wzgó rzu
28 ma ja 1978 r. Mó wił wów czas o spra wach fun da men tal nych – o wie rze chrze -
ści jań skiej, o ży ciu we wnętrz nym, o ko niecz no ści po głę bia nia wia ry. Swo ją dusz -
pa ster ską re flek sję za koń czył sło wa mi, któ re z per spek ty wy cza su moż na uznać
za te sta ment du cho wy po zo sta wio ny tym, do któ rych wie lo krot nie prze ma wiał.
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24 Bo le sław Ko mi nek (1903–1974) – ur. w Ra dli nie, od 1945 r. ad mi ni stra tor apo stol ski na Ślą sku Opol -
skim, od 1956 r. ad mi ni stra tor apo stol ski ar chi die ce zji wro cław skiej, głów ny au tor li stu bi sku pów pol -
skich do bi sku pów nie miec kich z 1965 r., od 1972 r. me tro po li ta wro cław ski, od 1973 r. kar dy nał;
Ko mi nek Bo le sław [w:] ibi dem, s. 166–167. 

25 Kon stan ty Mi chal ski (1879–1947) – ur. w Dą brów ce Ma łej, w 1898 r. zło żył ślu by za kon ne w Zgro ma -
dze niu Księ ży Mi sjo na rzy w Kra ko wie, pro fe sor i rek tor UJ, hi sto ryk fi lo zo fii śre dnio wiecz nej, au tor
wie lu prac na uko wych, czło nek zwy czaj ny Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści; W. Pa lu chow ski, A. Uso wicz,
Mi chal ski Kon stan ty Jó zef [w:] Słow nik bio gra ficz ny ka to lic kie go du cho wień stwa ślą skie go XIX i XX wie -
ku, red. M. Pa ter, Ka to wi ce 1996, s. 272–275. 

26 Ho mi lia kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły wy gło szo na w Pie ka rach Ślą skich w cza sie piel grzym ki męż czyzn i mło -
dzień ców 27 ma ja 1973 r. [w:] Mó wię do Was: Szczęść Bo że!..., s. 36.

27 APP, AKiK, VIII 02, Kro ni ka pa ra fii NMP w Pie ka rach Ślą skich od 1 I 1966 do 21 VIII 1988 r., k. 89. 
28 Ibi dem, k. 437.



„Idź cie, Dro dzy Bra cia i Sio stry, Sy no wie Bo ży, z tej Pie kar skiej Kal wa rii i ja ko
syno wie Bo ży po stę puj cie wszę dzie: w do mu, w ko pal ni, na ro li, przy warsz ta cie
pra cy, w szko le – gdzie kol wiek. – Ja ko sy no wie Bo ży po stę puj cie – moc ni w wie -
rze. Amen”29.

Kil ka mie się cy póź niej – 16 paź dzier ni ka 1978 r. – udział kard. Ka ro la Woj -
ty ły i wy gło szo ne w cza sie piel grzy mek ho mi lie na le ża ły do za mknię te go roz dzia -
łu ży cia no wo wy bra ne go pa pie ża Ja na Paw ła II. Or ga ni za to rzy i uczest ni cy
zgro ma dzeń pie kar skich mie li świa do mość, że nie bę dzie już prze ma wiał do nich
co ro ku. 

Moż na przy pusz czać, że wła dze par tyj no -pa ństw owe wo je wódz twa ka to -
wic kie go, a zwłasz cza I se kre tarz KW PZPR Zdzi sław Gru dzień, mie li na dzie ję, że
to już ni gdy nie na stą pi. Pie kar ski pro boszcz od no to wał bo wiem w kro ni ce pa ra -
fial nej, że na pew no ostat nia ho mi lia kard. Woj ty ły spo tka ła się z ne ga tyw nym
przy ję ciem władz par tyj nych re gio nu, „sko ro po piel grzym ce I se kre tarz wo je -
wódz ki Zdzi sław Gru dzień po wie dział »Jo się z nim jesz cze po li czę«”30. Pie kar -
skie wy po wie dzi kard. Woj ty ły ne ga tyw nie opi nio wa li rów nież au to rzy
do ku men tu, oce nia ją cy te zgro ma dze nia pod wzglę dem po li tycz nym. „Je go [kard.
Woj ty ły – K.B.] wy stą pie nia są rów nież na ce cho wa ne wro gi mi ak cen ta mi spo łecz -
no -p ol ityc zn ymi, jed nak że mniej ko mu ni ka tyw ny mi z uwa gi na trud niej szy i spe -
cy ficz ny spo sób for mu ło wa nia my śli”31. 

Na dzie ję na wi zy tę pa pie ża w pie kar skim sank tu arium mie li ka to wic cy bi -
sku pi i die ce zja nie. Pierw sza piel grzym ka do oj czy zny od by ła się w ter mi nie od
2 do 10 czerw ca 1979 r., póź niej niż przy pa da ją cy w ma ju ter min ju bi le uszu dzie -
więć set le cia śmier ci św. Sta ni sła wa, bi sku pa i mę czen ni ka. Ko ściół ka to wic ki ocze -
ki wał spo tka nia z pa pie żem w Pie ka rach Ślą skich. Sta no wi ło by ono sym bo licz ne
pod su mo wa nie do tych cza so wych spo tkań z piel grzy ma mi. Tak jak w la tach sześć -
dzie sią tych i tym ra zem bp Bed norz pla no wał zor ga ni zo wa nie w tym cza sie co -
rocz nej piel grzym ki męż czyzn i mło dzień ców. Za bie gi or dy na riu sza i spo łecz no ści
wier nych die ce zji ka to wic kiej za koń czy ły się jed nak fia skie m32. Zde cy do wa na nie -
chęć do za ak cep to wa nia ta kiej pro po zy cji ce cho wa ła lo kal ne wła dze par tyj ne wo -
je wódz twa, na cze le ze Zdzi sła wem Grud niem, I se kre ta rzem KW PZPR
i człon kiem Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR. W tym sztyw nym i wro gim sta no wi sku
I se kre ta rza moż na upa try wać za po wia da nej przez nie go w 1978 r. chę ci od we tu
za ka za nia pie kar skie Ka ro la Woj ty ły. 

Nie po wo dze nie me dia cji w spra wie po by tu pa pie ża na Ślą sku wy ni ka ło
praw do po dob nie tak że z ge ne ral nej oba wy o prze bieg pierw szej wi zy ty w Pol sce

29 J. Kie dos, Kar dy nał Ka rol Woj ty ła..., s. 193.
30 APP, AKiK, VIII 02, Piel grzym ka męż czyzn i mło dzień ców 28 V 1978 r., k. 438.
31 AIPN Ka, WUSW Ka to wi ce, 085/9, t. 5, Po li tycz na oce na piel grzy mek do sank tu arium ma ryj ne go w Pie -

ka rach, b.m. i d.w., k. 66–67.
32 A. Na my sło, „…Jak by nam ktoś wy mie rzył sil ny po li czek”, „Biu le tyn IPN” 2002, nr 7, s. 49–52; A. Na -

my sło, T. Kur pierz, „Je stem od pa na Jan ka”, ibi dem, s. 43–48.
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zwierzch ni ka Ko ścio ła po wszech ne go. Otwar te po dej mo wa nie w cza sie ma jo wych
uro czy sto ści pro ble mów spo łecz nych kra ju, de ter mi na cja ka to wic kich bi sku pów
i Ka ro la Woj ty ły w obro nie praw pra cow ni czych, po ten cjal na si ła tkwią ca w ro bot -
ni kach Gór ne go Ślą ska – te wszyst kie czyn ni ki nie sprzy ja ły zde cy do wa ne mu opto -
wa niu za umiesz cze niem Pie kar Ślą skich w pro gra mie po by tu Ja na Paw ła II
w Pol sce. Wy sił ki bp. Bed no rza by ły in ter pre to wa ne w ka te go riach na ci sków na
wła dze w ce lu osią gnię cia ustępstw i zgo dy na przy jazd pa pie ża na Śląsk. Spek ta -
ku lar ny mi for ma mi udzia łu wier nych w tej spor nej kwe stii by ły m.in. ak cja pi sa -
nia li stów pro te sta cyj nych do władz czy zor ga ni zo wa na przez Ka zi mie rza Świ to nia
gło dów ka w ba zy li ce pie kar skie j33. Prze ciw ne przy jaz do wi pa pie ża na Śląsk wła dze
par tyj ne wo je wódz twa rów nież zor ga ni zo wa ły ma so wą ak cję wy sy ła nia pro te sta -
cyj nych li stów i te le gra mów „przez za kła dy pra cy” do ku rii ka to wic kiej, pro bosz -
cza pie kar skie go i imien nie do bp. or dy na riu sza Her ber ta Bed no rza 34.

Osta tecz na de cy zja o po mi nię ciu Pie kar Ślą skich w pro gra mie pierw szej wi -
zy ty pa pie ża w oj czyź nie zo sta ła prze są dzo na na po sie dze niu ko mi sji pań stwo wo -
-k oście lnej 2 ma ja 1979 r. Tra dy cyj nie w ostat nią nie dzie lę mie sią ca – 27 ma ja –
od by ła się piel grzym ka męż czyzn i mło dzień ców. Jak od no to wał w kro ni ce pie kar -
ski pro boszcz, ks. Stu dent, w jej pro gra mie nic się nie zmie ni ło, cho ciaż zor ga ni -
zo wa no ją w ostat niej chwi li. „Je dy nie co jest nam brak – to Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II” – od no to wa ł35. 

Jan Pa weł II na do wód swo jej du cho wej łącz no ści z pie kar ski mi piel grzy ma -
mi skie ro wał do nich pa pie skie prze sła nie. Ana li zo wał w nim róż ne aspek ty swo -
jej do tych cza so wej wie lo let niej wię zi z pie kar ski mi piel grzy ma mi. Przy zna wał się
do oso bi stej ra do ści z wia ry i męż nej po sta wy pąt ni ków, wspo mi nał wspól ne mo -
dli twy z ro bot ni ka mi, rol ni ka mi, in te li gen cją z die ce zji ka to wic kiej i są sied ni ch36.

Zgod nie z pro gra mem za twier dzo nym przez stro nę ko ściel ną i rzą do wą,
spo tka nie miesz kań ców Gór ne go Ślą ska i Za głę bia Dą brow skie go z pa pie żem od -
by ło się 6 czerw ca 1979 r. w Czę sto cho wie. We dług re la cji dzien ni kar skich ni gdy
jesz cze na Ja snej Gó rze nie ze bra ła się ta ka rze sza wier nych. Pa pież nie po tra fił
ukryć swe go wzru sze nia ani przy wią za nia do spo tkań piel grzym ko wych w Pie ka -
ra ch37. „I nie my śl cie, że ja się z te go szczy tu wzgó rza pie kar skie go tak ła two wy -
pro wa dzę. Nie my śl cie! To już za moc ne przy zwy cza je nie, za sil ny na wyk! Na wet
nie wiem, dla cze go miał bym się z te go na wy ku wy zwa lać i le czyć?” – roz wa żał pu -
blicz nie 38.
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33 Gło dów ka w ba zy li ce trwa ła od 17 do 27 V 1979 r., od 21 maja uczest ni czył w niej tak że Zdzi sław Bra -
del, stu dent KUL i opo zy cjo ni sta; APP, AKiK, VIII 02, Gło dów ka w ba zy li ce, k. 463.

34 J. My szor, Hi sto ria die ce zji ka to wic kiej, Ka to wi ce 1999, s. 537–538.
35 APP, AKiK, VIII 02, Piel grzym ka ’79, k. 466.
36 Prze sła nie Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do piel grzy mów zgro ma dzo nych w Pie ka rach Ślą skich, 1979 r.

[w:] Mó wię do Was: Szczęść Bo że!..., s. 77.
37 Rzym ski piel grzym, „Gość Nie dziel ny” 1979, nr 24.
38 Prze mó wie nie Oj ca św. Ja na Paw ła II do piel grzy mów z Gór ne go Ślą ska i Za głę bia Dą brow skie go, ibi dem,

nr 25.



Na rę ce bp. ka to wic kie go Her ber ta Bed no rza prze ka zał dar dla pie kar skie -
go sank tu arium – świe cę pas chal ną i stu łę pa pie ską. W cza sie sierp nio wej piel -
grzym ki ko biet w 1979 r. i piel grzym ki męż czyzn w 1980 r. bp Bed norz
przy po mi nał wier nym zgro ma dzo nym na Kal wa rii o da rach Ja na Paw ła II i pu -
blicz nie pre zen to wał je piel grzy mom.

W na stęp nych la tach pa pież kon ty nu ował i utrwa lał tra dy cję prze sy ła nia do
Pie kar Ślą skich pa ster skich słów na piel grzym kę. Nie prze szko dził w tym na wet
po byt w po li kli ni ce Ge mel li po za ma chu na pl. Świę te go Pio tra 13 ma ja 1981 r.39

Prze sła nia, od twa rza ne z ta śmy lub od czy ty wa ne, wy wo ły wa ły po wszech ny en tu -
zjazm, za rów no wśród do stoj ni ków ko ściel nych, jak i ty się cy wier nych zgro ma -
dzo nych na kal wa ryj skim wzgó rzu. 

Je sie nią 1982 r. bp Bed norz zwró cił się do Ja na Paw ła II z proś bą o zgo dę
na wpro wa dze nie do Li ta nii Lo re tań skiej do Naj święt szej Ma ryi Pan ny, od ma wia -
nej na te re nie die ce zji ka to wic kiej, we zwa nia „Mat ko Spra wie dli wo ści i Mi ło ści
Spo łecz nej, módl się za na mi”. De cy zję ka to wic kie go or dy na riu sza po prze dzi ła
ma ni fe sta cja ma ryj ne go kul tu na Ślą sku. Od 14 do 20 paź dzier ni ka 1982 r., w wa -
run kach sta nu wo jen ne go, ty sią ce wier nych die ce zji ka to wic kiej uczest ni czy ło
w na wie dze niu ko pii ja sno gór skiej iko ny w ka to wic kiej ka te drze. W da to wa nym
na 15 stycz nia 1983 r. pi śmie abp Jó zef Ca so ria w imie niu Kon gre ga cji do Spraw
Sa kra men tów i Kul tu Bo że go po in for mo wał o zgo dzie Ja na Paw ła II na pro po zy cję40. 

Per spek ty wa spo tka nia Ja na Paw ła II z Mat ką Bo żą Pie kar ską, miesz kań ca mi
Ślą ska i Za głę bia za ry so wa ła się do pie ro czte ry la ta po pierw szej piel grzym ce do oj -
czy zny. Zdzi sław Gru dzień, któ ry za kli nał się, że Ka rol Woj ty ła przy je dzie na Śląsk
„po je go tru pie”, nie żył od 30 stycz nia 1982 r.41 Tym ra zem na pię cia i dys ku sję wy -
wo ła ła zmia na miej sca spo tka nia z pa pie żem. Po cząt ko wo ogło szo no wier nym, że
spo tka nie od bę dzie się w Pie ka rach Ślą skich. Jed nak wzglę dy bez pie czeń stwa wy mu -
si ły zmia nę. Osta tecz nie wy bra no te ren lot ni ska Mu cho wiec w Ka to wi cach. 

Die ce zja ka to wic ka przy go to wy wa ła się du cho wo do te go re li gij ne go spo tka -
nia. Nie speł na mie siąc wcze śniej – 29 ma ja – od by ła się tra dy cyj na piel grzym ka
męż czyzn i mło dzień ców. W po dej mo wa nych tam tre ściach, a tak że opra wie pla -
stycz nej Kal wa rii, do mi no wał te mat zbli ża ją ce go się spo tka nia na Mu chow cu.
Zmia nie uległ sta ły od dzie się cio le ci po po łu dnio wy pro gram piel grzym ki. Ko pia
ob ra zu Mat ki Bo żej Pie kar skiej nie wró ci ła do ba zy li ki, ale bez po śred nio z Kal wa -
rii wy ru szy ła na spo tka nie z pa pie żem. Od 29 ma ja do 20 czerw ca ob raz pe re gry -
no wał po 21 pa ra fiach die ce zji ka to wic kiej, znaj du ją cych się na tra sie Pie ka ry
Ślą skie – Ka to wi ce 42. Na czu wa niu i mo dli twie gro ma dzi li się w nich wier ni ca łej

39 Nie prze ka zał ta kich prze słań w 1983 r. w związ ku z piel grzym ką do Pol ski i bez po śred ni mi spo tka nia mi
z wier ny mi Ślą ska. Ostat nie sło wa skie ro wał do męż czyzn w 2004 r.; Mó wię do Was: Szczęść Bo że!..., s. 168.

40 Zob. sze rzej M. Ka szow ski, Ty tuł „Mat ki spra wie dli wo ści i mi ło ści spo łecz nej” w Li ta nii Lo re tań skiej do
Naj święt szej Ma ryi Pan ny, „Ślą skie Stu dia Hi sto rycz no -T eol ogic zne” 16, 1983, s. 15–21.

41 F. Ku char czak, Po Gru dnio wym tru pie, „Ma ły »Gość Nie dziel ny« dla męż czyzn, Pie ka ry 2003” (jed nod -
niów ka). 

42 APP, AKiK, VIII 02, Tra sa pe re gry na cji ob ra zu Mat ki Bo skiej Pie kar skiej, k. 616.
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die ce zji. 20 czerw ca 1983 r. na te re nie lot ni ska Jan Pa weł II od niósł się do tej
szcze gól nej, lo kal nej pe re gry na cji. Zwró cił uwa gę, że „Pie ka ry sa me tym ra zem
wy ru szy ły w piel grzym kę”, aby umoż li wić pa pie żo wi piel grzy mo wa nie do Mat ki
Bo żej Pie kar skiej. Nie ukry wał, że po dob nie jak sa mi Ślą za cy, od 1978 r., czy li od
ostat niej wi zy ty w Pie ka rach, cze kał cier pli wie na to spo tka nie. Do miesz kań ców
naj więk sze go okrę gu prze my sło we go w Pol sce skie ro wał sło wa na zy wa ne po -
wszech nie „ewan ge lią pra cy”. Ty sią ce lu dzi, po mi mo obe rwa nia chmu ry i po tęż -
nej ule wy, tak jak przez kil ka na ście lat w Pie ka rach, wy cze ki wa ło na to spo tka nie,
a na stęp nie w sku pie niu śle dzi ło re flek sję o po sza no wa niu pra cy, spra wie dli wym
wy na gro dze niu za nią, o głę bo kiej wie rze i czci miesz kań ców te go re gio nu oka zy -
wa nej Mat ce Bo ga. Pa pież od niósł się tak że do de cy zji nada nia Mat ce Bo żej Pie -
kar skiej ty tu łu Mat ki Spra wie dli wo ści i Mi ło ści Spo łecz nej, przy po mniał o ła dzie
mo ral nym, ja ki po wi nien „rzą dzić dzie dzi ną ludz kiej pra cy”. Na rę ce bp. Bed no -
rza prze ka zał zło ty ró ża niec – wo tum dla sank tu arium w Pie ka rach Ślą ski ch43.

Spra wą oczy wi stą wy da je się wpływ cha ry zma tycz nej po sta ci kra kow skie go
hie rar chy, je go ho mi lii, re flek sji i prze słań na piel grzym ko wych słu cha czy. Po dob -
nie jak ka to wic cy bi sku pi, a zwłasz cza bp Bed norz, Ka rol Woj ty ła – po przez swój
udział w piel grzym kach i gło szo ne sło wo – stał się au to ry te tem mo ral nym dla tych,
któ rzy mi mo re pre sji i szy kan czy „ku sze nia” przez wła dzę trwa li w wie rze i ma -
ni fe sto wa li swo ją przy na leż ność do Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go. Po dob nie jak
w in nych miej scach, rów nież w die ce zji ka to wic kiej sta ra no się w róż ny spo sób
upa mięt nić wi zy ty kra kow skie go me tro po li ty, a póź niej pa pie ża. Miej scem szcze -
gól nie pre de sty no wa nym do ta kich dzia łań by ły z pew no ścią Pie ka ry Ślą skie.
Z pierw szą ini cja ty wą wy stą pił bp Bed norz. 4 grud nia 1979 r. zwró cił się do ku -
sto sza pie kar skie go sank tu arium o przy go to wa nie w cza sie piel grzym ki męż czyzn
w 1980 r. uro czy ste go od sło nię cia ta bli cy pa miąt ko wej zwią za nej z po by tem me -
tro po li ty kra kow skie go w Pie ka rach Ślą ski ch44. Po świę ce nia tej ta bli cy, umiesz czo -
nej na fron to wej ścia nie pie kar skiej ba zy li ki, do ko nał 25 ma ja 1980 r. po mszy
pon ty fi kal nej kra kow ski na stęp ca Ka ro la Woj ty ły – kard. Fran ci szek Ma char ski 45.
W 1994 r. rad ni mia sta nada li Ja no wi Paw ło wi II ho no ro we oby wa tel stwo Pie kar
Ślą skich, a 16 paź dzier ni ka 2003 r., w 25. rocz ni cę pon ty fi ka tu i sie dem set le cie
kościo ła, miesz kań cy mia sta ufun do wa li w ba zy li ce dru gą ta bli cę pa miąt ko wą
poświę co ną Ja no wi Paw ło wi II. Przy głów nym wej ściu na pie kar ską Kal wa rię
posta wio no pierw szy w ar chi die ce zji ka to wic kiej po mnik pa pie ża Po la ka. Zo stał
on po świę co ny w cza sie mę skiej piel grzym ki 29 ma ja 2005 r. przez kard. Ma char -
skie go 46. 
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43 Ho mi lia Ja na Paw ła II wy gło szo na pod czas uro czy ste go na bo żeń stwa w Ka to wi cach, „Gość Nie dziel ny”
1983, nr 27–28; sze rzej zob. J. Gó rec ki, Piel grzym ka Ja na Paw ła II do Pa ni Pie kar skiej, „Pe re gri nus Cra -
co vien sis” 2009, z. 20, s. 89–119.

44 AAKat, KBB E 7, Pi smo bp. Her ber ta Bed no rza do pro bosz cza Wła dy sła wa Stu den ta, [Ka to wi ce], 4 XII
1979 r., b.p.

45 Pie ka ry ’80, „Gość Nie dziel ny” 1980, nr 23.
46 M. Rzep ka, Har to wa li się w ża rze, „Gość Ka to wic ki”, do da tek do „Go ścia Nie dziel ne go” 2005, nr 23.



W hi sto rii pie kar skich piel grzy mek męż czyzn i mło dzień ców Ka rol Woj ty ła
za pi sał zna czą cą kar tę. W la tach 1965–1978 dwu na sto krot nie uczest ni czył w tych
zgro ma dze niach i jak za pew niał bp. Bed no rza: „wy so ko ce nił so bie za pro sze nie
do Pie kar i moż li wość prze ma wia nia do ty się cy męż czyzn”47. Nie jed no krot nie
dekla ro wał chęć po now ne go przy jaz du. Przy chyl ność i czę sta obec ność Ka ro la
Woj ty ły w Pie ka rach Ślą skich re kom pen so wa ły nie obec ność pry ma sa Ste fa na Wy -
szyń skie go, któ ry rzad ko uczest ni czył w uro czy sto ściach pie kar skich.

Kon cep cja dusz pa ster stwa sta no we go sta ła się na ty le bli ska kra kow skie mu
kar dy na ło wi, że pod ko niec lat sześć dzie sią tych wpro wa dził ją na te re nie die ce zji
kra kow skiej. Tym, czym dla die ce zji ka to wic kiej by ło sank tu arium w Pie ka rach
Ślą skich, dla die ce zji kra kow skiej i jej kar dy na ła by ła Kal wa ria Ze brzy dow ska
z usy tu owa nym tam sank tu arium pa syj no -m ary jnym. Ka rol Woj ty ła za ini cjo wał
or ga ni zo wa nie tam od dziel nych piel grzy mek dla męż czyzn i ko bie t48. 

Sto su nek kard. Woj ty ły do sta no wych zgro ma dzeń pie kar skich ukształ to wał
je go oso bi sty i ak tyw ny w nich udział. O ta kiej wię zi, któ ra po zwa la zro zu mieć
wia rę Ślą za ków, mó wił przed ko ro na cją ob ra zu Mat ki Bo żej Pie kar skiej w 1925 r.
po cho dzą cy ze Ślą ska, pierw szy bp die ce zji ka to wic kiej i póź niej szy pry mas, kard.
Au gust Hlond. „Lu du Ślą ski! Kto kol wiek do cho dzi przy czyn twej głę bo kiej wia -
ry, mu si pójść do Pie kar. Bez nich nie moż na ani twej du szy zro zu mieć, ani twe go
ży cia re li gij ne go ogar nąć. Tyl ko ten je zu peł nie poj mie, kto cię wi dział przed cu -
dow nym ob ra zem i przej rzał zwią zek mię dzy nim a to bą. Bo Pie ka ry to fi lar, na
któ rym sa ma Opatrz ność opar ła twą wia rę”49. 

Ale pie kar skie do świad cze nia po słu ży ły póź niej sze mu pa pie żo wi do wy pra -
co wa nia znacz nie szer szych po glą dów na te mat miej sca śro do wisk ro bot ni czych we
współ cze snym świe cie. Już w pierw szym prze sła niu skie ro wa nym do piel grzy mów
zgro ma dzo nych w Pie ka rach 27 ma ja 1979 r. wska zał, że zgro ma dze nia w Pie ka -
rach Ślą skich uświa do mi ły mu, cze go śro do wi ska lu dzi pra cy, zwłasz cza tej cięż kiej
i nie bez piecz nej, ocze ku ją od Ko ścio ła i du cho wień stwa, „ja ka jest dro ga na szej
wspól nej wia ry i na dziei, opar tej na Chry stu sie, któ rą łą czyć mu si my za wsze
z praw dzi wą tro ską o czło wie ka, o je go po stęp w praw dzie, o spra wie dli wość i mi -
łość ja ko mo ral ne wy tycz ne je go ży cia”50. 

Ba gaż do świad czeń wy nie sio nych z Pol ski pa pież wy ko rzy stał w swo jej mi -
sji w Sto li cy Apo stol skiej. Ob ser wu ją cy dzia łal ność pa pie ża Po la ka lu dzie Za cho -
du zwró ci li uwa gę na fakt, że Ja na Paw ła II – in te lek tu ali sty „nie krę po wa ła lu do wa
po boż ność je go ro da ków” i po zo sta wał pod jej du żym wpły we m51. Do wo dem

47 AAKat, ARz, Piel grzym ka. Pie ka ry 1970–1976, List kard. Ka ro la Woj ty ły do bp. Her ber ta Bed no rza,
5 VI 1975 r., b.p. 

48 Uro czy sto ści sta no we w Kal wa rii Ze brzy dow skiej prze trwa ły do 1993 r., kie dy za mie nio no je na Piel -
grzym kę Ro dzin Ar chi die ce zji Kra kow skiej.

49 J. Paw lik, Prze wod nik pie kar ski..., s. 6.
50 Prze sła nie Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do piel grzy mów zgro ma dzo nych w Pie ka rach Ślą skich, 1979 r.

[w:] Mó wię do Was: Szczęść Bo że!..., s. 77.
51 G. We igel, Osta tecz na re wo lu cja. Ko ściół sprze ci wu a upa dek ko mu ni zmu, tłum. W. Buch ner, Po znań

1995, s. 142–143.
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takiej po sta wy by ło za wie rze nie na ro du pol skie go Mat ce Bo żej Czę sto chow skiej na
Ja snej Gó rze, od da nie w nie wo lę 4 czerw ca 1979 r., ale z pew no ścią tak że mniej
zna ne, a przy wo ła ne w po wyż szym tek ście, oso bi ste za wie rze nie Mat ce Bo żej Pie -
kar skiej swo jej kar dy nal skiej po słu gi w cza sie ma jo wej piel grzym ki w 1967 r. 

Geo r ge We igel do strze ga w oso bie Ja na Paw ła II syn te zę ele men tów tra dy -
cyj nej re li gij no ści i „wy ra fi no wa nia in te lek tu al ne go”. Po zwa la ła ona pa pie żo wi
Po la ko wi ro zu mieć pro ble my róż nych sta nów spo łecz nych Ko ścio ła po wszech ne -
go, upo mi nać się o ład mo ral ny i wła ści we ro zu mie nie spra wie dli wo ści spo łecz nej.
Uła twia ła kon takt z sze ro kim spec trum słu cha czy na róż nym po zio mie in te lek tu -
al nym i o róż nych do świad cze niach, tak że za wo do wych. W tym tkwi ła si ła je go
naucza nia, któ re go słu cha cza mi w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych
XX w. by li uczest ni cy sta no wych piel grzy mek męż czyzn i mło dzień ców do Pie kar
Ślą skich.
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Mi chał Sie dzia ko

Ko ściół ka to lic ki a Sier pień ’80 w Szcze ci nie

Ko ściół ka to lic ki w PRL1 przez la ta (mi mo usil nych dzia łań ko mu ni stycz -
nych władz, szcze gól nie do tkli wych w okre sie sta li now skim) po zo sta wał je dy ną
nie za leż ną in sty tu cją w prze strze ni pu blicz nej. W sy tu acji cał ko wi tej sprzecz no ści
za sad wia ry ka to lic kiej i ma ją ce go ran gę „re li gii” pań stwo wej świa to po glą du ma -
te ria li stycz ne go, księ ża, nie ustan nie in wi gi lo wa ni, re pre sjo no wa ni, pod da wa ni ze
stro ny pań stwa cią głym na ci skom (któ rym nie kie dy ule ga li, go dząc się na współ -
pra cę z apa ra tem re pre sji), peł ni li nie ja ko funk cję rzecz ni ków w więk szo ści ka to -
lic kie go spo łe czeń stwa2, nie chęt ne go na rzu co nej Pol sce po II woj nie świa to wej
wła dzy3. Ukształ to wa na w dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych opo zy cja de mo -
kra tycz na zna la zła za tem w Ko ście le na tu ral ne go so jusz ni ka. Du chow ni udzie la li
opo zy cjo ni stom róż no ra kie go wspar cia (nie któ rzy włą cza li się na wet bez po śred nio
w dzia łal ność róż nych grup opo zy cyj nych), po szcze gól ne struk tu ry opo zy cyj ne
two rzy li nie rzad ko lu dzie wy wo dzą cy się ze śro do wisk ka to li ków świec kich, od lat

1 Te ma ty ka zwią za na z hi sto rią Ko ścio ła ka to lic kie go w okre sie tzw. Pol ski Lu do wej, w tym zwłasz cza sto -
sun ków pań stwo – Ko ściół, ma już w pol skiej hi sto rio gra fii sto sun ko wo bo ga tą li te ra tu rę. Zob. m.in.
J. Ża ryn, Dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce (1944–1989), War sza wa 2003; idem, Ko ściół w PRL,
War sza wa 2004; A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół w Pol sce (1945–1989), Kra ków 2003; Z. Zie -
liń ski, przy współ udzia le S. Bo ber, Ko ściół w Pol sce 1944–2007, Po znań 2007; A. i A. Anusz, Sa mot nie
wśród wier nych. Ko ściół wo bec prze mian po li tycz nych w Pol sce, War sza wa 1994; K. Paw lic ka, Po li ty ka
władz wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go (gru dzień 1970–pa ździe rnik 1978), War sza wa 2004; Ko ściół ka to lic -
ki w cza sach ko mu ni stycz nej dyk ta tu ry. Mię dzy bo ha ter stwem a agen tu rą. Stu dia i ma te ria ły, t. 1–2, red.
R. Ter lec ki, J. Szcze pa niak, Kra ków 2007, 2008, t. 3, red. J. Szcze pa niak, M. La so ta, Kra ków 2010;
Ope ra cja: znisz czyć Ko ściół, red. F. Mu siał, J. Sza rek, Kra ków 2007; Ko ściół i spo łe czeń stwo wo bec sta -
nu wo jen ne go, red. W.J. Wy soc ki, War sza wa 2004; Me to dy pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa
wo bec ko ścio łów i związ ków wy zna nio wych 1945–1989, red. A. Dziu rok, War sza wa 2004; Pla ny pra cy
De par ta men tu IV MSW na la ta 1972–1979, red. M. Bie łasz ko, A.K. Pie kar ska, P. To ma sik, C. Wi la now -
ski, War sza wa 2007; A. Frisz ke, PRL wo bec Ko ścio ła. Ak ta Urzę du do Spraw Wy znań 1970–1978, War -
sza wa 2010; P. Ra ina, Ko ściół w PRL. Ko ściół ka to lic ki a pań stwo w świe tle do ku men tów 1945–1989,
t. 1: La ta 1945–1959, Po znań 2004, t. 2: La ta 1960–1974, Po znań 1995, t. 3: La ta 1975–1989, Po znań–
–Pe lplin 1996; Taj ne do ku men ty Pań stwo – Ko ściół 1960–1980, Lon dyn 1996; Taj ne do ku men ty Pań -
stwo – Ko ściół 1980–1989, Lon dyn –Wa rsz awa 1993.

2 W wy ni ku II woj ny świa to wej Ko ściół ka to lic ki w Pol sce po niósł ogrom ne stra ty, zgi nę ło bli sko 2 tys.
księ ży, w tym sze ściu bi sku pów, co ozna cza ło w nie któ rych die ce zjach utra tę na wet 40% du chow nych.
Po nad to, w na stęp stwie Ho lo cau stu, zmia ny pol skich gra nic i prze sie dleń, Pol ska sta ła się pań stwem
znacz nie bar dziej jed no li tym na ro do wo ścio wo i wy zna nio wo. O ile w II Rze czy po spo li tej wy zna nie rzym -
sko ka to lic kie de kla ro wa ło oko ło 65% ogó łu spo łe czeń stwa, to po woj nie wskaź nik ten wzrósł do prze -
szło 90%; A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół..., s. 9.

3 Por. J. Eisler, Sto sun ki pań stwo – Ko ściół w PRL [w:] Mię dzy ko mu ni zmem a in te gra cją. Spo łe czeń stwa
i Ko ścio ły Eu ro py Środ ko wej, red. K. Ko wal czyk, A. Ku baj, R. Wró blew ski, Tu chów 2001, s. 48.



zwią za ni z Ko ścio łe m4, nie któ re świą ty nie i ple ba nie by ły wy ko rzy sty wa ne ja ko
miej sca spo tkań opo zy cyj nych, a na wet ak cji pro te sta cyj ny ch5.

Wy da rze niem trud nym do prze ce nie nia w dzie jach Pol ski, jak rów nież po -
dzie lo ne go na dwa zwal cza ją ce się obo zy po li tycz ne świa ta, był wy bór na tron pa -
pie ski 16 paź dzier ni ka 1978 r. kard. Ka ro la Woj ty ły – hie rar chy z kra ju
po zo sta ją ce go w stre fie wpły wów im pe rium so wiec kie go, któ re go wła dze nie ustan -
nie sta ra ły się ogra ni czać wpły wy Ko ścio ła ka to lic kie go w spo łe czeń stwie. Sto su -
nek władz PRL do te go wy da rze nia do brze od da ją sło wa od po wie dzial ne go
w apa ra cie PZPR za po li ty kę wy zna nio wą Sta ni sła wa Ka ni. 2 mar ca 1979 r. w za -
mknię tym gro nie par tyj nych to wa rzy szy stwier dzał on, że „dzi siaj jest już ja sne,
że do licz nych kło po tów we wnętrz nych do cho dzi kło pot no wy i to z im por tu”.
Da lej zaś, od no sząc się do spo dzie wa nej wi zy ty Ja na Paw ła II w Pol sce, ko men to -
wał: „I nie jest to na pew no wy da rze nie, z któ re go na le ży się cie szyć. Po trzeb ny bę -
dzie wiel ki wy si łek, że by zmi ni ma li zo wać ujem ne skut ki wi zy ty”6.

Prze ci wień stwem obaw, z ja kimi in for ma cję o wy bo rze Po la ka na pa pie ża przy -
ję li ko mu ni stycz ni de cy den ci, by ła eu fo ria spo łe czeń stwa (na przy kła dzie tej sprzecz -
no ści re ak cji świet nie wi dać zresz tą pe ere low ski po dział: „my” – zwy kli Po la cy, „oni”
– rzą dzą cy). Pu blicz ny wy raz swo jej ra do ści mi lio ny lu dzi da ły w ro ku na stęp nym –
pod czas pierw szej piel grzym ki Ja na Paw ła II do oj czy zny7. Wie lu wła śnie w tam tym
wy da rze niu do pa tru je się bez po śred niej ge ne zy Sierp nia ’808. Piel grzym ka pa pie ża
by ła oka zją, aby ze bra ni na spo tka niach z nim lu dzie mo gli zo ba czyć, jak wie lu ro -
da ków my śli po dob nie, a przy tym ina czej niż rzą dzą cy kra jem ko mu ni ści. By ła oka -
zją, aby ci, dla któ rych wia do mość o wy bo rze kard. Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża by ła
do brą no wi ną, a któ rzy czę sto kry tycz nie oce nia li rze czy wi stość spo łecz no -p ol itycz -
ną PRL (nie ko niecz nie ma ni fe stu jąc swo je po glą dy na ze wnątrz), mo gli wspól nie
po czuć się pew niej, na brać od wa gi, sta jąc ra zem na prze ciw ko mu ni stycz nych władz.
Tak jak sta nę li póź niej w Sierp niu ’80. Gdy przyj mie my ta ką per spek ty wę, wi dać,
że wy da rze nia la ta 1980 r. i po wsta nie NSZZ „So li dar ność” by ły na stęp stwem wybo -
ru Ja na Paw ła II i je go pierw szej piel grzym ki do Pol ski.
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4 Tak by ło np. w przy pad ku Punk tu Kon sul ta cyj no -I nfo rm acy jn ego ROP CiO i Stu denc kie go Ko mi te tu So -
li dar no ści w Szcze ci nie. 

5 A. Du dek, Ko ściół i opo zy cja de mo kra tycz na w Pol sce (1976–1989) [w:] Ko ściół ka to lic ki wczo raj i dziś,
red. M. Drzo nek, K. Ko wal czyk, J. Miecz kow ski, G. Wej man, Szcze cin 1998, s. 75. Por. J. Ża ryn, Kościół
ka to lic ki – hie rar chia, ka pła ni, świec cy [w:] Mię dzy War sza wą a re gio nem. Opo zy cja przed sierp nio wa na
Po mo rzu Za chod nim, red. K. Ko wal czyk, M. Pa ziew ski, M. Ste fa niak, Szcze cin 2008, s. 19–26.

6 Cyt. za: J. Ża ryn, Dzie je..., s. 405.
7 Sze rzej zob. Wi zy ta Ja na Paw ła II w Pol sce 1979. Do ku men ty KC PZPR i MSW, wstęp i oprac. A. Frisz -

ke, M. Za rem ba, War sza wa 2005.
8 Jak pi sze An to ni Du dek, „wy bór Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża, a na stęp nie je go pierw sza piel grzym ka do

oj czy zny w czerw cu 1979 r. sta ły się oka zją do za ma ni fe sto wa nia przez mi lio ny Po la ków swo je go przy -
wią za nia do ka to li cy zmu. Wi zy ta Oj ca Świę te go sta no wi ła za ra zem istot ny im puls dla for mo wa nia się
na ma so wą ska lę po staw non kon for mi stycz nych, co szyb ko do pro wa dzi ło do wzmoc nie nia ka dro we go
sze re gów opo zy cji i za owo co wa ło la tem na stęp ne go ro ku fa lą straj ków, w któ rych obok żą dań czy sto eko -
no micz nych po ja wi ły się tak że po stu la ty po li tycz ne”; A. Du dek, Ko ściół i opo zy cja de mo kra tycz na...,
s. 76–77.



Przy stę pu jąc do ana li zy za gad nie nia za pre zen to wa ne go w te ma cie, wy pa da
za cząć od przy po mnie nia po sta wy i sto sun ku do Sierp nia ’80 Ko ścio ła na szcze blu
ogól no pol ski m9. Klu czo wą po sta cią był tu taj kard. Ste fan Wy szyń ski 10. Pry mas Pol -
ski po raz pierw szy pu blicz nie wy po wie dział się na te mat straj ków na wy brze żu 17
sierp nia, czy li na dzień przed wy bu chem pro te stów w sa mym Szcze ci nie, w ho mi -
lii, któ rą wy gło sił w Wam bie rzy cach na Dol nym Ślą sku. Je go wy stą pie nie by ło ra -
czej sto no wa ne. Cho ciaż wy ra ził zro zu mie nie dla przy czyn ro bot ni czych pro te stów
(Ko ściół od dłuż sze go cza su zwra cał zresz tą uwa gę na po gar sza ją cą się sy tu ację go -
spo dar czą PRL, prze wi du jąc nad cią ga ją cy kry zy s11), był jed nak ra czej scep tycz ny
w sto sun ku do for my, ja ką był straj k12.

Bar dziej przy chyl ne w sto sun ku do straj ku ją cych ro bot ni ków by ły sło wa pa -
pie ża Ja na Paw ła II, za war te w te le gra mie do pry ma sa Wy szyń skie go z 20 sierp nia
1980 r. Ma jąc na uwa dze zna cze nie, ja kie mia ły one dla bio rą cych udział w pro -
te stach, war to przy to czyć je w tym miej scu w ca ło ści. Jan Pa weł II pi sał: 

„Naj czci god niej szy i Umi ło wa ny Księ że Kar dy na le Pry ma sie!
Pi szę tych kil ka słów, aby za pew nić Wa szą Emi nen cję, że w cią gu ostat nich

trud nych dni je stem szcze gól nie bli sko: mo dli twą i ser cem uczest ni czę w tych do -
świad cze niach, przez ja kie prze cho dzi – raz jesz cze – mo ja Oj czy zna i moi Ro da cy.

Wia do mo ści na te te ma ty nie scho dzą z pierw szych stron pra sy i pro gra mów
te le wi zji i ra dia.

Mo dlę się, aby Epi sko pat Pol ski ze swym Pry ma sem na cze le, za pa trzo ny
w Tę, któ ra da na jest ku obro nie na sze go Na ro du, mógł rów nież i tym ra zem do -
po móc te mu Na ro do wi w cięż kim zma ga niu się o chleb po wsze dni, o spra wie dli -
wość spo łecz ną i za bez pie cze nie je go nie na ru szal ne go pra wa do wła sne go ży cia
i roz wo ju.

Pro szę przy jąć tych kil ka słów po dyk to wa nych po trze bą we wnętrz ną.
Je stem z Wa mi u stóp Ja sno gór skiej Pa ni przez tro skę, mo dli twę i bło go sła -

wień stwo. 
Z wy ra za mi naj głęb szej czci

Jan Pa weł II”13

Sło wa pa pie ża mo gły do dać otu chy tak że straj ku ją cym szcze ci nia nom. Upu -
blicz nio ny te le gram zo stał prze dru ko wa ny na pierw szej stro nie czwar te go nu me ru

9 Za gad nie nie to zo sta ło omó wio ne sze rzej w pra cach An to nie go Dud ka, Ry szar da Gry za, Ja na Ża ry na,
Zyg mun ta Zie liń skie go oraz An ny i An drze ja Anu szów, zob. przyp. 1.

10 Na te mat sto sun ku pry ma sa Wy szyń skie go do straj ków sierp nio wych i NSZZ „So li dar ność” sze rzej zob.
J. Ża ryn, „Bło go sła wię was i wa sze po czy na nia”. Ste fan Wy szyń ski wo bec po wsta nia NSZZ „So li dar -
ność”, „Biu le tyn IPN” 2001, nr 4, s. 23–33.

11 Zob. A. Mi cew ski, Kar dy nał Wy szyń ski, pry mas i mąż sta nu, Pa ryż 1982, s. 416–420.
12 A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół..., s. 352–353.
13 List Pa pie ża Ja na Paw ła II do Pry ma sa Kard. S. Wy szyń skie go o pra wach na ro du pol skie go do wła sne go

ży cia i roz wo ju, Ca stel Gan dol fo, 20 VIII 1980 r. [w:] P. Ra ina, Ko ściół w PRL..., t. 3, s. 163–164.
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„Jed no ści”, or ga nie Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go przy Stocz ni im.
Adol fa War skie go, któ ry uka zał się z da tą 27 sierp nia 1980 r.14

Dzień wcze śniej mia ło miej sce słyn ne już ka za nie pry ma sa Wy szyń skie go na
Ja snej Gó rze. Kar dy nał tłu ma czył w nim, że „aby za słu żyć na tę obro nę Naj święt -
szej Pa nien ki, trze ba wy peł niać obo wiąz ki dnia każ de go i obo wiąz ki, któ re spo czy -
wa ją na każ dym czło wie ku, każ dej ro dzi nie, na na szym ży ciu spo łecz nym
i za wo do wym. Im le piej wy peł nia my na sze co dzien ne za da nia, tym pra wa na sze są
bar dziej uza sad nio ne, ugrun to wa ne i w imię tych praw mo że my sta wiać wy ma ga -
nia”. Da lej pry mas mó wił m.in. o bu dzą cej się w lu dziach świa do mo ści od po wie -
dzial no ści za na ród. Stwier dzał, że mu si to być od po wie dzial ność za każ de go
czło wie ka, ro dzi nę, a tak że pań stwo, od po wie dzial ność wspól na, gdyż wspól na
jest tak że wi na: „Nikt z nas nie jest bez grze chu, nikt bez wi ny”. Wska zy wał przy
tym na wi ny róż ne go ro dza ju, jak na ru sza nie praw lu dzi i brak od po wied niej ich
ochro ny z jed nej stro ny oraz bier ność i nie wraż li wość na do bro wspól ne, w tym
tak że do bro pań stwa, z dru giej. W ko lej nych sło wach pry mas scep tycz nie od no sił
się do sa mej for my pro te stu po przez strajk: „Cho ciaż czło wiek ma pra wo do wy -
po czyn ku, cho ciaż nie kie dy – gdy nie ma in nych środ ków – ma pra wo do za zna -
cze nia swe go sta no wi ska, cho ciaż by wstrzy mu jąc się od pra cy, wie my jed nak, że
jest to ar gu ment nie zwy kle kosz tow ny. […] Dla te go pra ca, a nie bez czyn ność jest
sprzy mie rzeń cem w je go ży ciu oso bi stym, w do bro by cie ro dzin nym i do mo wym
oraz w do bro by cie na ro do wym”. Zda niem pry ma sa, aby po pra wi ła się sy tu acja
kra ju, Po la cy po win ni „po pierw sze – rze tel niej pra co wać; po dru gie – uni kać nisz -
czy ciel stwa i oszczę dzać; po trze cie – mniej po ży czać i mniej wy wo zić; po czwar -
te – le piej za opa try wać lu dzi i za spo ka jać ich co dzien ne po trze by”. Pry mas sta wiał
tak że wa ru nek: „Aby śmy jed nak mo gli wy peł niać swo je za da nia, nie zbęd na jest
su we ren ność na ro do wa, mo ral na, spo łecz na, kul tu ral na i eko no micz na. Każ dy na -
ród pra cu je przede wszyst kim dla sie bie […] pra cu je dla swo ich oby wa te li i dla
wła snej kul tu ry spo łecz nej. A cho ciaż dzi siaj tak jest, że peł nej su we ren no ści mię -
dzy na ro da mi po wią za ny mi róż ny mi ukła da mi i blo ka mi nie ma, to jed nak są gra -
ni ce dla tych ukła dów, gra ni ce od po wie dzial no ści za wła sny Na ród, za je go pra wa,
a więc i pra wo do su we ren no ści”15. 

To nu ją cy cha rak ter wy po wie dzi pry ma sa zo stał wy ko rzy sta ny przez wła -
dze. Ka za nie zo sta ło wy emi to wa ne za rów no w ra diu, jak i w te le wi zji. Dla zwięk -
sze nia efek tu pro pa gan do we go po su nię to się jed nak do ma ni pu la cji – bez zgo dy
i wie dzy mów cy z wy po wie dzi wy cię to wy bra ne, kło po tli we dla władz frag men -
ty. W me diach nie prze ka za no tak że in for ma cji o wy da nym te go sa me go dnia
komu ni ka cie z nad zwy czaj ne go po sie dze nia Ra dy Głów nej Epi sko pa tu Pol ski na
Ja snej Gó rze. Bi sku pi za war li w nim ogól ne we zwa nie „do za cho wa nia ła du, spo -
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14 Zob. Orę dzie Oj ca Św. Ja na Paw ła II do Pry ma sa Pol ski Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go, „Jed ność.
Organ Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go przy Stocz ni im. Adol fa War skie go” 1980, nr 4. 

15 Wszyst kie cy ta ty z wy stą pie nia pry ma sa za: A. i A. Anusz, Sa mot nie wśród wier nych..., s. 94–96.



ko ju i roz wa gi”, pod kre śla jąc jed no cze śnie, „że wa run kiem po ko ju we wnętrz ne -
go jest po sza no wa nie nie zby wal nych praw Na ro du”, do któ rych za li czo no m.in.
pra wo do peł nej wol no ści oby wa tel skiej, do rze czy wi stej, nie zaś tyl ko de kla ro -
wa nej wol no ści prze ko nań, pra wo do praw dy, do po zna nia peł nej hi sto rii i kul -
tu ry na ro do wej, pra wo do słusz ne go wy na gro dze nia i wresz cie pra wo do
zrze sza nia się w sa mo dziel nych przed sta wi ciel stwach pra cow ni czych i sa mo rzą do -
wy ch16. W tym ostat nim punk cie po wo ły wa no się expres sis ver bis na en cy kli kę
Gau dium et spes, ogło szo ną przez pa pie ża Paw ła VI po So bo rze Wa ty kań skim II,
mó wią cą, że „do pod sta wo wych praw oso by ludz kiej na le ży za li czyć pra wo pra -
cow ni ków do swo bod ne go za kła da nia związ ków, któ re by ich na praw dę re pre zen -
to wa ły i mo gły przy czy niać się do kształ to wa nia ży cia go spo dar cze go we dług
pra wi dło we go po rząd ku, a nad to pra wo każ de go pra cow ni ka do swo bod ne go
udzia łu w dzia łal no ści tych związ ków bez oba wy na ra że nia się na ze mstę”17.
Bisku pi za tem zu peł nie otwar cie udzie la li po par cia straj ku ją cym, w opar ciu
o naukę spo łecz ną Ko ścio ła ka to lic kie go wska zu jąc na słusz ność ich pierw sze go,
naj waż niej sze go po stu la tu.

Prze cho dząc na grunt szcze ciń ski 18, na le ży stwier dzić, że lo kal ny Ko ściół
przez ca ły czas ży wo in te re so wał się roz wo jem sy tu acji w ca łym kra ju. We dług in -
for ma cji szcze ciń skiej SB z 19 sierp nia, a więc na dzień po roz po czę ciu ak cji straj -
ko wej w Szcze ci nie: „Bp Maj dań ski w roz mo wie z za ufa ny mi księż mi wy ra ża
za nie po ko je nie, czy nie doj dzie do dal sze go roz sze rze nia fa li straj ko wej, co już
i tak po wo du je dez or ga ni za cję i po wstrzy ma nie roz wo ju Pol ski”19. Wi docz ny
w tym stwier dze niu scep ty cyzm, po su nię ty na wet da lej niż w to nu ją cych wy stą pie -
niach pry ma sa, stał się ce chą cha rak te ry stycz ną sto sun ku or dy na riu sza szcze ciń sko -
-k amie ński ego do straj ków. Jed no cze śnie bp Maj dań ski kry tycz nie oce niał
do tych cza so we kie ro wa nie go spo dar ką, któ re do pro wa dzi ło do kry zy su, jak rów -
nież ja kość prze ka zy wa nia in for ma cji na te mat sta nu go spo dar cze go kra ju.

Zróż ni co wa ne by ły na to miast po sta wy du chow nych w po szcze gól nych
parafiach, któ rzy od po cząt ku wy bu chu straj ków sze ro ko ko men to wa li roz wój

16 Ko mu ni kat Ra dy Głów nej Epi sko pa tu Pol ski o pra wach na ro du pol skie go, Ja sna Gó ra, 26 VIII 1980 r. [w:]
P. Ra ina, Ko ściół w PRL..., t. 3, s. 164–165.

17 Ibi dem, s. 165.
18 Na te mat Sierp nia ’80 w Szcze ci nie sze rzej zob. m.in.: Z. Ma tu se wicz, Sier pień ’80 w Szcze ci nie, Szcze -

cin 1994 (ten sam tekst, z nie znacz ny mi zmia na mi, au tor opu bli ko wał rów nież ja ko część szer sze go opra -
co wa nia, zob. idem, Szcze cin 1980–1981. Re wo lu cja „So li dar no ści”, Szcze cin 1997, s. 17–87);
M. Ste fa niak, Szcze ciń ska dro ga do „So li dar no ści”. Prze bieg i kon se kwen cje straj ków sierp nio wych w aglo -
me ra cji szcze ciń skiej [w:] Czas prze ło mu. So li dar ność 1980–1981, red. W. Po lak, P. Ru chlew ski, V. Kmie -
cik, J. Ku fel, Gdańsk 2010, s. 323–347; idem, Sier pień ’80 w wo je wódz twie szcze ciń skim, „Biu le tyn
IPN” 2010, nr 9–10, s. 57–64; R. Ko ściel ny, Cud nad Od rą. Au gu stus mi ra bi lis 1980 w Szcze ci nie, cz. 1,
„Ar ca na” 2010, nr 4, s. 98–122, cz. 2, nr 5, s. 133–157; A. Gło wac ki, Sier pień 1980 ro ku w Szcze ci nie,
Szcze cin 1987; Roz mo wy Ko mi sji Rzą do wej pod prze wod nic twem Ka zi mie rza Bar ci kow skie go z Mię dzy -
za kła do wym Ko mi te tem Straj ko wym w Szcze ci nie, we dług trans mi sji ra dio wę zła Stocz ni im. Adol fa War -
skie go w Szcze ci nie w dniach 21–30 sierp nia 1980 r., oprac. A. Gło wac ki, Szcze cin 1989.

19 Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Szcze ci nie (da lej: AIPN Sz), 0012/221, t. 1, Szy fro -
gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW
w War sza wie, Szcze cin, 19 VIII 1980 r., k. 3.
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wypad ków. W roz mo wach mię dzy so bą wska zy wa no na przy czy ny sy tu acji w kra -
ju, wy mie nia jąc wśród nich: 

– roz bi cie jed no ści na ro du i pa nu ją ce w nim po dzia ły na par tyj nych i bez par -
tyj nych, wie rzą cych i nie wie rzą cych, z do ce nia niem lu dzi dla te go, że są z par tii, nie
zaś dla te go, że są po pro stu war to ścio wi;

– nie do pusz cze nie do kie ro wa nia kra jem lu dzi z pro fe sjo nal nym przy go to -
wa niem, lecz bez par tyj nych;

– kon cen tro wa nie uwa gi władz na wal ce ide olo gicz nej, nie zaś na go spo dar ce 20.
Cha rak ter pu blicz nych wy po wie dzi po szcze gól nych du chow nych był

w więk szo ści umiar ko wa ny. Od po cząt ku trwa nia straj ków w ko ścio łach wzno -
szo no in ten cje o szyb kie po ro zu mie nie i po wrót lu dzi do pra cy. W oce nie SB „nie
za wie ra ły one ne ga tyw nych tre ści”21. Do wy jąt ków na le ża ło otwar te po pie ra nie
straj ku ją cych przez du chow nych, moż na jed nak zna leźć przy kła dy tak że ta kich
wy stą pień. Na wie czor nym ka za niu 20 sierp nia ks. Jó zef Prze kop TChr z pa ra fii
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa wzy wał przy kła do wo do mo dli twy za ro bot ni -
ków, „aby nie by li tak bar dzo osa mot nie ni, aby zo sta ły wy słu cha ne słusz ne żą da -
nia”22.

Na po sta wy księ ży sta ra ła się wpły wać Służ ba Bez pie czeń stwa. W jed nym
z mel dun ków do prze ło żo nych w War sza wie mjr Cze sław Zu ziak (na czel nik od -
po wie dzial ne go za wal kę z Ko ścio łem i związ ka mi wy zna nio wy mi Wy dzia łu IV
KW MO w Szcze ci nie) pi sał: „Tu tej szy Wy dział IV wy ko rzy stu jąc po sia da ne moż -
li wo ści ope ra cyj ne kon ty nu uje róż no rod ne dzia ła nia aby moż li wie jak naj więk sza
licz ba księ ży wy ka zy wa ła w ak tu al nej sy tu acji lo jal ną po sta wę i da wa ła te mu wy -
raz w pu blicz nych wy stą pie niach”23.

Dla sa mych straj ku ją cych w Szcze ci nie, po dob nie jak w in nych mia stach,
Ko ściół sta no wił waż ny punkt od nie sie nia i rzad ko kwe stio no wa ny au to ry tet. Jak
stwier dza ją An to ni Du dek i Ry szard Gryz, „de mon stra cyj na re li gij ność, wy ra ża ją -
ca się za rów no w od pra wia niu mszy na te re nie straj ku ją cych za kła dów, jak i czę -
stym po słu gi wa niu się sym bo li ką re li gij ną, sta no wi ła waż ny skład nik toż sa mo ści
pro te stu ją cych ro bot ni ków”24. Ro bot ni cy szu ka li opar cia w Ko ście le, od wo ły wa -
li się do nie go ja ko do je dy nej nie za leż nej od pań stwa si ły funk cjo nu ją cej na are -
nie pu blicz nej. W sy tu acji ostre go kon flik tu z wła dza mi Ko ściół, w PRL zmu szo ny
do cią głej obro ny swo jej nie za leż no ści, ja wił się straj ku ją cym ja ko na tu ral ny sprzy -
mie rze niec i opie kun. Wy ra zem zna cze nia Ko ścio ła dla straj ku ją cych był dwu na -
sty po stu lat na li ście po stu la tów Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go
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20 Ibi dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta -
men tu IV Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Szcze cin, 20 VIII 1980 r., k. 7.

21 Ibi dem, k. 8. 
22 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy -

dzia łu IV De par ta men tu MSW w War sza wie, Szcze cin, 21 VIII 1980 r., k. 9.
23 Ibi dem.
24 A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół..., s. 351.



w Szcze ci nie: „Żą da my cał ko wi tych swo bód do pra cy Ko ścio ła Ka to lic kie go w Pol -
sce oraz nada wa nia w ra dio i te le wi zji w nie dzie le i świę ta mszy świę tej”25.

Straj ku ją cy ma ni fe sto wa li swo ją re li gij ność po przez wy wie sza nie w wi docz -
nych miej scach sym bo li re li gij nych, w tym przede wszyst kim zdjęć pa pie ża Ja na
Paw ła II oraz ob ra zów Mat ki Bo skiej, któ re by ły przy stra ja ne kwia ta mi 26, jak rów -
nież flag w ko lo rach pa pie ski ch27. Bar dzo szyb ko w za kła dach po ja wi ły się tak że
po stu la ty, aby na ich te re nie od pra wio ne zo sta ły msze świę te. Już w śro dę 20 sierp -
nia do pro bosz cza pa ra fii przy pl. Po pie la, ks. Je rze go So sny, zgło sił się męż czy zna,
któ ry po pro sił o od czy ta nie z am bo ny 36 po stu la tów straj ko wych (spo tkał się z od -
mo wą) oraz oznaj mił, że je że li strajk po trwa do nie dzie li, stocz niow cy ze Stocz ni
im. Adol fa War skie go bę dą pro sić o od pra wie nie na te re nie za kła du na bo żeń stwa28.
W ko lej nych dniach do pro bosz czów po szcze gól nych pa ra fii przy cho dzi li przed -
sta wi cie le ko lej nych za kła dów z proś bą o od pra wie nie mszy świę tej dla straj ku ją -
cych. Du chow ni by li jed nak tym proś bom nie chęt ni, naj czę ściej od po wia da li, że
de cy zję w tej spra wie mu si wy dać bi skup. Wy jąt kiem był tu taj ks. Ka zi mierz Tre -
der z Po lic, któ ry 21 sierp nia sam udał się do bp. Ja na Ga łec kie go (su fra ga na die -
ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej) z pro po zy cją od pra wie nia nie dziel nej mszy
w Za kła dach Che micz nych Po li ce. Jak czy ta my w mel dun ku SB, „bp J[an] Ga łec -
ki wy ra ził na dzie ję, że do nie dzie li spra wa straj ku tych za kła dów mo że się roz -
strzy gnąć, a po nad to do dał, że de cy zja w tej spra wie na le ży do or dy na riu sza”29.

25 Li sta po stu la tów MKS Szcze cin [w:] Z. Ma tu se wicz, Sier pień ’80..., s. 122. Jak wspo mi na Ma rian Jur czyk,
pod czas roz mów z ko mi sją rzą do wą przed sta wiał on kwe stię nada wa nia na bo żeństw w me diach ja ko
ko niecz ną do za ła twie nia, nie pod le ga ją cą ne go cja cjom (re la cja Ma ria na Jur czy ka z 24 V 2011 r., no tat -
ka z roz mo wy te le fo nicz nej w zbio rach au to ra). Zna cze nie, ja kie straj ku ją cy przy wią zy wa li do te go po -
stu la tu, do brze od da je na stę pu ją cy frag ment dzien ni kar skiej re la cji Mał go rza ty Szej nert i To ma sza
Za lew skie go, opi su ją cy od po wiedź, ja kiej udzie lił prze wod ni czą cy MKS na jed ną z ko lej nych pro po zy -
cji stro ny rzą do wej: „Ca ły tekst Jur czyk czy ta z kart ki. […] Przy punk cie dwu na stym […] pod no si na gle
gło wę znad kart ki i je go mo no ton ny, li ta nij ny głos na bie ra gwał tow nej mo cy: – Wia ra jest na szą bro nią!
Wia ra jest naj szla chet niej szą ideą na świe cie i z te go ni gdy nie zre zy gnu je my! Zry wa ją się okla ski, ja kich
nie sły sze li śmy jesz cze do tąd w tej Sa li. Prze cho dzą w ryt micz ne skan do wa nie, wszy scy wsta ją z miejsc”;
M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień, Szcze cin 2008, s. 183–184. W pro -
to ko le po ro zu mie nia pod pi sa ne go mię dzy szcze ciń skim MKS a ko mi sją rzą do wą czy ta my: „Stwier dzo -
no, że po myśl nie roz wi ja się dia log mię dzy Ko ścio łem Rzym sko -K at oli ckim a Pań stwem. Umoż li wiać się
bę dzie szer szy do stęp do środ ków ma so we go prze ka zu”; Pro to kół usta leń w spra wie wnio sków i po stu -
la tów Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go z Ko mi sją Rzą do wą w Szcze ci nie [w:] Z. Ma tu se wicz,
Sier pień ’80..., s. 132. Jak wspo mi na Prze my sław Fen rych, trans mi to wa nie mszy świę tej w ra diu by ło osią -
gnię ciem Sierp nia ’80, któ re go nie ode bra ło na wet wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go; P. Fen rych, Pro ble -
ma ty ka spo łecz na w dzia łal no ści abp. Ka zi mie rza Maj dań skie go [w:] Ar cy bi skup prof. dr hab. Ka zi mierz
Maj dań ski. Obroń ca ży cia i mąż sta nu, red. K. Ko złow ski, G. Wej man, Szcze cin 2011, s. 114.

26 Zob. AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka
Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 21 VIII 1980 r., k. 11.

27 Mał go rza ta Szej nert i To masz Za lew ski na stę pu ją co re la cjo no wa li swo je do tar cie do straj ku ją cej Stocz -
ni im. Adol fa War skie go w Szcze ci nie: „Przed na mi głów na bra ma stocz ni. Wy glą da jak oł tarz – ob wie -
szo na kwia ta mi, ude ko ro wa na ob ra zem Mat ki Bo skiej i por tre tem pa pie ża. Na że la znych prę tach dwa
sza re trans pa ren ty z wy ma lo wa ny mi na bia ło na pi sa mi: »So li da ry zu je my się ze stocz niow ca mi gdań ski -
mi« i »Po pie ra my słusz ne po stu la ty Gdań ska«. Na masz tach dwie fla gi – bia ło -cze rw ona i bia ło -żó łta.
Papie ska”; M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień..., s. 131.

28 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka
Wydzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 21 VIII 1980 r., k. 11.

29 Ibi dem.
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Sta no wi sko sa me go bp. Maj dań skie go od no śnie mszy świę tych w straj ku ją -
cych za kła dach by ło bar dzo ostroż ne. Nie chciał przed wcze śnie wy da wać zgo dy na
nie dziel ne na bo żeń stwa, twier dząc, po dob nie jak bi skup po moc ni czy, że do tego
cza su straj ki mo gą się za koń czy ć30. Pierw sze na bo żeń stwo w straj ku ją cym za kła dzie
(by ło to Wo je wódz kie Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej) od pra wio no jed -
nak za zgo dą or dy na riu sza już w pią tek 22 sierp nia. Maj dań ski wy zna czył do tego
za da nia za ufa ną oso bę – dy rek to ra Wy dzia łu Dusz pa ster skie go ku rii bi sku piej,
ks. Win cen te go Jan kow skie go, udzie la jąc mu przy tym sto sow nej in struk cji. Ka za -
nie mia ło być utrzy ma ne w po waż nym to nie i roz waż ne, gdyż te go – zda niem
bisku pa – wy ma ga ła po wa ga sy tu acji 31. 

Szcze ciń ska SB in for mo wa ła, że na bo żeń stwo od pra wio ne w WPKM „prze -
bie ga ło w mo dli tew nym sku pie niu, bez eks cy ta cji. W ka za niu ce le bru ją cy mszę
ks. W[in cen ty] Jan kow ski na wią zał do ho mi lii kard. Wy szyń skie go wy gło szo nej
w Wam bie rzy cach, szcze gól nie eks po nu jąc myśl o ko niecz no ści spo koj nej pra cy,
aby śmy mo gli mniej po ży czać od in nych. Na za koń cze nie od śpie wa no pieśń »Boże
coś Pol skę…«”32. We dług re la cji taj ne go współ pra cow ni ka „po mszy w roz mo wie
ro bot ni cy twier dzi li, iż po za koń cze niu straj ku »po li czą się« z ks. Włod kiem, pro -
bosz czem pa ra fii św. Trój cy w Szcze ci nie, na któ rej te re nie le ży WPKM. Twier dzi -
li, iż ks. Wło dek wy rzu cił ich za drzwi mó wiąc, że jak straj ku ją to niech sa mi so bie
od pra wia ją na bo żeń stwo”33.

Te go sa me go dnia w go dzi nach wie czor nych pu blicz nie od niósł się do ak tu -
al nej sy tu acji sam bp Maj dań ski. W ka za niu wy gło szo nym w ko ście le pw. Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Świa ta w Star gar dzie Szcze ciń skim or dy na riusz
die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej, wy raź nie na wią zu jąc do słów pry ma sa wy po wie -
dzia nych w Wam bie rzy ca ch34, mó wił: „Obec nie lu dzi ogar nia ciem ność, bo jak ma
być do brze, kie dy pa nu je ta ki za męt. Po pierw sze – na le ży pra co wać rze tel nie
i uczci wie dla spo łe czeń stwa i dla kra ju. Po dru gie – nie trwo nić war to ści a oszczę -
dzać, bo wła śnie nie stać nas na roz rzut ność. Za pa mię taj my, że je ste śmy jesz cze na
do rob ku i nikt nam w tej chwi li nie po mo że. I nikt nas nie za stą pi. Po trze cie –
mniej wy wo zić, ale i mniej przy wo zić. Na le ży się sku pić na tym co ma my w kra ju,
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30 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy -
dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 22 VIII 1980 r., k. 13. 

31 Ibi dem. 
32 Ibi dem, k. 14.
33 AIPN Sz, 0012/272, t. 2, Mel du nek ope ra cyj ny na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie nr 334,

28 VIII 1980 r., k. 75.
34 Kar dy nał Wy szyń ski we wspo mnia nej już, wy gło szo nej tam ho mi lii, mó wił: „W tej chwi li, gdy Oj czy znę

na szą na peł nia ty le udręk, nie spo sób być obo jęt nym na to, co nie po koi Na ród i pań stwo, co nie po koi
na sze ro dzi ny i świat ro bot ni czy, któ ry po dej mu je sta ra nia o na leż ne Na ro do wi pra wa spo łecz ne, mo ral -
ne, eko no micz ne i kul tu ral ne [...] pra gnę przy po mnieć, co jest po trzeb ne na szej Oj czyź nie, aby za pa no -
wał spo kój i roz wa ga: po pierw sze – pra co wać rze tel nie, w po czu ciu od po wie dzial no ści su mie nia. Po
dru gie – nie trwo nić, nie mar no wać da rów zie mi, ale oszczę dzać, bo pa mię taj my – je ste śmy Na ro dem cią -
gle jesz cze na do rob ku. Nikt nas w tym nie wy rę czy. Po trze cie – mniej po ży czać, ale i mniej wy wo zić,
na to miast le piej za spo ka jać po trze by Na ro du”; cyt. za: Punk ty pry ma sa, http://ar chi wum.po li ty -
ka.pl/art/punk ty -pr ym asa,399896.html (23 V 2011).



na leży ko rzy stać z tych wła snych dóbr ma te rial nych, kul tu ral nych, re li gij nych,
z ca łe go na sze go na ro do we go do rob ku. Po trze bu je my w tym wszyst kim spo ko ju
i ła du”35.

W so bo tę 23 sierp nia w go dzi nach wie czor nych oraz ra no 24 sierp nia na si -
li ły się proś by straj ku ją cych o od pra wia nie na bo żeństw w za kła dach, kie ro wa ne do
ad mi ni stra to rów sto sow nych te ry to rial nie pa ra fii. Naj więk sze na ci ski mia ły miej -
sce ze stro ny pra cow ni ków Stocz ni im. Adol fa War skie go, Stocz ni Re mon to wej
„Par ni ca”, Za kła du Pro duk cji Kon te ne rów „Uni kon” w Szcze ci nie -Pł oni oraz Za -
rzą du Por tu Szcze ci n36.

23 sierp nia na tle po stu la tu od pra wie nia mszy świę tej na te re nie Stocz ni im.
Adol fa War skie go miał miej sce kon flikt w ło nie MKS. Kie dy w go dzi nach po po -
łu dnio wych je den z uczest ni ków ogól ne go spo tka nia w stocz nio wej świe tli cy za -
pro po no wał, aby na stęp ne go dnia wszy scy wzię li udział w na bo żeń stwie przed
bra mą głów ną za kła du, sprze ci wił się te mu wi ce prze wod ni czą cy MKS, Ka zi mierz
Fi sch be in, ar gu men tu jąc, że kie dy na uli cy zbie rze się tłum lu dzi, mo że stać się
nie bez piecz nie 37. Spo tka ło się to z ne ga tyw ną re ak cją sa li. Tak że prze wod ni czą cy
MKS, Ma rian Jur czyk, opo wia dał się za mszą. Dal sza część kon flik tu ro ze gra ła się
już no cą. Oko ło pół no cy na świe tli cy miał miej sce in cy dent z udzia łem Fi sch be ina
i in ne go człon ka MKS, re pre zen tu ją ce go WPKM Ja na No wa ka. Obaj w roz mo -
wie z dzien ni ka rza mi, Mał go rza tą Szej nert i To ma szem Za lew skim, od mien nie
opi sa li póź niej ca łe zda rze nie. Fi sch be in tłu ma czył: „Za raz po pół no cy zsze dłem
na dół, na świe tli cę. Przy szedł tam aku rat Mro czek i chciał ja kieś in for ma cje prze -
ka zać sa li. Na gle No wak wy stą pił z ata kiem na Mrocz ka i na mnie. Za ata ko wał
mnie od no śnie tej mszy”. W ko lej nej wy po wie dzi uści ślał: „Mó wi łem przez mi kro -
fon, że o mszy na pre zy dium nie by ło mo wy. Wte dy ktoś się ode zwał – ale prze -
cież Jur czyk za de cy do wał! Ja od po wie dzia łem – Jur czyk nie miał pra wa sam
po dej mo wać ta kiej de cy zji. Bo my śmy się umó wi li, że w waż nych spra wach tyl ko
ca łe pre zy dium mo że pod jąć de cy zję. Mo je stwier dze nie wy wo ła ło okrzy ki, że wbi -
jam Jur czy ko wi nóż w ple cy. Nic ta kie go nie mia ło miej sca. Uwa ża łem po pro stu,
że du ży tłum przed stocz nią mo że ścią gnąć pro wo ka to rów”. No wak z ko lei re la -
cjo no wał to sa mo wy da rze nie na stę pu ją co: „W so bo tę na pre zy dium usta li li śmy, że
w nie dzie lę bę dzie msza po lo wa. Po ło ży li śmy się spać, ja spa łem na sce nie, na sty -
ro pia nie. Na gle sły szę przez mi kro fon – Fi sch be in, Mro czek, Jusz czuk dys ku sję
pro wa dzą kon tra Jur czy ko wi. Że Jur czyk chce mszy, niech ją so bie ro bi w ha li
u sie bie, naj le piej niech so bie ko ściół zbu du je. Lu dzie już wsta ją, dys ku tu ją, wi -
dzę, że coś nie do bre go się dzie je. Wy sko czy łem na sa lę spo za tej kur ty ny, wy rwa -
łem mi kro fon Fi sch be ino wi z rę ki i awan tu rę zro bi łem”38. We dług in for ma cji SB

35 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy -
dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 23 VIII 1980 r., k. 19.

36 Ibi dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta -
men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 24 VIII 1980 r., k. 22.

37 M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień..., s. 194.
38 Ibi dem, s. 196.
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Fi sch be in w so bot ni wie czór zwró cił się do kanc le rza ku rii z proś bą, aby nie od -
pra wiać na bo żeń stwa w stocz ni 39. Nie wia do mo, czy roz mo wa mia ła miej sce przed,
czy też po in cy den cie w świe tli cy. Fi na łem spra wy by ło od su nię cie Fi sch be ina od
re al ne go uczest nic twa w pra cach MKS. For mal nie po zo stał on do koń ca wi ce prze -
wod ni czą cym (był jed nym z sy gna ta riu szy po ro zu mie nia z ko mi sją rzą do wą), jed -
nak że na proś bę Jur czy ka prze stał być ak tyw ny 40.

W nie dzie lę ra no bp Maj dań ski za le cił, aby za py ta nia ad mi ni stra to rów
w kwe stii mszy w za kła dach kie ro wać do kanc le rza ku rii, ks. Ed mun da Cy bul skie -
go. Ten z ko lei (za pew ne na pod sta wie wcze śniej szych wy tycz nych or dy na riu sza)
udzie lał księ żom, któ rzy się do nie go zgła sza li, na stę pu ją cych in struk cji: na le ży
spraw dzać per so na lia lu dzi, któ rzy przy cho dzą do du chow nych ja ko przed sta wi -
cie le za łóg; od pra wia ne na bo żeń stwa win no się trak to wać w ka te go riach wy peł -
nia nia obo wiąz ku li tur gicz ne go; trze ba za cho wać spo koj ny ton na bo żeństw, uni kać
wy po wie dzi, któ re mo gły by wy wo ły wać na pię cia wśród wier nych.

24 sierp nia msze świę te od by ły się w czte rech za kła dach pra cy w Szcze ci nie:
Stocz ni im. Adol fa War skie go, Stocz ni Re mon to wej „Par ni ca”, Za kła dzie Pro duk -
cji Kon te ne rów „Uni kon” oraz dwa na bo żeń stwa w por cie 41. W oce nie sze fa Wy -
dzia łu do Spraw Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go po sta wa wszyst kich księ ży,
któ rzy ce le bro wa li na bo żeń stwa (miał ich ak cep to wać oso bi ście bp Maj dań ski)
była „wła ści wa”. Zgod nie z za le ce niem or dy na riu sza, nie wy gła sza no ka zań, a jedy -
nie wzno szo no in ten cje mo dli tew ne. Mo dlo no się przy kła do wo o po myśl ność oj -
czy zny, spo kój, jed ność i spra wie dli wość spo łecz ną 42. W jed nym z szy fro gra mów
SB re la cjo no wa no: „Wspól ną ce chą na bo żeństw na te re nie za kła dów pra cy są sto -
sun ko wo skrom ne de ko ra cje za im pro wi zo wa nych na pręd ce oł ta rzy, któ rych głów -
ny ele ment sta no wią ob ra zy Mat ki Bo skiej i por tre ty Ja na Paw ła II ude ko ro wa ne
kwia ta mi oraz fla ga mi ko ściel ny mi i pań stwo wy mi. Wszyst kie na bo żeń stwa od by -
wa ły się bez eks cy ta cji, prze bie ga ły w at mos fe rze sku pie nia i po wa gi. Pro wi zo rycz -
ne oł ta rze są de mon to wa ne po za koń cze niu na bo żeństw”43. Po mszy świę tej
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39 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy -
dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 24 VIII 1980 r., k. 23.

40 M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień..., s. 197.
41 Ar chi wum Pań stwo we w Szcze ci nie (da lej: AP Sz), Urząd Wo je wódz ki w Szcze ci nie (da lej: UWS), IV/673,

Ana li za po staw kle ru szcze ciń skie go i śro do wisk ka to lic kich w okre sie na pięć spo łecz nych od 18 sierp -
nia do 15 paź dzier ni ka 1980 r., Szcze cin, 22 X 1980 r., k. 10. Ten sam do ku ment zob. też AIPN Sz,
0012/226, t. 2, k. 170–177.

42 AP Sz, UWS, IV/673, Ana li za po staw kle ru szcze ciń skie go i śro do wisk ka to lic kich w okre sie na pięć spo -
łecz nych od 18 sierp nia do 15 paź dzier ni ka 1980 r., Szcze cin, 22 X 1980 r., k. 11. Szcze gó ło wy prze -
bieg mszy świę tych od pra wia nych w straj ku ją cych za kła dach zob. AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram
na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War -
sza wie, Szcze cin, 24 VIII 1980 r., k. 23–25; AP Sz, UWS, IV/673, No tat ka służ bo wa z prze bie gu na bo -
żeństw w za kła dach pra cy Szcze ci na ob ję tych straj kiem, Szcze cin, 25 VIII 1980 r., k. 51–54. O tym, że
oso bi ście in stru ował ce le bran sów, bp Maj dań ski mó wił 28 sierp nia na kon fe ren cji re jo no wej dla księ ży
w Choszcz nie; zob. AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie
do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 29 VIII 1980 r., k. 48.

43 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy -
dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 24 VIII 1980 r., k. 25.



w Stocz ni im. Adol fa War skie go prze wod ni czą cy MKS Ma rian Jur czyk zwró cił się
do ks. Je rze go So sny, dzię ku jąc mu za na bo żeń stwo od pra wio ne „w in ten cji wszyst -
kich wier nych, któ rzy zna leź li się tu taj nie dla za ła twie nia swo ich pry wat nych in -
te re sów, lecz dla za ła twie nia słusz nej ro bot ni czej spra wy, w któ rej mu si być miej sce
na spra wie dli wość, praw dę i Ko ściół”44. Stwier dził jed no cze śnie, że msza świę ta
do da ła otu chy w ko lej nym, trud nym dniu straj ku 45.

Proś by kie ro wa ne przez straj ku ją ce za ło gi po szcze gól nych za kła dów do du -
chow nych o od pra wie nie na ich te re nie mszy świę tej mia ły miej sce tak że po nie -
dzie li. Lu dzie, zmę cze ni wie lo dnio wym straj kiem oku pa cyj nym i kon flik tem
z wła dza mi (do zmę cze nia fi zycz ne go do cho dzi ło tak że wy czer pa nie psy chicz ne),
po trze bo wa li wspar cia du cho we go ze stro ny Ko ścio ła, któ re go wy ra zem mo gły
być wła śnie od pra wia ne spe cjal nie dla nich na bo żeń stwa. We wto rek 26 sierp nia,
w świę to Mat ki Bo skiej Ja sno gór skiej, msze od by ły się w Za kła dach Me cha ni -
zmów Sa mo cho do wych „Po lmo” oraz w Przed się bior stwie Pre fa bry ka tów Bu dow -
la nych „Gry fbet”. Ksiądz Ka zi mierz Me try ka z Pło ni od mó wił na to miast
od pra wie nia ko lej ne go na bo żeń stwa w Za kła dach Pro duk cji Kon te ne rów „Uni -
kon”, ar gu men tu jąc, że ta ko we od by ło się już dwa dni wcze śnie j46. 

W prze bie gu wtor ko wych mszy świę tych w za kła dach, po dob nie jak w przy -
pad ku na bo żeństw pod czas straj ków w nie dzie lę, bez pie ka nie do pa trzy ła się „wro -
gich” ele men tów. Rów nie po zy tyw nie oce nia no ca ły czas wy stą pie nia więk szo ści
du chow nych z am bon w po szcze gól nych ko ścio łach. Do wy jąt ków na le ża ło tak
otwar te po pie ra nie straj ku ją cych jak w przy pad ku o. Wa cła wa Sę ka TJ z pa ra fii pw.
św. An drze ja Bo bo li przy ul. Pocz to we j47, któ ry na ka za niu 26 sierp nia mó wił:
„Wszy scy ocze ku je my, aby ro bot nik, któ ry wal czy o swo ją wol ność i spra wie dli -
wość, zwy cię żył. Mó dl my się, aby ten kon flikt nie za koń czył się roz le wem krwi,
a tak mo że za de cy do wać kie row nic two pań stwa. Ro bot nik wal czy o słusz ne pra -
wa. Chce wol no ści i spo ko ju. Wal czy o to, aby war stwy uprzy wi le jo wa ne prze sta -
ły z te go ko rzy stać jak do tej po ry… Ro bot ni cy wo ła ją zgod nie z Kar tą Praw
Czło wie ka o to, aby mo gli wy cho wy wać swo je dzie ci w przed szko lu, na ko lo nii czy

44 Ibi dem, k. 23–24. Już po za koń cze niu straj ków, na mszy świę tej w szcze ciń skiej ka te drze Ma rian Jur czyk
wspo mi nał stocz nio we na bo żeń stwo na stę pu ją co: „Trud no jest od dać na strój i prze ży cia lu dzi uczest ni -
czą cych w naj święt szej ofie rze skła da nej Bo gu pod go łym nie bem na te re nie naj więk sze go za kła du prze -
my sło we go na Po mo rzu Za chod nim. Ofia ra ta przy nio sła po krze pie nie wie lu ser com i za sia ła spo kój,
któ ry to wa rzy szył nam przez na stęp ne dni po mi mo zmę cze nia i nie wy gód”; ibi dem, Ste no gram wy stą -
pie nia Ma ria na Jur czy ka – prze wod ni czą ce go ko mi te tu straj ko we go Stocz ni Szcze ciń skiej im. A. War skie -
go, wy gło szo ne go w cza sie na bo żeń stwa w ka te drze szcze ciń skiej 31 VIII 1980 r. o godz. 9.00, Szcze cin,
31 VIII 1980 r., k. 57.

45 Ibi dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta -
men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 24 VIII 1980 r., k. 24.

46 Ibi dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta -
men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 26 VIII 1980 r., k. 35.

47 Ko ściół św. An drze ja Bo bo li przy ul. Pocz to wej w Szcze ci nie, pro wa dzo ny przez księ ży z To wa rzy stwa
Je zu so we go, od lat sku piał śro do wi sko osób świec kich za an ga żo wa nych w dzia ła nia opo zy cyj ne. Na jego
for mo wa nie istot ny wpływ wy war li przy chyl ni nie za leż nym ini cja ty wom księ ża, w tym zwłasz cza o. Wła -
dy sław Si wek TJ (pra co wał w Szcze ci nie w la tach 1950–1970, z prze rwą w la tach 1955–1957, kie dy
jezuici zo sta li wy gna ni z mia sta przez wła dze pań stwo we) oraz o. Hu bert Czu ma TJ (w Szcze ci nie 
w la tach 1973–1979, z pół rocz ną prze rwą na wy jazd do Rzy mu od sierp nia 1978 do lu te go 1979 r.). 
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w szko le we dług wła sne go prze ko na nia… Mó dl my się o to, aby przy wód cy pań -
stwa zro zu mie li, że ro bot nik wal czy o słusz ne spra wy”48.

W nie dzie lę 24 sierp nia po po łu dniu do bp. Maj dań skie go uda ła się po raz
pierw szy ofi cjal na de le ga cja MKS. W jej skład wcho dzi li: Mie czy sław Gru da, Ja -
ro sław Mro czek oraz Ma rian Jusz czuk. Ce lem wi zy ty by ła kon sul ta cja w spra wie
wspo mnia ne go dwu na ste go po stu la tu. We dług re la cji Gru dy, spi sa nej przez przy -
wo ły wa ną już dwój kę dzien ni ka rzy, or dy na riusz wraz z jed nym z su fra ga nów (Gru -
da nie uści ślił, czy cho dzi tu taj o bp. Ja na Ga łec kie go, czy też bp. Sta ni sła wa
Ste fan ka, któ re go kon se kra cja mia ła miej sce te go sa me go dnia) mie li być bar dzo
wzru sze ni tro ską straj ku ją cych o spra wy Ko ścio ła. Bi skup Maj dań ski od po wie dział
jed nak, że nie mo że za jąć sta no wi ska, gdyż cho dzi o ca ły kraj, a nie tyl ko je go die -
ce zję. Obie cał jed no cze śnie, że prze ka że spra wę pry ma so wi Wy szyń skie mu i na
za koń cze nie udzie lił przy by łej trój ce bło go sła wień stwa 49. Re la cjo nu jąc wi zy tę
delega cji straj ku ją cych na kon fe ren cji re jo no wej księ ży w Choszcz nie 28 sierp nia,
bp Maj dań ski mó wił, że pro po no wa no mu tak że umiesz cze nie na li ście po stu la tów
żą da nia bu do wy w Szcze ci nie se mi na rium du chow ne go. Hie rar cha nie wy ra ził jed-
nak zgo dy na włą cza nie do li sty spraw die ce zjal nych. Miał stwier dzić przy tym,
„że nie wol no mu zaj mo wać sta no wi ska w spra wach po li tycz nych i przy czy niać się
do te go, aby za sta wia ne po stu la ty cier pie li lu dzie w za kła dach pra cy”50. Ja ro sław
Mro czek w roz mo wie z au to rem stwier dził, że był nie co za wie dzio ny spo tka niem
z bi sku pem, ze stro ny któ re go spo dzie wał się jed no znacz ne go po par cia dla straj -
ku ją cych. De le ga cja MKS zo sta ła tym cza sem przy ję ta życz li wie, jed nak że nie mo -
gła po po wro cie prze ka zać lu dziom prze by wa ją cym w stocz ni żad nych
kon kret nych słów otu chy od or dy na riu sza 51.

Otu chy nie przy nio sła też omó wio na wy żej ho mi lia pry ma sa wy gło szo na
na Ja snej Gó rze dwa dni póź niej. Prze mó wie nie kard. Wy szyń skie go, wy emi to -
wa ne w ra diu i te le wi zji w naj bar dziej ko rzyst nych dla władz frag men ta ch52, spo -
tka ło się z mie sza ny mi re ak cja mi. Jed ni stwier dza li, że pry mas ja ko dy plo ma ta
prze ma wiał ostroż nie, do roz wa gi na wo ły wał wszyst kich, tak że wła dze, ale jest
po stro nie straj ku ją cych. Po ja wia ły się też jed nak gło sy, że pry mas po wtó rzył to,
co od daw na mó wił Gie re k53. Szcze ciń ska SB w szy fro gra mie z 27 sierp nia re la -
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48 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka
Wydzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 26 VIII 1980 r., k. 36.

49 M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień..., s. 201–202.
50 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka

Wydzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 29 VIII 1980 r., k. 48.
51 Re la cja Ja ro sła wa Mrocz ka z 15 VI 2010 r., na gra nie w zbio rach au to ra. 
52 Ca ła wy po wiedź pry ma sa tra fi ła do straj ku ją cej Stocz ni Szcze ciń skiej im. A. War skie go do pie ro 29 sierp -

nia. Ta śmę z jej na gra niem, któ ra zo sta ła na stęp nie wy emi to wa na przez stocz nio wy ra dio wę zeł, prze ka -
zał ko mi te to wi straj ko we mu bp Maj dań ski; AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV
KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 29 VIII
1980 r., k. 49; re la cja Ma ria na Jur czy ka z 24 V 2011 r., no tat ka z roz mo wy te le fo nicz nej w zbio rach 
autora; re la cja Sta ni sła wa Wą do łow skie go z 24 V 2011 r., no tat ka z roz mo wy te le fo nicz nej w zbio rach
au to ra. 

53 M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień..., s. 218.



cjo no wa ła, że „w roz mo wach z księż mi przed sta wi cie le Stocz ni im. War skie go
oraz in nych straj ku ją cych przed się biorstw prze ka zu ją co raz wię cej in for ma cji
o ne ga tyw nym przy ję ciu wy stą pie nia przez za ło gi. Li czy li na to, że Ko ściół do -
da im otu chy z jed no cze snym ape lem o za cho wa nie spo ko ju i roz wa gi, a tym cza -
sem zo sta li skar ce ni. Im pu tu ją, że wy stą pie nie by ło ce ną, ja ką pry mas za pła cił
wła dzom pań stwo wym za ustęp stwa na rzecz Ko ścio ła. Nie przyj mu ją do wia do -
mo ści pa ro krot nie po wta rza nych przez pry ma sa ape li o ko niecz ność pod ję cia
pra cy”54.

Zróż ni co wa ne po wy stą pie niu pry ma sa by ły rów nież wy po wie dzi du chow -
nych w po szcze gól nych pa ra fiach. We dług szcze ciń skiej SB, więk szość księ ży
pozytyw nie od nio sło się do słów kard. Wy szyń skie go, wska zu jąc m.in., że w ja sno -
gór skiej ho mi lii dał wy raz swo je mu oby wa tel skie mu i pa trio tycz ne mu za an ga żo -
wa niu, z uzna niem od no sząc się do po wścią gli wo ści hie rar chy czy też pod kre śla jąc,
że był w swych oce nach bar dzo obiek tyw ny 55. Po śród „ne ga tyw nych” wy stą pień
taj na po li cja po li tycz na od no to wa ła sło wa wspo mnia ne go już o. Sę ka z pa ra fii przy
ul. Pocz to wej, któ ry miał stwier dzić: „Wal ka o praw dę trwa, o praw dę w ra diu, te -
le wi zji i pra sie. Ci co dziś straj ku ją przez po nad trzy dzie ści lat praw dy nie zna li.
Ma ją dość gła dze nia przez cen zu rę. Praw da mu si do trzeć do władz pań stwo wych
i od nich wy cho dzić”56.

O sze ro kim re zo nan sie słów pry ma sa świad czyć mo że fakt, że ko men ta rze
na te mat ho mi lii nie mil kły jesz cze przez kil ka ko lej nych dni. Jak czy ta my w szy -
fro gra mie na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO, we dług szcze ciń skich du chow nych
„wy stą pie nie kard. Wy szyń skie go by ło wy ra zem sta no wi ska Ko ścio ła wo bec istot -
nych pro ble mów we wnętrz nych na sze go kra ju. Sta no wi sko to księ ża przyj mu ją do
re ali za cji i ze swej stro ny bę dą na dal od dzia ły wać w kie run ku ła go dze nia na stro -
jów wier nych. Zda niem księ ży prze mó wie nie ro ku je na dzie je na nor ma li za cję sto -
sun ków Pań stwo – Ko ściół. […] Nie któ rzy księ ża za kon ni wy ra ża ją oba wy, że
nie wąt pli wie słusz ne i roz sąd ne sta no wi sko pry ma sa wy ra żo ne w prze mó wie niu
mo że ob ni żyć au to ry tet i zni we lo wać za ufa nie rze szy ka to li ków do Ko ścio ła w Pol -
sce. W obec nych wa run kach je śli nie so li da ry zo wa nie się z po stu la ta mi ro bot ni -
ków, to lep sze już by ło by mil cze nie Ko ścio ła”57. Szef pio nu szcze ciń skiej SB
od po wie dzial ne go za wal kę z Ko ścio łem zwró cił po nad to uwa gę na sło wa „zna ne -
go z wro gich wy stą pień” ks. Ta de usza Cza pi gi z pa ra fii pw. Naj święt sze go Zba wi -
cie la przy ul. Sło wac kie go, któ ry w roz mo wach z in ny mi księż mi miał stwier dzić,
że „pry mas sprze dał Ko ściół ko mu ni stom”58.

54 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram nr 5059 na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel -
ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 27 VIII 1980 r., k. 41. 

55 Ibi dem, Szy fro gram nr 5049 na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu IV
De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 27 VIII 1980 r., k. 37.

56 Ibi dem, k. 39.
57 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy -

dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 28 VIII 1980 r., k. 45.
58 Ibi dem, k. 45–46.
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Po zy tyw nie do wy stą pie nia pry ma sa na Ja snej Gó rze od niósł się bp Maj dań -
ski na wspo mnia nej już kon fe ren cji re jo no wej w Choszcz nie 28 sierp nia. Wska zał
ostat nią ho mi lię pry ma sa oraz ka za nie wy gło szo ne przez nie go w Wam bie rzy cach
ja ko ak tu al ne wy tycz ne po stę po wa nia dla księ ży 59.

Or dy na riusz do ostat nich chwil sta rał się wpły wać to nu ją co na straj ku ją -
cych. Zna mien na by ła je go dru ga roz mo wa z de le ga cją MKS, któ ra mia ła miej sce
wie czo rem 29 sierp nia, a więc na dzień przed pod pi sa niem po ro zu mie nia. Bi skup
Maj dań ski tym ra zem sam po pro sił do sie bie przed sta wi cie li MKS. Nie wie dząc
jesz cze, co przy by li ma ją mu do prze ka za nia, sta rał się wy wrzeć wpływ na pod ję -
cie de cy zji o za koń cze niu straj ku. Ma rian Jusz czuk wspo mi nał dru gą wi zy tę u or -
dy na riu sza die ce zji na stę pu ją co: „Tę roz mo wę u bi sku pa tak do brze pa mię tam, że
nie mo gę się w ni czym my lić. Bi skup wy cho dzi i py ta tak: Co sły chać? Do brze! […]
– Bo ja – mó wi bi skup – chcia łem wam wła śnie prze ka zać ta ką wia do mość, a wierz -
cie mi, że jest praw dzi wa, mam ją z do brze po in for mo wa nych kół ko ściel nych, że
jest nie bez pie czeń stwo nad kra jem, nad oj czy zną… I w imię te go, co uzy ska li ście
do tej po ry, trze ba roz gry wać spra wy dy plo ma tycz ne”60. We dług re la cji Ja ro sła wa
Mrocz ka du chow ny miał po wie dzieć: „Ze wzglę du na to, że sy tu acja się tak da le -
ce za ostrza i nie wia do mo, czym się mo że skoń czyć, na le ży te go straj ku za prze stać.
Ob li gu ję was, by tę proś bę prze ka zać pre zy dium i wszyst kim straj ku ją cym”61.
Z wiel ką ra do ścią przy jął za tem przed sta wio ną mu chwi lę póź niej in for ma cję, że
„wszyst ko pra wie jest za ła twio ne” i być mo że za kil ka go dzin po ro zu mie nie zo sta -
nie pod pi sa ne. Oznaj mił wów czas, że jesz cze tej sa mej no cy bę dzie roz ma wiał te -
le fo nicz nie z Oj cem Świę tym i prze ka że mu szczę śli we wie ści 62. 

Zda niem Mar ci na Ste fa nia ka, bp Maj dań ski miał de cy du ją cy wpływ na pod -
pi sa nie po ro zu mie nia mię dzy straj ku ją cy mi w Szcze ci nie a ko mi sją rzą do wą już
30 sierp nia, dzień przed po ro zu mie niem w Gdań sku. Jak pi sze wspo mnia ny au tor,
„Ka zi mierz Bar ci kow ski [prze wod ni czą cy ko mi sji rzą do wej ne go cju ją cej po ro zu -
mie nie w Szcze ci nie – M.S.], któ ry dą żył do jak naj wcze śniej sze go za koń cze nia
pro te stu, miał świa do mość, iż brak po ro zu mie nia z MKS w Gdań sku w spra wie
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59 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy -
dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 29 VIII 1980 r., k. 48.

60 M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień..., s. 261. Mó wiąc o nie bez pie czeń -
stwie, bp Maj dań ski miał praw do po dob nie na my śli groź bę ra dziec kiej in ter wen cji w Pol sce. We dług
An to nie go Dud ka i Ry szar da Gry za z oba wy przed in ter wen cją wy ni ka ło tak że ostroż ne sta no wi sko pry -
ma sa Wy szyń skie go; zob. A. Du dek, R. Gryz, Ko mu ni ści i Ko ściół..., s. 253–254.

61 M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień..., s. 261.
62 Ibi dem, s. 262. Na mszy świę tej w ka te drze 31 VIII 1980 r. bp. Maj dań ski pod czas ho mi lii przy wo łał treść

te le gra mu, któ ry nadał dzień wcze śniej, bez po śred nio po za koń cze niu straj ku, do Ja na Paw ła II: „Oj cze
Świę ty! Szcze cin od dzi siej sze go so bot nie go po ran ka od dy cha bo żym po ko jem i ra do ścią. Po kor nie dzię -
ku je my Na miest ni ko wi Chry stu so we mu za Je go mo dli twy i pro si my, by Je go bło go sła wień stwo umoc -
ni ło owo ce ofiar, tru dów i udrę ki”; Msza św. na za koń cze nie straj ku w Szcze ci nie. Ka te dra św. Ja ku ba –
31 VIII 1980, godz. 9.00, „Pre zbi te rium” 1980, nr 9, s. 277; treść ka za nia zob. też „Oto jest dzień, któ -
ry dał nam Pan”. Ka za nie pod czas Mszy św., od pra wio nej na za koń cze nie straj ku, Szcze cin, ka te dra,
31 sierp nia 1980 r. [w:] K. Maj dań ski, Szcze ciń skie rocz ni ce, Szcze cin 1988 s. 12–14 oraz [w:] idem,
Wró cił tu Ko ściół. Z po słu gi sło wa bi sku pa szcze ciń sko -k amie ński ego 1979–1984, Szcze cin 1985.



pierw sze go po stu la tu mo że od wlec osta tecz ną de cy zję szcze ciń skie go MKS. Z tego
po wo du 29 sierp nia roz ma wiał z bp. Ka zi mie rzem Maj dań skim i prze ko nał go do
spo tka nia ze straj ku ją cy mi i na kło nie nia ich do osta tecz ne go za koń cze nia pro te stu
29 sierp nia. Bp Maj dań ski speł nił proś bę wi ce pre mie ra i wy wo łał spo tka nie
z przed sta wi cie la mi MKS. Do szło do nie go ok. godz. 22, stro nę straj ko wą re pre -
zen to wa li w nim Ja ro sław Mro czek i Ma rian Jusz czuk. Or dy na riusz po wtó rzył ar -
gu men ta cję przy to czo ną mu wcze śniej przez Bar ci kow skie go. […] Na ko niec
bi skup stwier dził, iż prze ka zu je tyl ko i wy łącz nie wo lę »wiel kie go czło wie ka«,
mając na my śli praw do po dob nie pry ma sa Wy szyń skie go. Tak jed no znacz ne ocze -
ki wa nia hie rar chy spo wo do wa ły, iż po tej wi zy cie MKS już nie dys ku to wał, czy
za koń czy strajk”63. O wpły wie or dy na riu sza na pod pi sa nie po ro zu mie nia w Szcze -
ci nie, nie po dej mu jąc jed nak te go wąt ku szcze gó ło wo, pi sze rów nież ks. Grze gorz
Wej ma n64. W tej sa mej pu bli ka cji pew ność, że bp Maj dań ski wy warł wpływ na ter -
min za koń cze nia przez szcze ci nian straj ku bez cze ka nia na osta tecz ne usta le nia
w Gdań sku wy ra ża Prze my sław Fen rych. Wspo mi na przy tym, że „bi skup przy
każ dej oka zji pod kre ślał du mę z te go po wo du, że w Szcze ci nie te po ro zu mie nia zo -
sta ły pod pi sa ne dzień wcze śniej”65. 

Trud no osta tecz nie roz strzy gnąć wszyst kie wąt pli wo ści, ja kie po wsta ją wo -
kół kwe stii wpły wu, ja ki bp Maj dań ski wy warł na za koń cze nie straj ku w Szcze ci -
nie, bez cze ka nia na Gdańsk. Cie ka wym py ta niem, na któ re nie spo sób dać pew nej
od po wie dzi, jest py ta nie o mo ty wy, któ ry mi kie ro wał się hie rar cha, sta ra jąc się
wy wrzeć wpływ na ta kie roz strzy gnię cie (sam fakt, że to ro bił, nie na su wa za strze -
żeń). Czy rze czy wi ście oba wiał się, że w przy pad ku prze cią gnię cia się straj ków
mo że dojść do wej ścia do Pol ski wojsk ra dziec kich lub za sto so wa nia przez sa mych
Po la ków roz wią za nia si ło we go? Czy pod czas dru gie go spo tka nia z de le ga cją straj -
ku ją cych kie ro wał się su ge stia mi Bar ci kow skie go, wska zów ka mi kard. Wy szyń -
skie go, czy też pro wa dził sa mo dziel ną po li ty kę? Je śli, jak sam su ge ro wał swo im
roz mów com, prze ka zy wał tyl ko wo lę „wiel kie go czło wie ka”, czy po dob ne dzia ła -
nia w imie niu pry ma sa po dej mo wa li tak że bi sku pi w in nych straj ku ją cych mia -
stach, np. bp Lech Kacz ma rek w Gdań sku?66 Bez pew ne go wy ja śnie nia po zo sta je
rów nież kwe stia, na ile na ci ski bp. Maj dań skie go wy war ły re al ny wpływ na straj -
ku ją cych. Czy gdy by nie by ło dru giej roz mo wy de le ga cji MKS z or dy na riu szem

63 M. Ste fa niak, Szcze ciń ska dro ga do „So li dar no ści”..., s. 344. Sam Bar ci kow ski w swo ich wspo mnie niach
nie pi sze o spo tka niu z or dy na riu szem 29 sierp nia. Re la cjo nu je na to miast, że kie dy roz ma wiał z bp. Maj -
dań skim kil ka lat póź niej, hie rar cha stwier dził, że kon tak ty na wią za ne z ko mi te tem straj ko wym „uła twi -
ły mu re ali za cję wska zó wek kar dy na ła Wy szyń skie go, by wpły nął na za koń cze nie straj ku. Na stą pi ło to
w wa run kach chmur zbie ra ją cych się wo kół Pol ski i by ło po dyk to wa ne oba wą przed ob cą in ter wen cją”;
K. Bar ci kow ski, U szczy tów wła dzy, War sza wa 1998, s. 173.

64 G. Wej man, Ar cy bi skup Ka zi mierz Maj dań ski. Za rys bio gra ficz ny [w:] Ar cy bi skup prof. dr hab. Ka zi mierz
Maj dań ski..., s. 46.

65 P. Fen rych, Pro ble ma ty ka spo łecz na..., s. 114.
66 O ile, po dob nie jak pry mas Wy szyń ski czy bp Maj dań ski, bp Lech Kacz ma rek sta rał się wpły wać to nu -

ją co na na stro je wśród straj ku ją cych (zob. np. J. Ża ryn, Dzie je..., s. 426–429), to au to ro wi nie uda ło się
od na leźć w li te ra tu rze przed mio tu in for ma cji, aby pró bo wał on bez po śred nio na ci skać na straj ku ją cych
na szyb sze za koń cze nie pro te stu.
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szcze ci nia nie za koń czy li by strajk wspól nie z gdańsz cza na mi 67, nie ła miąc już na sa -
mym po cząt ku za sa dy so li dar no ści, wpi sa nej póź niej na sztan da ry ja ko na zwa ca -
łe go związ ku?

Po ro zu mie nie MKS w Szcze ci nie z ko mi sją rzą do wą wi ce pre mie ra Bar ci kow -
skie go zo sta ło pod pi sa ne na stęp ne go dnia, po wi zy cie de le ga cji straj ku ją cych
u bp. Maj dań skie go, ra no 30 sierp nia 1980 r. Do roz cho dzą cych się ze straj ku
w stocz ni Ma rian Jur czyk zwró cił się jesz cze z ostat nią proś bą: „Bar dzo bym pro -
sił pań stwo o spo koj ne opusz cze nie stocz ni oraz służ by po rząd ko we bar dzo o usza -
no wa nie zdję cia pa pie ża i ob raz ka Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej, któ re są
wy wie szo ne na bra mie, o wy jąt ko wą ostroż ność za cho wa nia tych rze czy. Bo nie jest
ta jem ni cą żad ną dla nas, że to wszyst ko do da wa ło si ły i du cha w cza sie tych trud -
nych dni. I bar dzo bym pro sił o zdję cie te go z wiel ką god no ścią, tak jak te mu się
na le ży”68. 

Na za jutrz po za koń cze niu straj ku w ka te drze od by ła się uro czy sta msza świę -
ta dzięk czyn na „za po kój bo ży, ja ki za pa no wał w Szcze ci nie po wie lu dniach udrę -
ki”, ce le bro wa na przez bp. Maj dań skie go 69. Ze słów hie rar chy wy raź nie bi ła
ra dość. Or dy na riusz mó wił m.in., że Po la cy w trud nych dniach po ka za li ca łe mu
świa tu swo ją ofiar ność, męż ność i przede wszyst kim doj rza łość. Wy ra ził przy tym
na dzie ję, że na gro ma dzo ny w cza sie pro te stów „ka pi tał du cha” nie zo sta nie „roz -
trwo nio ny przez lek ko myśl ność” czy „za to pio ny przez wód kę”70. W cza sie na bo -
żeń stwa głos za brał tak że Ma rian Jur czyk. W imie niu uczest ni ków straj ków mó wił:
„pra gnę ser decz nie po dzię ko wać na sze mu pa pie żo wi Po la ko wi, któ ry łą czył się
z na mi w mo dli twie, pry ma so wi Pol ski i wszyst kim bi sku pom, ka pła nom i ca łe mu
spo łe czeń stwu ka to lic kie mu za to, że za chę ca li nas swo ją po sta wą do cał ko wi te go
za ufa nia i od da nia na szej spra wy w rę ce Naj święt szej Mat ki Ja sno gór skiej Pa ni
Kró lo wej Pol ski”71.

Uczest ni cy pro te stów Sierp nia ’80 wie lo krot nie da wa li wy raz swo je mu przy -
wią za niu do re li gii. W sy tu acji kry zy so wej od wo ła nie do wia ry sta no wi ło dla wie -
lu – tak że dla tych, któ rzy na co dzień nie ko niecz nie czyn nie uczest ni czy li w ży ciu
Ko ścio ła – pe wien punkt opar cia, by ło ele men tem zbio ro wej toż sa mo ści straj ku -
ją cych, któ rzy wspól nie na wią zu jąc do tych sa mych war to ści, po słu gu jąc się wspól -
ny mi sym bo la mi, mo gli po czuć się bli żej ze so bą zwią za ni, a przez to tak że pew niej.
Wia ra, obok kry tycz nej oce ny ak tu al nej sy tu acji spo łecz no -p ol ityc znej czy wspól -
nych po stu la tów, by ła jed nym z ele men tów „ce men tu ją cych” straj ku ją cy ch72.
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67 Zda niem Ka zi mie rza Bar ci kow skie go szcze ciń scy stocz niow cy „mie li ocho tę wy prze dzić Gdańsk i zy -
skać pierw szeń stwo w za war ciu po ro zu mie nia”; K. Bar ci kow ski, U szczy tów wła dzy..., s. 178.

68 M. Szej nert, T. Za lew ski, Szcze cin: Gru dzień – Sier pień – Gru dzień..., s. 269.
69 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy -

dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 31 VIII 1980 r., k. 59.
70 Msza św. na za koń cze nie straj ku w Szcze ci nie..., s. 278.
71 AIPN Sz, 0012/221, t. 1, Ste no gram wy stą pie nia Ma ria na Jur czy ka – prze wod ni czą ce go ko mi te tu straj -

ko we go Stocz ni Szcze ciń skiej im. A. War skie go, wy gło szo ne go w cza sie na bo żeń stwa w ka te drze szcze -
ciń skiej 31 VIII 1980 r. o godz. 9.00, Szcze cin, 31 VIII 1980 r., k. 57.

72 Por. R. Ko ściel ny, Cud nad Od rą..., cz. 2, s. 152–154.



Z kolei po sta wa szcze ciń skich du chow nych – za rów no hie rar chów, na cze le z or -
dy na riu szem die ce zji, bp. Ka zi mie rzem Maj dań skim, jak i sze re go wych du chow -
nych – w okre sie straj ków sierp nio wych w 1980 r. by ła w więk szo ści przy pad ków
umiar ko wa na. Wśród księ ży w po szcze gól nych pa ra fiach by li rów nież ta cy, któ rzy
otwar tym po par ciem ro bot ni czych pro te stów, wy ra ża nym pu blicz ne, zwra ca li
szcze gól ną uwa gę władz, by ły to jed nak wy jąt ki. Kie ru nek prze wa ża ją cej czę ści
ko men ta rzy du cho wień stwa wy ty cza ły dwa pu blicz ne wy stą pie nia kard. Wy szyń -
skie go z te go okre su – w Wam bie rzy cach i na Ja snej Gó rze, pod czas któ rych hie -
rar cha, wy ra ża jąc zro zu mie nie dla żą dań ro bot ni ków, sta rał się jed no cze śnie
to no wać na stro je. Na sło wach pry ma sa wzo ro wał się rów nież w swo ich wy po wie -
dziach or dy na riusz die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej. Na uspo ka ja ją cy cha rak ter
dzia łal no ści Ko ścio ła w Sierp niu ’80 nie bez wpły wu po zo sta wa ła z jed nej stro ny
wciąż ży wa pa mięć o tra gicz nych wy da rze niach Grud nia ’70, z dru giej zaś strach
przed ra dziec ką in ter wen cją w Pol sce. Bi sku pi przede wszyst kim nie chcie li do pu -
ścić do roz le wu krwi. Po za koń cze niu pro te stów, kie dy w ich po strze ga niu mi nę -
ło bez po śred nie za gro że nie, Ko ściół jed no znacz nie opo wie dział się po stro nie
„So li dar no ści”, wspie ra jąc dzia ła nia zwią za ne z two rze niem no we go związ ku, na -
stęp nie zaś je go dzia łal no ścią 73. 

73 Por. J. Ża ryn, Dzie je..., s. 433–434. Pró bę opi su te go za gad nie nia w ska li Po mo rza Za chod nie go pod jął
ks. Jan Mar cin Ma zur w ar ty ku le Ko ściół ka to lic ki wo bec wy da rzeń po li tycz nych w re gio nie w la tach
1980–1981 [w:] Wo kół dwu wła dzy po li tycz nej w la tach 1980–1981. Kraj i re gion, red. H. Ko mar nic ki,
K. Ko złow ski, Szcze cin 2004, s. 145–152.
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ks. Mi chał Kła kus

Ko ściół a „So li dar ność” ja strzęb ska

Jed nym z miejsc, gdzie ro dzi ła się „So li dar ność” w 1980 r. – prócz Szcze ci -
na i Gdań ska – by ło Ja strzę bie- Zdrój. War to przy po mnieć, że w cią gu kil ku na stu
po wo jen nych lat, w wy ni ku od kry cia znacz nych po kła dów wę gla ka mien ne go,
a w kon se kwen cji bu do wy ko palń, ta nie wiel ka miej sco wość sta ła się stu ty sięcz nym
mia stem. Ja strzę bie- Zdrój – w prze świad cze niu władz ko mu ni stycz nych – mia ło
być po zba wio ne no wych bu dow li sa kral nych. Ist nie ją ce świą ty nie nie by ły jed nak
w sta nie po mie ścić wszyst kich pa ra fian. Ko ściół na Ślą sku pod jął więc sta ra nia
o za pew nie nie opie ki dusz pa ster skiej wszyst kim wier nym w Ja strzę biu- Zdr oju,
a po nad to miej sco wi księ ża nie tyl ko w ka za niach, ale rów nież w cza sie spo tkań
z miesz kań ca mi po wta rza li, że za wsze bę dą bro nić praw ro bot ni czych. Ta kie dzia -
ła nie by ło zgod ne ze wska za nia mi dusz pa ster ski mi ów cze sne go bp. ka to wic kie go
Her ber ta Bed no rza, któ ry nie jed no krot nie, głów nie w cza sie co rocz nych piel grzy -
mek do Pie kar Ślą skich, przy po mi nał o po trze bie sza cun ku dla ludz kiej pra cy1.
Dzię ki ta kie mu sta no wi sku na ro dzi ła się szcze gól na więź mię dzy dusz pa ste rza mi
a gór ni ka mi. Do ty czy ła ona nie tyl ko spraw zwią za nych z za gad nie nia mi wia ry.
Księ ża wśród gór ni ków peł ni li rów nież funk cję do rad ców w spra wach ży cia spo -
łecz ne go, zwłasz cza że wśród gór ni ków w Ja strzę biu- Zdr oju nie dzia ła ły nie za leż -
ne od władz par tyj no -pa ństw owych or ga ni za cje bro nią ce praw ro bot ni czych, jak
to mia ło miej sce w Gdań sku czy Szcze ci nie. Nie mo gła za tem dzi wić obec ność
Kościo ła pod czas straj ków sierp nio wo- wrz eśni owych w 1980 r.2 30 sierp nia 1980 r.
pod pi sa no po ro zu mie nie w Szcze ci nie. Dzień póź niej za koń czo no strajk w Gdań sku.
Na to miast 3 wrze śnia 1980 r. o godz. 5.40 mia ło miej sce uzgod nie nie 29-pun kt o -
wego po ro zu mie nia, zwa ne go od te go cza su ja strzęb skim. Strajk w Ja strzę biu-
-Zdroju zo stał za koń czo ny. Na mo cy po wzię tych usta leń straj ku ją cy do tych czas
ro bot ni cy sku pie ni przy ko pal ni „Ma ni fest Lip co wy” (obec nie „Zo fiów ka”) utwo rzy li

1 B. Woź ni ca, Bp Her bert Bed norz w obro nie świa ta pra cy, „Ślą skie Stu dia Hi sto rycz no -T eol ogic zne” 22,
1989, s. 39; idem, Ks. bp. Her bert Bed norz w obro nie spo łecz nych in te re sów świa ta pra cy, „Chrze ści ja -
nin w Świe cie” 1983, nr 122, s. 26 (ar ty kuł prze dru ko wa ny w: „Wia do mo ści Die ce zjal ne” 1984, nr 1).

2 A. Gra jew ski, Ko ściół na Gór nym Ślą sku wo bec po wsta nia NSZZ „So li dar ność”, „Ślą skie Stu dia Hi sto -
rycz no -T eol ogic zne” 25–26, 1994–1995, s. 139–151; S. Skot ni ca, Dusz pa ster stwo ro bot ni ków w pa ra -
fii Naj święt szej Ma rii Pan ny Mat ki Ko ścio ła w Ja strzę biu Zdro ju w la tach 1974–1981, Ka to wi ce 1991,
mps pra cy ma gi ster skiej w Bi blio te ce Teo lo gicz nej Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach; idem, Wia ra
i wę giel. Ja strzę bie 1980–1981, Ka to wi ce 1995; A. Ku bo szek, B. Mu szal ska, K. Po my koł, A. To ma nek,
Ja strzęb ska „So li dar ność” (1980–2005), Ja strzę bie- Zdrój 2005; A. Ku bo szek, B. Mu szal ska, A. Par ma,
K. Po my koł, A. To ma nek, Na sza So li dar ność Ja strzę bie. Rok pierw szy, Ja strzę bie- Zdrój 2005.



Mię dzy za kła do wą Ko mi sję Ro bot ni czą3. Czas straj ków sierp nio wo- wrz eśni owych
był okre sem wzro stu au to ry te tu lo kal ne go Ko ścio ła. Księ ża po ka za li więź łą czą cą
ich z ro bot ni ka mi, któ rzy by li pew ni wspar cia Ko ścio ła w dą że niu do po pra wy
wa run ków pra cy i re la cji mię dzy ludz kich w ko pal niach. 

Tuż po za koń cze niu straj ków, 5 wrze śnia 1980 r., „Mię dzy za kła do wy Ko mi -
tet [sic!] Ro bot ni czy w Ja strzę biu-Zdro ju w spe cjal nym oświad cze niu po dzię ko -
wał miej sco we mu du cho wień stwu z ks. Ber nar dem Czer nec kim na cze le za
udzie lo ne wspar cie i po moc dusz pa ster ską, świad czo ną w cza sie trwa nia straj ków”4.
Kil ka dni póź niej do szło do spo tka nia ro bot ni ków z bp. Bed no rzem. Mia ło ono
miej sce w cza sie wi zy ta cji pa ra fii w Sy ry nii. Je go uczest ni cy wy ra zi li wdzięcz ność
or dy na riu szo wi ka to wic kie mu za dzia ła nia na rzecz znie sie nia czte ro bry ga do we -
go sys te mu pra cy w gór nic twie oraz przy po mi na nie o war to ści od po czyn ku nie -
dziel ne go5. O wa dze, ja ką bp Bed norz nada wał wy da rze niom sierp nio wym,
świad czy m.in. fakt, że 7 wrze śnia 1980 r. w ko ścio łach die ce zji ka to wic kiej przed
msza mi od czy ta no roz po rzą dze nie bi sku pa ka to wic kie go w spra wie za koń czo nych
straj kó w6. Or dy na riusz ka to wic ki pro sił miej sco wych księ ży, aby w cza sie mszy
jeden z uczest ni ków opo wie dział o prze bie gu ak cji straj ko we j7. 

War to wspo mnieć, że dla bp. Bed no rza straj ki sierp nio wo- wrz eśni owe by ły
przede wszyst kim upo mnie niem się ro bot ni ków o god ność świa ta pra cy, a do pie ro
na dru gim miej scu wal ką o po lep sze nie ich sy tu acji pła co wej. W cza sie spo tkań
pod kre ślał on wa gę, ja ką straj ku ją cy na Ślą sku gór ni cy przy wią zy wa li do po stu la tu
wol nej od pra cy nie dzie li. W li ście pa ster skim, przy go to wa nym na nie dzie lę
24 wrze śnia, bp Bed norz pi sał, że od tąd na Ślą sku nie dzie la bę dzie dniem, w któ -
rym „wszy scy ubio rą się le piej niż w zwy kły dzień ty go dnia, le piej też zje dzą, wię -
cej bę dą roz ma wia li i wspól nie bę dą się ba wi li. Ale ka to lic kie świę to wa nie
nie dziel ne doj dzie do szczy tu, kie dy ca ła ro dzi na wy bie rze się wspól nie do ko ścio -
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3 Ar chi wum Pa ra fii Naj święt szej Ma ryi Pan ny Mat ki Ko ścio ła w Ja strzę biu- Zdr oju (da lej: APMK), Te ki luź -
ne, Pro to kół po ro zu mie nia za war te go przez Ko mi sję Rzą do wą i Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy
w dniu 3 IX 1980 w KWK „Ma ni fest Lip co wy” (ko pia), s. 5. Zob. też S. Skot ni ca, Wia ra i wę giel...,
s. 78; A. Ku bo szek, B. Mu szal ska, A. Par ma, K. Po my koł, A. To ma nek, Na sza So li dar ność Ja strzę bie.
Rok pierw szy..., s. 15.

4 APMK, Te ki luź ne, Po dzię ko wa nie Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Ro bot ni czej z 5 IX 1980 r.; P. Ni tec ki,
Czło wiek dro gą Ko ścio ła. Ko ściół wo bec prze mian spo łecz nych w Pol sce (1980–1983), War sza wa 1987,
s. 24; Wspo mnie nia Le cha Wła dy sła wa Osia ka z 2 VII 2005 i 21 VIII 2005 [w:] A. Ku bo szek, B. Mu szal -
ska, A. Par ma, K. Po my koł, A. To ma nek, Na sza So li dar ność Ja strzę bie. Rok pierw szy..., s. 33; J. Dzie dzic -
ki, Po mnik gór ni czej wia ry, „Źró dło”, 3 XII 2000.

5 A. Gra jew ski, Ko ściół na Gór nym Ślą sku..., s. 147.
6 APMK, Bu do wa ko ścio ła pw. NMP Mat ki Ko ścio ła, t. 2, Roz po rzą dze nie bi sku pa ka to wic kie go

z 5 IX 1980; zob. też APMK, Li sty pa ster skie 1980, Roz po rzą dze nie bi sku pa ka to wic kie go z 5 IX 1980 r.;
A. Gra jew ski, Ko ściół na Gór nym Ślą sku..., s. 147.

7 Ta kie prze mó wie nia mia ły miej sce w ja strzęb skich ko ścio łach. Za cho wa ło się prze mó wie nie wy gło szo -
ne w ko ście le pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa, gdzie trzech gór ni ków opo wia da ło o sys te mie czte ro -
bry ga do wym, o obec no ści ka pła nów w cza sie ak cji straj ko wej, na ko niec gór ni cy po dzię ko wa li
Ko ścio ło wi za wspar cie, stwier dza jąc: „Z po mo cą Bo żą i św. Bar ba ry za koń czy li śmy na na szych ko pal -
niach dni trud nych zma gań straj ko wych”; zob. Ar chi wum Pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Ja -
strzę biu- Zdr oju (da lej: APN SPJ), Ogło sze nia pa ra fial ne (1979–1990), Prze mó wie nie gór ni ka – uczest ni ka
straj ku z 7 IX 1980 r.



ła na mszę św.”8 We wspo mnia nej ode zwie or dy na riusz ka to wic ki po twier dził pra -
wo ro bot ni ków do two rze nia nie za leż nych związ ków za wo do wych. Ich dzia łal ność,
w je go opi nii, win na być zgod na z za sa da mi ka to lic kiej na uki spo łecz nej. Do kon -
tak tów z no wo po wsta ły mi związ ka mi zo stał wy zna czo ny ks. Be ne dykt Woź ni ca –
kie row nik re fe ra tu dusz pa ster skie go ka to wic kiej ku rii, ale rów nież w owym cza sie
taj ny współ pra cow nik Służ by Bez pie czeń stwa pseu do nim „Wie deń czyk”9.

1 paź dzier ni ka 1980 r. w Ka to wi cach mia ło miej sce spo tka nie przed sta wi -
cie li MKR, z Ja ro sła wem Sien kie wi czem na cze le, z bp. Bed no rzem. Naj peł niej szą
re la cję z je go prze bie gu znaj du je my w ak tach SB, dzię ki re la cji ks. Woź ni cy. Prze -
wod ni czą cy związ ku z Ja strzę bia- Zdr oju po dzie lił się z bi sku pem in for ma cja mi na
te mat struk tu ry związ ku (za zna cza jąc, że MKR li czył oko ło 2,8 mln człon ków).
W cza sie spo tka nia związ kow cy zwró ci li się rów nież o po moc do Ko ścio ła w zna -
le zie niu ko goś za ufa ne go, kto mógł by do ra dzać im w spra wach praw no -o rg an i -
zacy jnych. Zwłasz cza że we dług nich do rad cy Ośrod ka Do ku men ta cji i Stu diów
Spo łecz nych nie by li za in te re so wa ni pra cą na rzecz MKR w Ja strzę biu- Zdr oju. Bi -
skup od po wie dział wów czas dy plo ma tycz nie, że bę dzie da lej wspie rał wszyst kie
ini cja ty wy ro bot ni ków ma ją ce na ce lu li kwi da cję czte ro bry ga do we go sys te mu pra -
cy w gór nic twie, wal kę o wol ne nie dzie le oraz o wy eli mi no wa nie każ dej in nej for -
my wy zy sku gór ni ka. Na to miast nie za pro po no wał kon kret nej oso by, któ ra
mo gła by peł nić funk cję nie za leż ne go do rad cy MKR. Po mi mo te go, na po cząt ku
paź dzier ni ka 1980 r., za wie dzą i po par ciem bi sku pa ka to wic kie go, za wią za ła się
współ pra ca związ kow ców z Ja strzę bia- Zdr oju z gru pą osób zwią za nych z OD iSS.
Na le że li do niej: Je rzy Skwa ra, pra cow ni cy Ślą skie go In sty tu tu Na uko we go:
doc. dr hab. Ru dolf Bu cha ła i dr Hen ryk Wut t ke, rad ny Wo je wódz kiej Ra dy Naro -
do wej w Ka to wi cach Wie sław Gwiżdż oraz dr An drzej Gra jew ski 10.

Do spo tkań człon ków nie za leż ne go związ ku za wo do we go z przed sta wi cie -
la mi lo kal ne go Ko ścio ła do cho dzi ło rów nież w Ja strzę biu- Zdr oju. Jed no z nich
mia ło miej sce 4 paź dzier ni ka 1980 r. na te re nie pa ra fii Naj święt szej Ma ryi Pan ny
Mat ki Ko ścio ła. Bi skup ka to wic ki, wi dząc roz bież no ści w spo so bie dzia ła nia po -
mię dzy po szcze gól ny mi ko mi sja mi (ko mi te ta mi) „So li dar no ści”, wska zy wał na po -
trze bę dzia ła nia jed no czą ce go ruch na Ślą sku. Ce lo wi te mu mia ły słu żyć cy klicz ne
spo tka nia mię dzy je go róż ny mi re gio nal ny mi ośrod ka mi oraz usta le nie prio ry te -
tów w dzia łal no ści związ ku. W cza sie spo tkań or dy na riusz ka to wic ki ape lo wał do
związ kow ców o uczci wość w po dej mo wa niu de cy zji. Uczci wość po win na być fun -
da men tem, na którym „So li dar ność” mia ła bu do wać jed ność związ ku.

8 APMK, Te ki luź ne, Ko mu ni kat bi sku pa ka to wic kie go z 24 IX 1980 r. „Nie dzie la wol na od pra cy”; zob.
też Ko mu ni kat bi sku pa ka to wic kie go z 24 IX 1980 r. „Nie dzie la wol na od pra cy”, „Gość Nie dziel ny”,
28 IX 1980.

9 Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Ka to wi cach (da lej: AIPN Ka), 00233/3073, Tecz ka
per so nal na TW ps. „Wie deń czyk”, t. 1–2.

10 J. Za błoc ki, Od wa gę łą czyć z roz wa gą. Pol ski Zwią zek Ka to lic ko -Sp ołec zny w la tach 1980–1983, Lu blin
2001, s. 82; M. Gó ra, Mie li śmy jed ną twarz, „Gość Nie dziel ny” 2000, nr 37.
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War to wspo mnieć, że rów nież sze re go wi księ ża die ce zji ka to wic kiej, oczy wi -
ście za wie dzą i zgo dą bp. Bed no rza, do ra dza li związ kow com z Ja strzę bia- Zdr oju.
Pra cow ni cy ku rii ka to wic kiej po mo gli dru ko wać pierw sze eg zem pla rze pi sma „Na -
sza So li dar ność Ja strzę bie”. Prócz biu le ty nu związ ko we go słu ży li oni po mo cą
w cza sie przy go to wa nia oraz dru ku za pro szeń i kar tek z oka zji Świąt Bo że go Naro -
dze nia, sy gno wa nych przez NSZZ „So li dar ność”. Wo bec bra ku lo ka lu, głów nym
miej scem spo tkań MKR je sie nią 1980 r. by ło pro bo stwo pa ra fii Naj święt szej Maryi
Pan ny Mat ki Ko ścio ła w Ja strzę biu- Zdr oju, gdzie miej sco wi księ ża, głów nie pro-
boszcz ks. Ber nard Czer nec ki, w dal szym cią gu pro wa dzi li spo tka nia w for mie
kate che zy do ro słych dla osób zaj mu ją cych się pra cą związ ko wą i spo łecz ną. Ich
ce lem by ło ob ja śnie nie za wi ło ści ka to lic kiej na uki spo łecz nej. 

Jed nak naj waż niej szy był kon takt bez po śred ni księ ży ze zwy kły mi gór ni ka -
mi. Jak od no to wa ła SB, w cza sie trwa nia straj ku gło do we go w li sto pa dzie 1980 r.
w ko pal ni „Ma ni fest Lip co wy” (spór mię dzy „sta ry mi” a „no wy mi” związ ka mi
o to, kto wła ści wie ma re pre zen to wać gór ni kó w11), w od róż nie niu od władz, gór -
ni ków od wie dzi li miej sco wi księ ża.

Spo tka nia mi księ ży, a w szcze gól no ści bi sku pa ka to wic kie go, ze związ kow -
ca mi z Ja strzę bia- Zdr oju by ła za nie po ko jo na SB. Jej funk cjo na riu sze oce ni li, że
w MKR przy bie ra ły na si le ten den cje pro ko ściel ne, z dru giej stro ny za do wo le nie
bu dzi ło od cię cie się lo kal ne go Ko ścio ła od Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków. Taj ni
współ pra cow ni cy SB w naj bliż szym oto cze niu bi sku pa otrzy ma li za da nie neu tra -
li zo wania dzia łal ności or dy na riu sza ka to wic kie go w spra wie od dzia ły wa nia na
zwią zek oraz w dal szym cią gu przed sta wiania w ne ga tyw nym świe tle dzia łal ności
KOR i in nych „ele men tów an ty so cja li stycz nych”12.

Oma wia jąc kwe stię sta no wi ska Ko ścio ła wo bec MKR, nie spo sób po mi nąć
wy da rze nia, ja kim by ła piel grzym ka związ kow ców do Rzy mu w stycz niu 1981 r.
Na cze le de le ga cji stał prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej NSZZ
„So li dar ność” Lech Wa łę sa. Uczest ni czył w niej je den z ro bot ni ków z Ja strzę biu-
-Zdroju – Ry szard Kuś, ubra ny w czar ny, ga lo wy strój gór ni czy. De le ga cję NSZZ
„So li dar ność” dwu krot nie przy jął Jan Pa weł II: 15 stycz nia 1981 r. na au dien cji
spe cjal nej i 18 stycz nia na mszy świę tej w je go pry wat nej ka pli cy. Pa pież uwa żał,
że związ ki za wo do we mia ły obo wią zek chro nić upraw nie nia pra cow ni ków oraz
dzia łać na rzecz do bra wspól ne go. Dla te go pod sta wo wym za da niem związ ków jest
nie tyl ko dba łość o pra cę czy czło wie ka pod czas pra cy, ale o czło wie ka pra cy,
o całość ży cia czło wie ka pra cu ją ce go 13. 

Po straj kach sierp nio wo- wrz eśni owych 1980 r. lo kal ny Ko ściół da lej pro -
wa dził dzia łal ność dusz pa ster ską wśród ro bot ni ków. Już 14 wrze śnia 1980 r. wielu
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11 Kon flikt mię dzy dzia ła cza mi Związ ku Za wo do we go Gór ni ków („sta re związ ki”) a MKR w Ja strzę biu-
-Zdroju („no we związ ki”) trwał przez ca ły okres le gal nej dzia łal no ści nie za leż ne go ru chu związ ko we go.
Strajk gło do wy z 1980 r. był je go naj ja skraw szym przy kła dem.

12 AIPN Ka, 030/160, Ana li za do ty czą ca sta nu bez pie czeń stwa w woj. ka to wic kim, 7 XI 1980 r., k. 20.
13 J.W. Gał kow ski, Czło wiek, pra ca, so li dar ność, „Więź” 1981, nr 4, s. 60–61.



gór ni ków uczest ni czy ło w piel grzym ce do Pszo wa, by po dzię ko wać Mat ce Bo żej
za za koń cze nie straj kó w14.

W ko pal niach gór ni cy gro ma dzi li się w cza sie uro czy sto ści po świę ca nia fi -
gur św. Bar ba ry czy związ ko wych sztan da rów. 19 paź dzier ni ka 1980 r. w ko pal ni
„XXX-l ecia PRL” (obec nie: „Pnió wek”) po świę co no pierw szy na Ślą sku sztan dar
związ ko wy oraz fi gu rę św. Bar ba ry. W uro czy stej mszy świę tej, któ ra sta ła się wiel -
ką ma ni fe sta cją re li gij ną i pa trio tycz ną, po mi mo desz czu wzię ło udział oko ło
10 tys. gór ni kó w15. Po dob ne uro czy sto ści mia ły miej sce w in nych ko pal nia ch16.

Na bo żeń stwa zwią za ne z po świę ca niem sztan da ru, w któ rych uczest ni czył
bp Bed norz lub bi sku pi su fra ga ni 17, po śred nio uwia ry god nia ły MKR w oczach
robot ni ków. Sy tu acja zmie ni ła się po „spra wie Ja ro sła wa Sien kie wi cza” ze stycz -
nia 1981 r. (mo wa o głę bo kim kon flik cie w struk tu rach ja strzęb skiej „So li dar no -
ści” i zmia nie na sta no wi sku jej prze wod ni czą ce go)18. Od te go cza su bi skup
ka to wic ki ostroż niej przyj mo wał za pro sze nia MKR zwią za ne z po świę ce niem sym -
bo li związ ko wych. 

Jak już wspo mnia no, wła dze par tyj no -pa ństw owe by ły za nie po ko jo ne fak -
tem, że po straj kach sierp nio wych w wo je wódz twie ka to wic kim do po szcze gól -
nych ko pal ni wpro wa dza się fi gu ry i ob ra zy św. Bar ba ry (jed no cze śnie spra wu jąc
na bo żeń stwa re li gij ne), zwłasz cza że ini cja to ra mi tych przed się wzięć by li za rów no
gór ni cy na le żą cy do nie za leż nych, jak i par tyj nych związ ków za wo do wy ch19.
13 wrze śnia 1980 r. w cza sie spo tka nia bp. Bed no rza z I se kre ta rzem KW PZPR
w Ka to wi cach Zdzi sła wem Grud niem za ape lo wał on do or dy na riu sza ka to wic kie -
go o za prze sta nie spra wo wa nia przez księ ży na bo żeństw w ce chow niach ko pal ń20. 

Służ ba Bez pie czeń stwa za każ dym ra zem prze pro wa dza ła „roz po zna nie ope -
ra cyj ne”, po le ga ją ce na zbie ra niu wszel kich in for ma cji do ty czą cych pla no wa ne go

14 APN SPJ, Kro ni ka pa ra fial na, Wpis z 14 IX 1980 r.
15 [b.a.], Pierw szy sztan dar „So li dar no ści”, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”, 24 X 1980, nr 3; [b.a.], Za pra -

sza my na uro czy sto ści w Ja strzę biu, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”, 17 X 1980, nr 2; A. Gra jew ski, Ko -
ściół na Gór nym Ślą sku..., s. 147; [b.a.], Bi skup ka to wic ki wśród związ kow ców Ja strzę bia, „Na sza
So li dar ność Ja strzę bie”, 24 X 1980, nr 3; AIPN Ka, 084/16, Ste no gra my róż nych wy stą pień i prze mó -
wień z ze brań i zjaz dów „So li dar no ści” w la tach 1980–1981, Po sie dze nie Ko mi te tu Po ro zu mie waw cze -
go w Ja strzę biu 20 X 1980 r., k. 4; Wspo mnie nie Adam Ko wal czyk [w:] A. Ku bo szek, B. Mu szal ska,
K. Po my koł, A. To ma nek, Na sza So li dar ność Ja strzę bie. Stan wo jen ny, Ja strzę bie- Zdrój 2006, s. 101.

16 APMK, Te ki luź ne, Za pro sze nie przez ZKR „Mosz cze ni ca” na uro czy stość po świę ce nia fi gu ry św. Bar -
ba ry z 17 XI 1980 r.; H. Mar ci niak, Noc an tra cy to wych pier wiosn ków (dzien nik pi sa ny od 13 VIII 1980
do 13 II 1982), Ja strzę bie- Zdrój 1980, mps, w zbio rach au to ra, s. 17.

17 Ów cze śnie by li to bi sku pi: Jó zef Kur pas, Cze sław Do min, Ja nusz Zim niak.
18 Z. Zwoź niak, Jak się ro dzi ła So li dar ność. Re gion Ślą sko -D ąbro wski (1980–1981), War sza wa 1990, s. 76–79;

J. Dzia dul, Cień Sien kie wi cza, „Ga ze ta Wy bor cza Ka to wi ce” (do da tek „Roz to maj ty”), 18 VIII 2006.
19 Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie (da lej: AIPN), 365/1/5, In for ma cja dot. sta nu roz -

po zna nia za gro żeń bez pie czeń stwa we wnętrz ne go kra ju w paź dzier ni ku 1980 r., War sza wa, 7 XI 1980 r.,
http://www.sier pie n1980.pl/por tal/s80/944/7263/Sla sko Da brow ski.html (20 III 2009); Jan Jar liń ski
wspo mi nał: „Kie dyś na ze bra niu za py ta no mnie, czy to praw da, że w nie któ rych ko pal niach są sta tu ły
[sic!] św. Bar ba ry, a gdy od po wie dzia łem, że tak, za py ta no mnie jesz cze, kto to za ła twia. Od po wie dzia -
łem, że to za le ży od sa mych ro bot ni ków, że so bie te go ży czą, to jest to ich pra wo. Za py ta no mnie, czy
je stem par tyj ny. Od po wie dzia łem, że je stem, bo sko ro je stem, to dla cze go miał bym się go wy rze kać”.
Zob. O god no ści ro bot ni czej, „WTK”, 12 X 1980.

20 A. Gra jew ski, Ko ściół na Gór nym Ślą sku..., s. 148.
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prze bie gu uro czy sto ści. Przy kła dem ta kiej dzia łal no ści SB by ła ak cja o kryp to ni mie
„Pa tron ka”, któ ra do ty czy ła po świę ce nia fi gu ry św. Bar ba ry w ko pal ni „XXX-l ecia
PRL” 19 paź dzier ni ka 1980 r. Jak wy ni ka z lek tu ry akt znaj du ją cych się w za so bach
IPN, wła dze orien to wa ły się, gdzie miał być usy tu owa ny oł tarz (przy wej ściu głów -
nym do ko pal ni), kto miał przy je chać (bp Bed norz), ja kiej wiel ko ści mia ła być fi -
gu ra (2 x 2 m), ilu gór ni ków mia ło by wziąć udział (20–25 tys.), ile wy da no
prze pu stek (5). Głów nym za da niem by ło ujaw nie nie za mie rzeń or ga ni za to rów,
utrwa le nie na ta śmie wy stą pie nia bp. Bed no rza, po nad to pla no wa no spo rzą dze nie
do ku men ta cji fo to gra ficz nej oraz chcia no zwró cić uwa gę na oso by zna ne z dzia łal -
no ści an ty so cja li stycz nej i sym pa ty zu ją cych z ni mi du chow ny ch21. W ma te ria łach
wy two rzo nych przez SB od naj du je my do kład ny prze bieg po świę ce nia w ko pal ni
fi gu ry św. Bar ba ry. Udział wzię ło pięt na stu księ ży, czte rech mi ni stran tów. In for ma -
tor od no to wał rów nież obec ność 25- os ob owej or kie stry, 20- os ob ow ego chó ru,
trzech ko biet w stro jach lu do wych. Nad gło wa mi uczest ni ków po wie wa ły trzy
sztan da ry ma ryj no -gó rn icze, sztan dar ma ryj ny, sztan dar na le żą cy do „Trans gó ru”
Ryb nik. W na bo żeń stwie uczest ni czy ło oko ło 2,5 tys. osó b22.

Na te re nie ko palń księ ża od pra wia li msze świę te, w któ rych bra li udział gór -
ni cy oraz ich ro dzi ny zgro ma dzo ne przed bra ma mi za kła dów pra cy. Do nio sły cha -
rak ter mia ło na bo żeń stwo od pra wio ne 29 sierp nia 1981 r., czy li w pierw szą
rocz ni cę wy bu chu straj ków w ko pal niach. Za pro sze nia na mszę świę tą wraz z uro -
czy sto ścią od sło nię cia po mni ka by ły od czy ty wa ne w cza sie na bo żeństw w nie dzie -
lę 23 sierp nia 1981 r.23 W uro czy sto ściach udział wzię ły de le ga cje z ca łe go re gio nu,
na cze le z prze wod ni czą cym Re gio nu Ślą sko -D ąbro wski ego „So li dar no ści” Lesz -
kiem Wa li szew skim. W cza sie uro czy sto ści bp Bed norz po świę cił oł tarz św. Bar ba -
ry w ce chow ni ko pal ni „Ma ni fest Lip co wy”. Przed bra mą wjaz do wą na te ren
za kła du od sło nię to obe lisk „Trzy Ogni wa” (sym bo li zu ją cy trzy mia sta, w któ rych
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21 AIPN Ka, 030/206, No tat ka służ bo wa z do ko na ne go roz po zna nia ope ra cyj ne go w KWK „XXX-l ecia
PRL” z 14 X 1980 r.

22 Prze bieg uro czy sto ści, opi sa ny przez in for ma to ra SB: 
„10.50 – prze mó wie nie przew. ZKR (fi gu ra zo sta ła za ku pio na ze skła dek gór ni ków, w cza sie na bo żeń -
stwa 7 gór ni ków bę dzie zbie rać fun du sze na bu do wę ko ścio łów w Żo rach i Ja strzę biu Zdr[oju])
11.00 – Prze mó wie nie gór ni ka, któ ry we zwał, by wła dza od da ła bu dyn ki ko ściel ne i przy ko ściel ne
Jastrzę biu, za bra ne w 1956 r.
11.15 – przy by wa bp Bed norz
11.30 – bp po świę ca sztan dar gór ni czo -m ary jny, na któ rym na pis: Nie za leż ne Sa mo rząd ne Związ ki Za -
wo do we »So li dar ność« przy KWK »XXX-l ecia PRL«, Ja strzę bie Zdrój 1980
11.35 – po świę ce nie fi gu ry św. Bar ba ry
11.40–11.55 – ka za nie bi sku pa (dzię ko wał, że gór ni cy wy wal czy li wol ne nie dzie le, za chę cał do uczest -
nic twa w nie dziel nej mszy świę tej, ży czył, by do brze za ra bia li, na ka zał okla ski oraz ogól ne wo ła nie:
My chce my, aby gór nik do brze za ra biał)
12.00 – od je chał
12.05 – na bo żeń stwo kon ce le bro wa ne przez 12 księ ży (wy mie nio ne na zwi ska)
13.05 – ks. Wol nik po dzię ko wał za przy by cie.
Na za koń cze nie ze bra ni od śpie wa li hymn na ro do wy”. Zob. AIPN Ka, 030/206, Spra wa obiek to wa, kryp -
to nim „Pa tron ka”, No tat ka służ bo wa do ty czą ca uro czy sto ści po świę ce nia fi gu ry św. Bar ba ry na KWK
„XXX-l ecia PRL” w Paw ło wi cach z 19 X 1980 r.

23 APN SPJ, Ogło sze nia pa ra fial ne (1979–1990), Ogło sze nia dusz pa ster skie z 23 VIII 1981 r.



pod pi sa no po ro zu mie nia spo łecz ne). Wy ry to na nim na zwy za kła dów, któ re przy -
łą czy ły się do pro te stu tej ja strzęb skiej ko pal ni. Pod czas uro czy sto ści je den z prze -
ma wia ją cych gór ni ków przy po mniał sens straj ków 1980 r.: „Przed ro kiem na sza
za ło ga ja ko pierw sza na Ślą sku za pro te sto wa ła prze ciw ko nie go spo dar no ści, nad -
uży ciom i nie wła ści we mu trak to wa niu gór ni ka ja ko czło wie ka. Dla gór ni ka nie
by ło wol nych nie dziel, cza su na od po czy nek, świę to wa nie, cza su dla ro dzi ny. Wy -
ma ga no od nie go tyl ko nad ludz kiej pra cy, a prze cież gór nik to czło wiek wie rzą cy,
któ ry chce speł niać swo je prak ty ki wo bec Bo ga, oraz obo wiąz ki wo bec wła snych
dzie ci, któ rym chce my prze ka zać na szą ty siąc let nią tra dy cję ka to li ków – lu dzi wol -
nych”24. War to wspo mnieć, że księ ża spra wo wa li msze świę te w ko pal niach rów -
nież w dniu wspo mnie nia pa tro nal ne go gór ni ków, tj. 4 grud nia 25, a re la cje z ich
prze bie gu by ły przed sta wia ne na fo rum Kon fe ren cji Ple nar nej Epi sko pa tu Pol ski26. 

In te re su ją cy był, ze wzglę du na miej sce, prze bieg po lo wej mszy świę tej, spra -
wo wa nej 1 ma ja 1981 r. na te re nie mia sta, w tzw. Ja rze Po łu dnio wym. By ło to
miej sce, gdzie co rocz nie od by wa ły się pierw szo ma jo we fe sty ny or ga ni zo wa ne
przez PZPR. W cza sie, kie dy ks. Ber nard Czer nec ki mó wił w ka za niu o god no ści
lu dzi pra cy i god nym wy ko ny wa niu pra cy przez czło wie ka, miej ska ko mór ka par -
tyj na pro wa dzi ła po chód pierw szo ma jo wy 27. Tak opi sał tam to wy da rze nie w pa -
mięt ni ku je den z uczest ni ków na bo żeń stwa, Hen ryk Mar ci niak: „W ma ni fe sta cji
PZPR uczest ni czy ło tro chę zgo nio nych dzie cia ków ze szkół i »wner wio na« or kie -
stra, któ ra w koń cu ucie kła na mszę”28.

Z ini cja ty wy miej sco wych księ ży miesz kań cy Ja strzę bia- Zdr oju bra li rów -
nież udział w spe cjal nych mszach świę tych spra wo wa nych w ko ście le pw. Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny Mat ki Ko ścio ła z oka zji świąt 3 Ma ja czy 11 Li sto pa da 29. 

Gór ni cy z Ja strzę bia- Zdr oju licz nie uczest ni czy li w ma ju 1981 r. w piel -
grzym ce do Pie kar Ślą skich. W pra sie związ ko wej („So li dar ność Ja strzę bie”) za -
miesz czo no na wet za pro sze nie do udzia łu w uro czy sto ściach pie kar skich
skie ro wa ne przez bp. Bed no rza do ro bot ni kó w30.

Po raz pierw szy de le ga cje związ kow ców przy je cha ły au to bu sa mi za kła do -
wy mi 31 lub też spe cjal nym po cią giem. Piel grzym ka mia ła cha rak ter dzięk czyn ny.
W cza sie jej trwa nia dzię ko wa no za oca le nie ży cia Oj cu Świę te mu, za za pi sa ne
w po ro zu mie niach pra wo do wol nych nie dziel. Mo dlo no się o po myśl ność oj czy -
zny. W piel grzym ce uczest ni czy ło oko ło 500 tys. ro bot ni ków z ro dzi na mi 32. 

24 A. Gra jew ski, Wy ku wa nie trze cie go ogni wa, „Gość Nie dziel ny”, 13 IX 1981.
25 S. Skot ni ca, Wia ra i wę giel..., s. 40; AIPN Ka, 0103/174, t. 4, Te le kon fe ren cja z 8 XII 1980 r.; Z. Zwoź -

niak, Jak się ro dzi ła So li dar ność..., s. 55.
26 AIPN Ka, 0103/174, t. 4, Te le kon fe ren cja z 8 XII 1980 r.
27 H. Mar ci niak, Noc..., s. 25.
28 Ibi dem.
29 Ibi dem, s. 26.
30 H. Bed norz, Pie ka ry ’81, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”, 26 V 1981, nr 3.
31 W. Gór ski, Piel grzym ka na dziei, „Gość Nie dziel ny”, 14 VI 1981.
32 Ibi dem.
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Jed nak naj więk sze zna cze nie dla związ kow ców z Ja strzę bia- Zdr oju mia ło
ob cho dzo ne 5–8 czerw ca 1981 r. świę to „So li dar no ści” ro bot ni czej i chłop skiej
pod ha słem „Gór ni cy – rol ni kom”. Zo sta ło one włą czo ne w ko ściel ne ob cho dy Ze -
sła nia Du cha Świę te go. Cen tral nym punk tem uro czy sto ści by ła msza świę ta ce le -
bro wa na 7 czerw ca 1981 r. o godz. 11.30 pod prze wod nic twem bp. po moc ni cze go
die ce zji ka to wic kiej Cze sła wa Do mi na. Nie jest zna na do kład na licz ba uczest ni -
ków na bo żeń stwa. We dług da nych spo rzą dzo nych przez nie za leż ny zwią zek, mo gło
w niej brać udział 80, a na wet 100 tys. miesz kań có w33, na to miast w rapor tach spo -
rzą dzo nych na po trze by SB po da no, że je dy nie 7 tys. lu dzi uczest ni czy ło we mszy -
34. Udział wzię li czo ło wi dzia ła cze „So li dar no ści” – An na Wa len ty no wicz, An drzej
Gwiaz da, Zbi gniew Bu jak, Jan Ru lew ski, Ro man Bar tosz cze, Ja cek Ku roń, Aloj zy
Pie trzyk, eks per ci KKP, re pre zen tan ci NSZZ Rol ni ków In dy wi du al nych „So li dar -
ność”. Na po dium usta wio no oł tarz i pro sty, drew nia ny krzyż. Na bo żeń stwo roz -
po czę ła or kie stra gór ni cza ode gra niem hym nu pań stwo we go. W cza sie ho mi lii
su fra gan ka to wic ki zwró cił uwa gę na po trze bę za cho wa nia dzia ła nia nie za leż ne go
związ ku w du chu jed no ści, mi ło ści i roz wa gi. Bi skup Do min przy po mniał ze bra -
nym, że po wo dem po wsta nia NSZZ „So li dar ność” by ła wal ka prze ciw ko bez pra -
wiu i nie spra wie dli wo ści spo łecz ne j35. 

Po par cie udzie lo ne przez bp. Bed no rza „So li dar no ści” nie ozna cza ło ze rwa -
nia dia lo gu z wła dza mi par tyj no -pa ństw ow ymi. Dla przy kła du spra wą wy ma ga ją -
cą wza jem ne go uzgod nie nia był spo sób or ga ni za cji ob cho dów wspo mnie nia
św. Bar ba ry (4 grud nia). W cza sie spo tka nia bp. Bed no rza z no wo mia no wa nym
I se kre ta rzem KW PZPR An drze jem Ża biń skim usta lo no, że uro czy sto ści ko ściel -
ne (msze i na bo żeń stwa) za koń czą się do go dzi ny 11.00 te go dnia, by póź niej od -
by ły się aka de mie z udzia łem władz par tyj no -pa ństw ow ych36.

Ro dzi się py ta nie, czy obec ność księ ży w cza sie uro czy sto ści związ ko wych,
msze świę te i mo dli twy spra wo wa ne w cza sie ich trwa nia, by ły tyl ko wy ra zem życz -
li wo ści, z ja ką MKR od no sił się do lo kal ne go Ko ścio ła, wy ra zem wza jem ne go za ufa -
nia, czy też mia ły być wy ko rzy sta ne w spo sób bar dziej in stru men tal ny, ja ko śro dek
do prze kształ ce nia tej ko mi sji ro bot ni czej w par tię o cha rak te rze cha dec kim? Ja kie
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33 Po da wa na licz ba uczest ni ków za le ża ła od źró dła in for ma cji. W not ce opi su ją cej prze bieg uro czy sto ści,
a za miesz czo nej w ga ze cie związ ko wej, na pi sa no, że uczest ni czy ło w nim 100 tys. lu dzi; zob. [red.], Świę -
to „So li dar no ści” chłop skiej i ro bot ni czej w Ja strzę biu, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”, 16 VI 1981, nr 6;
[red.], Świę to Lu do we w Ja strzę biu, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”, 2 VI 1981, nr 4.

34 AIPN Ka, 030/164, Ko mu ni kat z za bez pie cze nia uro czy sto ści Świę ta Lu do we go or ga ni zo wa ne go przez
MKZ „Ja strzę bie”, NSZZ RI na wzgó rzu Bło nie w Ja strzę biu, 7 VI 1981 r.

35 Szcze gó ło wy pro gram zo stał za miesz czo ny w re gio nal nym biu le ty nie NSZZ „So li dar ność”. Jesz cze pod
ko niec ma ja mszy świę tej miał prze wod ni czyć or dy na riusz ka to wic ki. Nie wia do mo, dla cze go zre zy gno -
wał z udzia łu w tej uro czy sto ści; zob. ibi dem; [b.a.], Wę giel i chleb. Po świę ce nie sztan da ru MKR Ja strzę -
bie, „Gość Nie dziel ny”, 21 VI 1981. Po za koń cze niu uro czy sto ści or ga ni za to rzy wy sto so wa li
po dzię ko wa nie za udział bp. Do mi na w świę cie i od pra wie nie mszy świę tej; zob. Ar chi wum Ar chi die ce -
zji Ka to wic kiej, Ak ta Rze czo we, So li dar ność (1980–2005), MKR NSZZ „So li dar ność” (pod pis: J. Sał -
da kow ski) do Cze sła wa Do mi na z 19 VI 1981 r.

36 Spra woz da nie z roz mo wy z 29 XI 1980 r. (pkt. 12) [w:] P. Ra ina, Ar cy bi skup Dą brow ski. W służ bie Ko -
ścio ła i Na ro du, t. 1: 1970–1981, War sza wa 1995. 



by ły za mie rze nia przy wód ców MKR w tym za kre sie? Co o po my śle zbu do wa nia na
grun cie nie za leż ne go związ ku par tii cha dec kiej są dzi ły wła dze ko ściel ne?

W struk tu rach MKR, prócz naj sil niej szej gru py pro par tyj nej, któ rej prze wo -
dził Ja ro sław Sien kie wicz, dzia ła li rów nież związ kow cy o pro ka to lic kim na sta wie -
niu, sku pie ni wo kół Ta de usza Je dy na ka. Tę sy tu ację pró bo wa ło wy ko rzy stać
Sto wa rzy sze nie PAX. We dług prze wod ni czą ce go or ga ni za cji, Ry szar da Re if fa, to
ona mia ła za an ga żo wać się we współ or ga ni za cję nie za leż ne go związ ku za wo do -
we go. No we związ ki mia ły stać się si łą po li tycz ną, któ ra bę dzie wpły wa ła na re -
for my kra ju. Re iff wi dział więc w NSZZ „So li dar ność” ruch od no wy par tii i kra ju
w du chu so cja li stycz nym. Sam PAX zaś miał za jąć miej sce KOR ja ko głów ne go do -
rad cy związ ku 37.

6 paź dzier ni ka 1980 r. do szło do spo tka nia po słów sku pio nych w gru pie
„Znak” z pry ma sem. Za sta na wia no się nad ro lą par tii w wa run kach, w ja kich zna -
la zła się Pol ska po sierp niu 1980 r. W cza sie spo tka nia po ja wi ły się, co cie ka we,
rów nież ak cen ty ślą skie. Mo wa by ła, że ro lę pro pa gan do wą w sze rze niu idei utwo -
rze nia par tii cha dec kiej (al bo przy naj mniej związ ku chrze ści jań skie go) miał ode -
grać „Gość Nie dziel ny”. Je den z uczest ni ków spo tka nia (po seł Zbi gniew Zie liń ski)
nie przy pad ko wo w obec no ści pry ma sa pod kre ślił ro lę ks. Ber nar da Czer nec kie go
ja ko głów ne go do rad cy gór ni ków straj ku ją cych w ja strzęb skich ko pal nia ch38. Pro -
pa ga to rzy idei chrze ści jań skie go ob li cza związ ków uwa ża li, że naj ła twiej bę dzie
sku pić się na od dzia ły wa niu na MKR w Ja strzę biu- Zdr oju, gdzie nie by ła ak tyw -
na gru pa do rad ców z KO R39, wśród gór ni ków zaś spo rym au to ry te tem cie szy ło
się miej sco we du cho wień stwo. Co wię cej, funk cję nie za leż ne go do rad cy peł nił
wyzna czo ny przez or dy na riu sza ka to wic kie go, ale na proś bę gór ni ków, Hen ryk
Wut t ke, pra cow nik na uko wy Ślą skie go In sty tu tu Na uko we go w Ka to wi cach, jed -
no cze śnie czło nek OD iS S40. 

Pro pa go wa niu cha dec kich idei wśród gór ni ków miał słu żyć uka zu ją cy się
od 12 paź dzier ni ka 1980 r. biu le tyn związ ko wy „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”. Do
ze spo łu re dak cyj ne go na le że li: Je rzy Skwa ra, któ ry 29 stycz nia 1981 r. zo stał mia -
no wa ny re dak to rem na czel ny m41, Ta de usz Je dy nak, Grze gorz Staw ski, Wie sław

37 Ry szard Re iff do ma gał się uzna nia „So li dar no ści” za je den z pod sta wo wych skład ni ków sys te mu; zob.
J. Hol zer, „So li dar ność” 1980–1981. Ge ne za i hi sto ria, War sza wa 1990 [re print wy daw nic twa In sty tu -
tu Li te rac kie go, Pa ryż 1984], s. 93. W cza sie spo tka nia 4 IX 1980 r. Re iff za zna czył: „Po ro zu mie nia te
[z Gdań ska, Szcze ci na, Ja strzę bia- Zdr oju – M.K.] za po cząt ko wa ły dłu go ocze ki wa ny zwrot. Jest na szą
wspól ną spra wą sku tecz ne za trosz cze nie się o to, by był on trwa ły, ko rzyst ny dla Pol ski Lu do wej i dla ca -
łe go spo łe czeń stwa. Cho dzi tu szcze gól nie o stwo rze nie sze ro kie go fron tu za an ga żo wa nych pa trio tycz -
nie grup bez par tyj nych, w tym ośrod ków świec kiej dzia łal ność po li tycz nej i ka to li ków [...].
W uczest ni cze niu w wy ko na niu te go za da nia wi dzi swe pod sta wo we ak tu al ne za da nie ru chu spo łecz nie
po stę po wych ka to li ków”; zob. R. Re iff, Czas So li dar no ści, War sza wa 1988, s. 30.

38 R. Reiff, Czas Solidarności..., s. 105.
39 Cho ciaż po dej mo wa no pró by od dzia ły wa nia KOR na MKR. 13, 14 i 21 IX 1980 r. Bog dan Cy wiń ski

przy był do Ja strzę bia- Zdr oju, gdzie spo ty kał się z dzia ła cza mi MKR. Jed nak już wte dy Ja ro sław Sien kie -
wicz był prze ciw ny na wią zy wa niu kon tak tów z KOR; zob. APN SPJ, Kro ni ka pa ra fial na, s. 89.

40 M. Gó ra, Mie li śmy jed ną twarz...
41 APMK, Te ki luź ne, Uchwa ła MKR-KZ „So li dar ność” w Ja strzę biu Zdro ju nr 2, 29 I 1981 r.
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Gwiżdż, Hen ryk Wut t ke, pod ko niec 1980 r. do łą czył An drzej Gra jew ski. Prócz in -
for ma cji do ty czą cych dzia łań MKR za miesz cza no w nim za pro sze nia na uro czy sto -
ści zwią za ne z ży ciem re li gij nym ro bot ni kó w42. Biu le tyn pre zen to wał więc
od mien ną wi zję MKR niż zna na z wy stą pień Ja ro sła wa Sien kie wi cza. Uka zy wał
się śred nio co pięć, sześć dni w na kła dzie od 150 do 3 tys. eg zem pla rzy. 

Naj waż niej szą ini cja ty wą pod ję tą przez zwo len ni ków prze kształ ce nia MKR
w zwią zek o cha rak te rze chrze ści jań skim by ło zor ga ni zo wa nie sym po zjum Ka to -
lic kiej Na uki Spo łecz nej w Ja strzę biu- Zdr oju. Od by ło się ono 22 li sto pa da 1980 r.
w sal kach pa ra fii św. Ka ta rzy ny. Pa tro nat nad nim ob jął bi skup ka to wic ki.

Ob ra dy otwo rzył Je rzy Skwa ra z OD iSS, któ ry w prze mó wie niu pod kre ślił
ro lę Ko ścio ła w cza sie straj ków sierp nio wo- wrz eśni owych. Re fe ra ty wy gło si li prof.
Cze sław Strze szew ski (czło nek Ra dy Spo łecz nej przy Pry ma sie Pol ski)43 oraz
dr Zyg munt Droz dek (Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski). W cza sie sym po zjum dys -
ku to wa no o po nadma te rial nej war to ści pra cy. Okre ślo no po trze bę dzia ła nia związ -
ku nie tyl ko w sfe rze ochro ny in te re sów go spo dar czych, ale rów nież wska za no na
po trze bę oży wia nia przez zwią zek roz wo ju spo łecz ne go, kul tu ral ne go czy re li gij -
ne go ro bot ni ków. Pod kre śla no jed no cze śnie, że NSZZ „So li dar ność” win no być
or ga ni za cją „otwar tą na wszyst kich”44. Wska za no rów nież na nie bez pie czeń stwo
uza leż nie nia związ ku od jed nej opcji po li tycz nej, czy na wet Ko ścio ła, za strze ga -
jąc, że sko ro je go ro la ma po le gać na wal ce o god ność ro bot ni ka, to nie mo że być
on związ kiem o ate istycz nym po glą dzie na rze czy wi sto ść45.

Sym po zjum oka za ło się suk ce sem dzia ła czy zwią za nych z OD iSS. Wzię ło
w nim udział trzy sta osób z ca łe go kra ju. Uczest ni cy pod kre śli li ko niecz ność kon -
ty nu owa nia po dob nych spo tkań. 

Ja kie by ło sta no wi sko funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa i po rząd ku
pu blicz ne go w PRL do idei zbu do wa nia na ba zie MKR par tii cha dec kiej? Co cie -
ka we, jak wy ni ka z do ku men tów przez nich spo rzą dzo nych, idei ści słej współ pra -
cy ja strzęb skiej „So li dar no ści” z dzia ła cza mi ka to lic ki mi nie sprze ci wia ła się SB.
Oczy wi ście sta ra ła się wy ko rzy stać sy tu ację do po głę bie nia róż nic, po dzia łów mię -
dzy po szcze gól ny mi ko mi te ta mi (ko mi sja mi) „So li dar no ści”. Cie ka we zda rze nie
mia ło miej sce 9 paź dzier ni ka 1980 r., kie dy to bi skup ka to wic ki spo tkał się
z przed sta wi cie la mi MKR. Oprócz związ kow ców w roz mo wie brał udział prze -
wod ni czą cy Ka to lic ko -Sp ołec zn ego Ko ła Po sel skie go „Znak”, po seł Ja nusz Za -
błoc ki, któ ry tak oto re la cjo no wał to spo tka nie: „By łem świad kiem wraz z Je rzym
Skwa rą, jak prze wod ni czą cy ślą sko -d ąbro wski ego re gio nu »So li dar ność« [sic!],
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42 Za miesz czo no m.in. wy po wie dzi pa pie ża skie ro wa ne do dzia ła czy „So li dar no ści” oraz tek sty mo dlitw;
zob. [red.], Bło go sła wień stwo Ja na Paw ła II dla NSZZ „So li dar ność”, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”,
18 XI 1980, nr 9; L. Wa łę sa, Akt od da nia Mat ce Bo żej, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”, 18 XI 1980, nr 9.

43 [b.a.], Sym po zjum: Związ ki Za wo do we w świe tle Ka to lic kiej Na uki Spo łecz nej, „Na sza So li dar ność
Jastrzę bie”, 17 X 1980, nr 2; J. Za błoc ki, Od wa gę łą czyć z roz wa gą..., s. 81.

44 C. Strze szew ski, Na ucza nie Spo łecz ne Ko ścio ła o Związ kach Za wo do wych – rys hi sto rycz ny i dok try nal -
ny, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”, 28 XI 1980, nr 12.

45 Z. Droz dek, Ak tu al ne pro ble my i za da nia NSZZ, „Na sza So li dar ność Ja strzę bie”, 28 XI 1980, nr 12.



Jaro sław Sien kie wicz wy stą pił wo bec bi sku pa Bed no rza z pro po zy cją prze kształ -
ce nia or ga ni za cji związ ko wej te go re gio nu [...] w chrze ści jań ski zwią zek za wo do -
wy i ode rwa nia go w ten spo sób od Kra jo wej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej
»So li dar ność«. Bi skup Bed norz, nie mniej za sko czo ny niż ja, od ra dził mu to zde -
cy do wa nie, pod kre śla jąc, iż go dzi ło by to w jed ność ru chu związ ko we go, któ ra jest
w tej chwi li naj waż niej sza”46. Je śli wie rzyć re la cji po sła Za błoc kie go, to ta ka od -
po wiedź or dy na riu sza ka to wic kie go na pro po zy cję przy wód cy MKR świad czy ła
o wa dze, ja ką bp Bed norz przy kła dał do spra wy jed no ści nie za leż ne go związ ku. 

Jak już wspo mnia no, or dy na riusz ka to wic ki nie po parł cha dec kiej kon cep cji
związ ków za wo do wych. To sta no wi sko od no to wa ła w swo ich ra por tach Służ ba
Bez pie czeń stwa 47. Bp Bed norz uwa żał, że nie za leż ny zwią zek „So lid ność” po wi nien
być no śni kiem za sad ka to lic kiej na uki spo łecz nej, o czym świad czy ło ob ję cie przez
nie go pa tro na tu nad sym po zjum z 22 li sto pa da 1980 r. Z dru giej stro ny stał on jed -
nak na sta no wi sku, że Ko ściół nie mo że an ga żo wać au to ry te tu w we wnętrz ne spra -
wy związ ku, sam prze strze gał księ ży przed po ku są „do ra dza nia”48.

Ko ściół na Ślą sku od wielu lat był moc no za an ga żo wa ny w pro ble my ro bot ni -
czej spo łecz no ści, a spra wa dusz pa ster stwa ro bot ni ków by ła jed nym z prio ry te tów
bp. Bed no rza. Wo bec bra ku na Ślą sku or ga ni za cji wzy wa ją cych do po sza no wa nia
praw ro bot ni czych, Ko ściół przy jął od po wie dzial ność za mó wie nie praw dy i upo -
mi na nie się o te pra wa. Tak by ło w cza sie straj ków sierp nio wo-wrze śnio wych, kie -
dy księ ża po par li straj ku ją cych ro bot ni ków. Po za koń cze niu straj ków sierp nio wych
księ ża ja strzęb scy na dal peł ni li opie kę dusz pa ster ską wśród gór ni ków.

„So li dar ność” ja strzęb ska od po cząt ku pod kre śla ła swój zwią zek z Ko ścio -
łem. Prze ja wia ło się to nie tyl ko w „mszach straj ko wych”, lecz rów nież w przy wra -
ca niu w za kła dach pra cy, przede wszyst kich w ko pal niach, wi ze run ków i fi gur
świę tych. Z ro li spo łecz nej Ko ścio ła na Ślą sku zda wa ły so bie spra wę tak że wła dze
pań stwo we. Sta ra ły się za tem nie do pu ścić do po głę bie nia wię zi mie dzy ro bot ni -
ka mi a lo kal nym du cho wień stwem, w tym księż mi pra cu ją cy mi w Ja strzę biu-
-Zdroju. Wpro wa dze nie 13 grud nia 1981 r. sta nu wo jen ne go nie prze kre śli ło, lecz
umoc ni ło więź lo kal ne go Ko ścio ła z ro bot ni ka mi. Księ ża znów po ja wi li się w ko -
pal niach, w ko ścio łach za rzą dzo no mo dli twy. Ko ściół Naj święt szej Ma ryi Pan ny
Mat ki Ko ścio ła stał się miej scem spo tkań two rzą cej się pod ziem nej opo zy cji so li -
dar no ścio wej.

46 J. Za błoc ki, Od wa gę łą czyć z roz wa gą..., s. 86.
47 AIPN Ka, 030/160, Ana li za do ty czą ca sta nu bez pie czeń stwa w woj. ka to wic kim za okres 7 XI – 15 XII

1980 r., k. 20–21.
48 AIPN Ka, 085/12, In for ma cja z Kon fe ren cji de ka nal nej De ka na tu Tar no gór skie go z udzia łem bpa Her -

ber ta Bed no rza z 25 IX 1980 r., http://www.swi ton.pl/do ku men ty_ipn.php (11 IV 2008). 
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Mag da le na Sem czy szyn

„Ogól nie jest kli mat dość po zy tyw ny” 
Dzia łal ność Służ by Bez pie czeń stwa wo bec wi zy ty 

Ja na Paw ła II w Szcze ci nie w 1987 r. 

W 1987 r. Szcze cin stał się jed nym z punk tów na tra sie piel grzym ki pa pieża
Ja na Paw ła II do Pol ski1. Do dziś wy da rze nie to sta no wi obiekt za in te re so wa nia ba -
da czy re gio nal nych, za rów no w kon tek ście re li gio znaw czym, jak i hi sto rycz nym2.
Ni niej szy ar ty kuł jest pró bą na kre śle nia po li tycz nej at mos fe ry, któ ra pa no wa ła
w mie ście na krót ko przed i pod czas sa mej wi zy ty. Od no si się to w szer szym kon -
tek ście do re la cji mię dzy wła dza mi PRL i Ko ścio łem ka to lic kim, wi dzia nych ze
spe cy ficz nej per spek ty wy – funk cjo na riu szy Służ by Bez pie czeń stwa. 

Do ku men ty pro we nien cji SB nie za wsze są źró dłem mia ro daj nym. Po wo ły -
wa nie się na nie wy ma ga nie tyl ko du żej ostroż no ści, ale też wstrze mięź li wo ści in -
ter pre ta cyj nej. Po pierw sze, za cho wa ny ma te riał jest nie kom plet ny, po dru gie zaś
za wę ża opty kę pro ble mu do jed ne go, sil nie zi de olo gi zo wa ne go kon tek stu. Ze
wzglę du jed nak na spe cy fi kę ów cze sne go sys te mu, lek tu ra te go ty pu do ku men ta -
cji stwa rza pe wien grunt dla zro zu mie nia skom pli ko wa nej sy tu acji po li tycz nej tzw.
Pol ski Lu do wej.

Te mat sto sun ków pań stwo – Ko ściół w schył ko wym okre sie PRL jest co raz
czę ściej po ru sza ny w li te ra tu rze na uko wej. Trze cia piel grzym ka Ja na Paw ła II do
Pol ski sta no wi je den z wąt ków tych opra co wań, by wa rów nież te ma tem osob nych
roz wa żań, a tak że wy daw nictw źró dło wych. Część z nich do ty czy tak że dzia łań
po dej mo wa nych przez or ga ny bez pie czeń stwa – głów nie De par ta ment IV i je go
od po wied ni ki te re no we (Wy dzia ły IV Wo je wódz kich Urzę dów Spraw We wnętrz -
nych) wo bec Ko ścio ła i du cho wień stwa3. Per spek ty wa dzia łal no ści SB w ra mach –

1 Prze bieg wi zy ty Ja na Paw ła II w Szcze ci nie zo stał już opi sa ny w li te ra tu rze; zob.: G. Wej man, Pa pież Jan
Pa weł II w Szcze ci nie 11 czerw ca 1987 [w:] Pon ty fi kat Ja na Paw ła II. Za gad nie nia hi sto rycz ne i spo łecz -
ne, red. K. Gu zi kow ski, R. Mi siak, Szcze cin 2008, s. 19–49; P. Knap, Nim Szcze cin przy wi tał pa pie ża...
O przy go to wa niach do wi zy ty Ja na Paw ła II w czerw cu 1987 r., „Jed ność” 2007, nr 3; Jan Pa weł II
w Szcze ci nie, oprac. G. Wej man, A. Ra smus, Szcze cin 2002.

2 P. Knap, Nim Szcze cin przy wi tał pa pie ża...; G. Wej man, Pa pież Jan Pa weł II w Szcze ci nie..., s. 19–49;
P. Mig dal ski, Wi zy ta pa pie ża Ja na Paw ła II w Szcze ci nie 11 czerw ca 1987 ro ku w świe tle pra sy, „Za pi ski
Hi sto rycz ne” 2008, z. 4, s. 67–88; K. Żu raw ski, Ve ni Cre ator Spi ri tus! Jan Pa weł II w Szcze ci nie A.D.
1987, Szcze cin 2007. 

3 Zob. J. Ża ryn, Dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce (1944–1989), War sza wa 2003; idem, Ko ściół ka to -
lic ki w PRL – wy bra ne za gad nie nia, hi po te zy, pro wo ka cje, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2007, nr 1, s. 11–35;
Ni gdy prze ciw Bo gu. Ko mu ni stycz na bez pie ka wo bec bi sku pów pol skich, red. J. Ma rec ki, F. Mu siał, War -
sza wa –Kr aków 2007; Par tia z na ro dem, na ród z Ko ścio łem, red. F. Mu siał, J. Sza rek, Kra ków 2008;
T. Bal bus, K. Stró ży na, „Oj czy znę wol ną racz nam wró cić Pa nie…” Ko mu ni stycz na bez pie ka wo bec 



jak wów czas mó wio no – „za bez pie cze nia” wi zy ty pa pie ża w 1987 r. zo sta ła uzu -
peł nio na w ostat nich la tach, m.in. po przez wy da nie dru kiem do ku men tów ope ra -
cyj nych SB z Trój mia sta i Szcze ci na4. Oczy wi ście po za wy mia rem re li gij nym wi zy ta
mia ła tak że istot ne zna cze nie spo łecz ne i po li tycz ne. Stąd też ob raz jej prze bie gu
wy da je się nie peł ny bez przy wo ła nia choć by pod sta wo wej li te ra tu ry do ty czą cej
spraw zwią za nych z ów cze sny mi prze mia na mi oraz dzia łal no ścią opo zy cji, zwłasz -
cza w uję ciu re gio nal ny m5.

*  *  *

Dy cho to mia wła dza – Ko ściół ka to lic ki w okre sie PRL wy da je się bar dzo
czy tel na. W ów cze snych wa run kach po li tycz nych wła dza by ła czyn ni kiem do mi -
nu ją cym: mia ła prze wa gę na po zio mie moż li wo ści, si ły i bez względ no ści sto so wa -
nych me tod. Ko ściół miał jed nak nie za prze czal ny atut – za ufa nie du żej czę ści
spo łe czeń stwa i au ten tycz ny wpływ na je go świa to po gląd. Z ko niecz no ści oba
świa ty mu sia ły się prze ni kać, a sto pień tych re la cji uza leż nio ny był tak że od obu -
stron nych po trzeb i ko rzy ści. Jest to za uwa żal ne zwłasz cza w la tach osiem dzie sią -
tych, gdy po ja wił się trze ci bar dzo waż ny czyn nik: opo zy cja so li dar no ścio wa.
Ko ściół przez swo je ofi cjal ne, wy wa żo ne sta no wi sko, uzna ny zo stał za me dia to ra
w na ra sta ją cym kon flik cie. Tym sa mym dla wła dzy stał się trud nym, acz kol wiek
po żą da nym „so jusz ni kiem”, mo gą cym po przez swój au to ry tet wpły nąć na sto no -
wa nie dy sy denc kich na stro jów. W tym kon tek ście piel grzym ki Ja na Paw ła II do
Pol ski sta no wi ły nie przy jem ną ko niecz ność, któ rej prze bieg in te re so wał opi nię
mię dzy na ro do wą, a naj więk szą bo lącz ką dla rzą dzą cych PRL był ak tu al ny stan re -
la cji po mię dzy hie rar chią ko ściel ną i opo zy cją an ty ko mu ni stycz ną. 

W la tach osiem dzie sią tych ha sło so li dar no ści spo łecz nej, tak sil nie zwią za -
ne z ka to lic ką na uką spo łecz ną, sta ło się spo iwem łą czą cym po stu la ty opo zy cji
z na uką Ko ścio ła. Ko ściół gło szą cy po sza no wa nie god no ści ludz kiej stał się na tu -
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kardyna ła Hen ry ka Gul bi no wi cza w la tach 1970–1990, Wro cław 2008; Jan Pa weł II w Ło dzi w dwu dzie -
stą rocz ni cę wi zy ty, red. M. Przy bysz, M. Ró żań ski, J. Wró bel, Łódź 2007; Me to dy pra cy ope ra cyj nej apa -
ra tu bez pie czeń stwa wo bec ko ścio łów i związ ków wy zna nio wych 1945–1989, red. A. Dziu rok, War sza wa
2004; P. Ra ina, Ko ściół w PRL. Do ku men ty, t. 3: 1975–1989, Po znań 1996; Z. Zie liń ski, Kościół w Pol -
sce 1944–2007, Po znań 2009; Taj ne do ku men ty Pań stwo – Ko ściół 1980–1989, Lon dyn –War sz awa 1993;
M. Ma cie jow ski, Ko ściół ka to lic ki wo bec straj ków w Szcze ci nie (17 sierp nia – 3 wrze śnia 1988 r.) [w:]
Za re je struj cie nam „So li dar ność”! Strajk sierp nio wy 1988 r. w Szcze ci nie, red. A. Ku baj, M. Ma cie jow -
ski, Szcze cin 2009, s. 193–204.

4 Ope ra cja „Zo rza II”. Służ ba Bez pie czeń stwa i Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR wo bec wi zy ty Ja na Paw ła II
w Trój mie ście (czer wiec 1987), wstęp i oprac. S. Cenc kie wicz, M. Kruk, War sza wa– Gdańsk 2008; Jan Pa -
weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki ope ra cyj ne Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych z 1987 r., wstęp
Z. Sta nuch, oprac. M. Sem czy szyn, A. Sit kow ska, Z. Sta nuch, War sza wa–S zcz ecin 2008.

5 Zob. A. Frisz ke, Przy sto so wa nie i opór. Stu dia z dzie jów PRL, War sza wa 2007; J. Skó rzyń ski, Re wo lu cja
Okrą głe go Sto łu, Kra ków 2009; Zmierzch dyk ta tu ry. Pol ska lat 1986–1989 w świe tle do ku men tów, t. 1,
wstęp i oprac. A. Du dek, War sza wa 2009; R. Ko ściel ny, A. Ku baj, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po mo rze
Za chod nie [w:] NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. 3, red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra, War sza wa 2010,
s. 247–354; K. Ko złow ski, Po mo rze Za chod nie w sześć dzie się cio le ciu (1945–2005). Spo łe czeń stwo – wła -
dza – go spo dar ka – kul tu ra, Szcze cin 2007.



ral nym, acz kol wiek po wścią gli wym sprzy mie rzeń cem „So li dar no ści”. W 1980 r.
hie rar cho wie ko ściel ni, w tym sam pry mas Ste fan Wy szyń ski, dość wstrze mięź li -
wie za re ago wa li na wy buch sierp nio wych straj ków, oba wia jąc się eska la cji na stro -
jów i roz le wu krwi6. Wspie ra jąc swo im au to ry te tem straj ku ją cych, jed no cze śnie
to no wa li i ape lo wa li o roz są dek. Ten dy stans bę dzie za uwa żal ny przez ca łą de ka -
dę, głów nie za spra wą „re ali stycz nej” po sta wy pry ma sa Jó ze fa Glem pa. Za cho wa -
nia du chow nych w ca łym kra ju by ły oczy wi ście zróż ni co wa ne. Mo że my mó wić
wręcz o ca łym wa chla rzu po staw – od za cho waw czo ści, czy na wet nie chę ci, po
ini cja ty wy wspie ra ją ce pod zie mie so li dar no ścio we. Wie lu księ ży ak tyw nie włą czy -
ło się w dzia łal ność opo zy cyj ną, do któ rej ko lej nym im pul sem sta ło się za bój stwo
ks. Je rze go Po pie łusz ki w 1984 r. Po de le ga li za cji ru chu, po wta rza ne w ka za niach
sło wa „so li dar ność”, „so li dar ni”, nie za leż nie od kon tek stu, za czę ły sta no wić bar -
dzo ja sny i no śny prze kaz, a wie lu du chow nych do zna ło re pre sji i by ło in wi gi lo -
wa nych pod za rzu tem sprzy ja nia opo zy cji.

*  *  *

Na fa li przy go to wań do III piel grzym ki Ja na Paw ła II ofi cjal nym ha słem
w re la cjach pań stwo – Ko ściół by ła tzw. sta bi li za cja, czy li lan so wa na w kon tro lo -
wa nych przez wła dze środ kach ma so we go prze ka zu dąż ność do wy pra co wa nia
po zo rów kom pro mi su. „Sta bi li za cja” czy też „nor ma li za cja” ży cia spo łecz no -p oli -
tyc zn ego i go spo dar cze go, w któ rej Ko ściół miał ode grać po jed naw czą ro lę, sta ła
się ulu bio nym fra ze sem uży wa nym wów czas w re to ry ce wło da rzy PRL. Sym bo -
lem tej po li ty ki by ło m.in. spo tka nie abp. Jó ze fa Glem pa z gen. Woj cie chem Ja ru -
zel skim 24 kwiet nia 1986 r. Na ma jo wej te le kon fe ren cji z pra cow ni ka mi
Wy dzia łów IV WUSW z te re nu ca łe go kra ju dy rek tor De par ta men tu IV MSW gen.
Ta de usz Szczy gieł oce nił, że spo tka nie to sta no wi ło prze łom i „cios dla opo zy cji”.
Wszyst ko za spra wą ugo do wej, czy jak ją okre ślo no „re ali stycz nej i sa mo kry tycz -
nej”, po sta wy pry ma sa Glem pa, któ ry miał po zwo lić so bie pod czas roz mo wy na
kil ka nie for tun nych wy po wie dzi, m.in. stwier dze nie: „obiek tyw nie Ko ściół po parł
opo zy cję, cho ciaż te go wca le nie za mie rzał zro bić”. Te i po dob ne sfor mu ło wa nia
po słu ży ły na stęp nie wła dzy do dys kre dy to wa nia po zy cji Ko ścio ła7. 

Pry mas Jó zef Glemp zo stał uzna ny za part ne ra w dzia ła niach umoż li wia ją -
cych pro wa dze nie kam pa nii sta bi li za cyj nej, a przy naj mniej za po stać, któ rej po -
jed naw cze ge sty moż na by ło wy ko rzy stać do ce lów pro pa gan do wy ch8. Z dru giej

6 Zob. R. Gryz, Pry mas Wy szyń ski i na ro dzi ny „So li dar no ści”. Me dia tor czy so jusz nik?, „Ty go dnik Po -
wszech ny”, 26 VIII 2001; J. Ża ryn, Ko ściół ka to lic ki a „So li dar ność” w la tach 1980–1981, „Biu le tyn
IPN” 2010, nr 9–10, s. 151–154.

7 Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Szcze ci nie (da lej: AIPN Sz), 0012/281, Ste no gram
z te le kon fe ren cji z udzia łem Dy rek to ra De par ta men tu IV płk. Ta de usza Szczy gła, Szcze cin, 8 V 1986 r.,
k. 155–161.

8 W taj nym do ku men cie za ty tu ło wa nym „Pod sta wo we za ło że nia i za sa dy po li ty ki wy zna nio wej w PRL”,
pry ma sa Glem pa scha rak te ry zo wa no w na stę pu ją cy spo sób: „jest rzecz ni kiem umiar ko wa nej li nii, opo wia da
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stro ny wła dze, w tym rów nież i SB, zda wa ły so bie spra wę z te go, że Ko ściół utrzy -
mu je kon tak ty z opo zy cją i trak to wa ły je go dusz pa ste rzy z ro sną cą do zą po dejrz -
li wo ści. Pod ko niec 1986 r. gen. Szczy gieł prze strze gał, że choć „więk szość
bi sku pów na cze le z kard. Glem pem dy stan su je się od po li tycz nych ini cja tyw eks -
tre mal nych dzia ła czy b. »So li dar no ści« i opo zy cji po li tycz nej”9, to w prak ty ce hie -
rar chia ko ściel na nie prze ciw dzia ła ła dzia łal no ści księ ży sym pa ty zu ją cych
z pod zie miem. Po sta wę tę okre ślo no mia nem „po zor nej neu tral no ści”, spo wo do -
wa nej głów nie nie wia rą Ko ścio ła w sil ne spo łecz ne po par cie opo zy cji, któ rej ro la,
jak oce nia no, sła bła 10. W po dob nym pro pa gan do wym to nie przed sta wio no rów -
nież wi zy tę gen. Ja ru zel skie go w Wa ty ka nie w stycz niu 1987 r. 

Przy go to wa nia do III piel grzym ki w ofi cjal nej re to ry ce upły nę ły więc pod
ha słem sta bi li za cji i zgo dy. Plat for mę po zor ne go po ro zu mie nia sta ra no się umiej sco -
wić na grun cie spo łecz nym, jej ele men ta mi by ły m.in. wal ka z al ko ho li zmem i etos
pra cy, co w skró cie spro wa dza ło się do gło śne go ha sła gen. Ja ru zel skie go, że oto
„Pol ska po wi ta pa pie ża trzeź wa, czy sta, pra co wi ta i go spo dar na”11. Pra sa 
obwiesz cza ła pro kla mo wa nie „po ro zu mie nia na ro do we go”, nad któ rym pie czę
spra wo wa ła Ko mi sja Wspól na Rzą du i Epi sko pa tu 12. Pro pa gan da po sta wi ła na efek -
tyw ność tru istycz nych ha seł, wśród któ rych prym wio dły „spo kój”, „zgo da” i „bez -
pie czeń stwo”. W oświad cze niu przy ję tym na po sie dze niu Ra dy Kon sul ta cyj nej przy
Prze wod ni czą cym Ra dy Pań stwa 18 ma ja 1987 r. wy ra żo no prze ko na nie, że obec -
ność Ja na Paw ła II wnie sie „wkład w spra wę sta bi li za cji we wnętrz nej kra ju i wspól -
ne go dzia ła nia Po la ków bez wzglę du na prze ko na nia świa to po glą do we”13.

*  *  *

Wróć my jed nak do sy gna li zo wa nej po wy żej per spek ty wy spoj rze nia na to
wy da rze nie przez pry zmat dzia łań szcze ciń skiej SB. Na pod sta wie za cho wa nych
ma te ria łów mo że my za ry zy ko wać przy bli że nie ich głów nych kie run ków w okre -
sie po prze dza ją cym sa mą wi zy tę. Mam tu na uwa dze przede wszyst kim dzia łal -
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się za dia lo giem. Ce chu je go re alizm w oce nie spo łecz no -p ol ityc znej w kra ju. W kon tak tach za gra nicz nych
pre zen tu je pol ską ra cję sta nu. Dy stan su je się od ra dy kal nych po czy nań opo zy cji [...]. Po sta wa Glem pa ma
to nu ją cy wpływ na za cho wa nie i dzia ła nie czę ści bi sku pów i du cho wień stwa w Pol sce”; AIPN Sz, 0012/281,
Pod sta wo we za ło że nia i za sa dy po li ty ki wy zna nio wej w PRL, War sza wa, 5 III 1987 r., k. 239v.

9 Ibi dem, Ste no gram z wy stą pie nia dy rek to ra De par ta men tu IV gen. Ta de usza Szczy gła pod czas te le kon -
fe ren cji 2 XII 1986 r., k. 209–211.

10 Ibi dem, Ste no gram z wy stą pie nia wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV płk. Eu ge niu sza Mi row skie go na tele -
kon fe ren cji 4 XI 1986 r., k. 203–208.

11 Ibi dem, Pod sta wo we za ło że nia i za sa dy po li ty ki wy zna nio wej w PRL, War sza wa, 5 III 1987 r., k. 242.
Ha sło to zna la zło się w ofi cjal nym ko mu ni ka cie Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Epi sko pa tu z 16 II 1987 r.
w spra wie przy go to wań do trze ciej wi zy ty Ja na Paw ła II w Pol sce; zob. P. Ra ina, Ko ściół w PRL..., t. 3,
s. 542.

12 XXXVIII po sie dze nie Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Epi sko pa tu, „Głos Szcze ciń ski”, 8 IV 1987.
13 Ar chi wum Pań stwo we w Szcze ci nie (da lej: AP Sz), Urząd Wo je wódz ki w Szcze ci nie (da lej: UWS),

1601/2001, Oświad cze nie przy ję te na po sie dze niu Ra dy Kon sul ta cyj nej przy Prze wod ni czą cym Ra dy
Pań stwa 18 V 1987 r., k. 12.



ność Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie, zaj mu ją ce go się kon tro lą związ ków wy zna -
nio wych, du chow nych oraz tzw. ak ty wem ka to lic kim. 

Za cznij my od szer sze go uję cia. Jak wy ni ka z lek tu ry przy wo ła nych już wcześ -
niej ste no gra mów te le kon fe ren cyj nych dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, szcze -
ciń ski Wy dział IV WUSW w dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych nie od zna czał się
ni czym szcze gól nym. Wy ni ki po zy ski wa nia taj nych współ pra cow ni ków, pro wa -
dzo nych spraw czy ru ty no wych czyn no ści (np. tzw. za bez pie cza nia mszy świę tych)
utrzy my wa ły się na prze cięt nym po zio mie 14. Z tre ści tych do ku men tów moż na
rów nież wy snuć wnio sek, że sa mo mia sto nie sta no wi ło tak du że go „za gro że nia”
jak in ne ośrod ki opo zy cji lat osiem dzie sią tych: Gdańsk, Kra ków czy War sza wa.
Nie ozna cza to jed nak, że w Szcze ci nie Ko ściół nie an ga żo wał się na po lu spo łecz -
no -p ol ityc znej opo zy cji. 

W oce nie SB wzrost ak tyw no ści śro do wisk ko ściel nych na stą pił po za bój -
stwie ks. Po pie łusz ki w 1984 r. W li sto pa dzie te go ro ku za czę to od pra wiać w ko -
ście le pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa (NSPJ) przy pl. Zwy cię stwa msze za
oj czy znę. Bez pie ka okre śli ła je mia nem „ma ni fe sta cji szcze ciń skiej opo zy cji”15. Na -
bo żeń stwa od by wa ły się cy klicz nie pod pa tro na tem róż nych grup pra cow ni czych
i śro do wisk dy sy denc kich. W swo jej wi zu al nej opra wie za wie ra ły ak cen ty so li dar -
no ścio we i nie pod le gło ścio we 16. To wła śnie zna ni z od waż nych ka zań gło szo nych
pod czas mszy za oj czy znę księ ża chry stu sow cy, ks. An drzej Wał dow ski, ks. Sta ni -
sław Pa rol, a na stęp nie ks. Ta de usz Ta lik, zo sta li okre śle ni ja ko „jed no z naj więk -
szych za gro żeń ko ściel nych”17, a sam ko ściół pw. NSPJ był wy mie nia ny ja ko jed no
z nie licz nych cen trów re li gij nych ko ja rzo nych z dzia łal no ścią kul tu ral ną i za ra zem
opo zy cyj ną w mie ście 18. 

Po za ko ścio łem pw. NSPJ bez pie kę szcze gól nie in te re so wa ła dzia łal ność
Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy przy ko ście le pw. św. Sta ni sła wa Kost ki przy pl. Po pie -
la (obec nie pl. Mat ki Te re sy z Kal ku ty)19 oraz Szcze ciń ski Klub Ka to li kó w20. 

14 Z no ta tek na mar gi ne sie jed ne go ze ste no gra mów, praw do po dob nie spo rzą dzo nych przez na czel ni ka
Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie, ppłk. Ja na Do mi nę, mo że my się do wie dzieć, że w 1986 r. wy dział ów
pro wa dził 22 spra wy obiek to we, jed ną spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia, dwie spra wy ope ra cyj ne go
spraw dze nia, dzie sięć kwe stio na riu szy ewi den cyj nych, po zy ska no jed ne go TW wśród ka dry na uko wej,
a prze cięt ne ob cią że nie pra cow ni ków ope ra cyj nych sie cią TW wy no si ło 13,5 proc. Na 1987 r. za pla no -
wa no po zy skać pię ciu TW wśród księ ży i dwu na stu TW wśród osób świec kich; AIPN Sz, 0012/281, Ste -
no gram z te le kon fe ren cji z udzia łem dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. Ta de usza Szczy gła, Szcze cin,
4 II 1986 r., k. 139–142.

15 AIPN Sz, 0012/286, In for ma cja do ty czą ca prze bie gu na bo żeństw „Za Oj czy znę” w ko ście le NSPJ przy
pl. Zwy cię stwa w Szcze ci nie, Szcze cin, 11 II 1987 r., k. 25–26.

16 Po mszach czę sto or ga ni zo wa no spo tka nia dys ku syj ne i li te rac kie, na któ re za pra sza no zna nych ak to -
rów, pi sa rzy i po etów, m.in. Ewę Skar żan kę, An drze ja Przy byl skie go, Ma ję Ko mo row ską, An nę Neh re -
bec ką; ibi dem.

17 Ibi dem.
18 AIPN Sz, 0012/268, Wy kaz obiek tów sa kral nych i ka te che tycz nych, w któ rych pro wa dzo na jest sys te ma -

tycz na dzia łal ność kul tu ral na, Szcze cin, 18 II 1987 r., k. 34–35.
19 DLP po wsta ło w 1985 r. Opie ku nem był ks. pra łat Je rzy So sna, dy rek tor Wy dzia łu Dusz pa ster skie go ku -

rii szcze ciń sko -k amie ńskiej. Do dusz pa ster stwa na le że li dzia ła cze szcze ciń skiej opo zy cji, m.in. Ma rian
Jur czyk, Sta ni sław Wą do łow ski, Mie czy sław Usta siak, Prze my sław Fen rych i Jan Tar now ski; ibi dem, 
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W 1986 r. die ce zja szcze ciń sko -k amie ńska obej mo wa ła 189 pa ra fii z 445
księż mi i 145 alum na mi uczą cy mi się w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym
w Szcze ci nie 21. Zna mien ne, że „po li ty ku ją cy” księ ża (m.in. z ko ścio ła pw. NSPJ)
by li czę sto przy wo ły wa ni w ra por tach bez pie ki ja ko po sta ci nie licz ne i wy róż nia -
ją ce się na tle in nych du chow nych. Po dob na oce na za cho wa ła się w do ku men tach
par tyj nych. We dług ra por tu Re fe ra tu Spo łecz no -Pra wn ego KW PZPR z 1987 r.
„prze wa ża ją ca licz ba księ ży zaj mo wa ła wła ści wą i lo jal ną po sta wę wo bec pań -
stwa”22. Pa ra fie, któ re wy ła my wa ły się z tej cha rak te ry sty ki okre ślo no w ra por cie
mia nem „eks tre my po li tycz nej”23. Za „naj bar dziej kon tro wer syj ną, a w nie da le -
kiej prze szło ści tak że wro gą”24 spo śród wszyst kich świec kich or ga ni za cji ka to lic -
kich uzna ny zo stał SKK. 

Te sa me wnio ski, ale ze wska za niem na więk szą licz bę po ten cjal nych „za -
gro żeń”, znaj dzie my m.in. w ra por cie na czel ni ka Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci -
nie z po cząt ku 1987 r. Mo że my w nim prze czy tać m.in.: „przy za sad ni czym trzo nie
ilo ścio wym ogó łu księ ży wo je wódz twa, kie ru ją cych się w swo im po stę po wa niu
umiar ko wa niem, wy ni ka ją cym na rów ni z wła ści wej oce ny re aliów po li tycz nych,
jak i do brze po ję tych in te re sów wła snych – na stą pi ły nie ko rzyst ne po li tycz ne prze -
war to ścio wa nia”25. Za li czo no do nich wzrost licz by ka zań o „an ty pań stwo wej wy -
mo wie” oraz utrzy my wa nie sys te ma tycz nych kon tak tów z przed sta wi cie la mi
pod ziem nych struk tur „So li dar no ści”. Ja ko „nie bez piecz nych” wy mie nio no księ -
ży: An drze ja Wał dow skie go z pa ra fii pw. NSPJ, Ja nu sza Jan ca rza z pa ra fii w Szcze -
ci nie- Zdr ojach, Ja na Szcze pań czy ka i J. Przy by ła ze Świ no uj ścia, Cze sła wa
Ba ra nie wi cza z Mię dzyz dro jów oraz Ry szar da Schre ibe ra ze Star gar du Szcze ciń -
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Infor ma cja dot. ak tu al nej sy tu acji w dusz pa ster stwach sta no wo -z aw od owych, Szcze cin, 11 III 1987 r.,
k. 43–47; AIPN Sz, 0012/286, In for ma cja dot. za gro żeń ide olo gicz no -p ol ityc znych wy wo ła nych dzia łal -
no ścią hie rar chii i kle ru (woj. szcze ciń skie), Szcze cin, [1986 r.], k. 3–4.

20 Szcze ciń ski Klub Ka to li ków zo stał za ło żo ny w 1980 r. przez oso by zwią za ne z DA przy pa ra fii św. An -
drze ja Bo bo li przy ul. Pocz to wej w Szcze ci nie. W SKK dzia ła li m.in. Prze my sław Fen rych, Mi chał Pla -
ter-Z yberk, Ed mund Bi lic ki, Ka zi mierz No wo tar ski, Woj ciech Go łąb, Kry sty na Bod nar; sze rzej zob.
M. Sie dzia ko, Po wsta nie i roz wój dzia łal no ści Szcze ciń skie go Klu bu Ka to li ków (do 13 grud nia 1981 r.)
[w:] Let nia Szko ła Hi sto rii Naj now szej 2009. Re fe ra ty, red. Ł. Ka miń ski, T. Ko złow ski, War sza wa 2010,
s. 131–140; idem, Ko mu ni stycz ne wła dze prze ciw ko ka to li kom świec kim. Spra wa Za rzą du Szcze ciń skie -
go Klu bu Ka to li ków w 1984 r. [w:] Po li ty ka władz pań stwo wych wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go na Po mo -
rzu Za chod nim i zie mi lu bu skiej w la tach 1945–1989, red. T. Cey no wa, P. Knap, Szcze cin 2010,
s. 259–272; idem, Szcze ciń ski Klub Ka to li ków im. Mi cha ła Pla te r-Z ybe rka 1980–1989, mps udo stęp nio -
ny przez au to ra [w dru ku].

21 AIPN Sz, 0012/281, No tat ka in for ma cyj na dot. da nych sta ty stycz nych die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej,
Szcze cin, 20 V 1986 r., k. 166.

22 AIPN Sz, 0012/282, Oce na dzia łal no ści ko ścio łów i in nych związ ków re li gij nych oraz kie run ki pra cy
po li tycz nej i ad mi ni stra cyj nej w za kre sie po li ty ki wy zna nio wej w wo je wódz twie szcze ciń skim, Szcze cin,
[1987 r.], k. 2. 

23 Ja ko „pro wa dzą ce dzia łal ność an ty pań stwo wą” wy mie nio no pa ra fie: Chry stu sa Kró la w Świ no uj ściu,
Naj święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Świa ta w Star gar dzie Szcze ciń skim, św. Pio tra Apo sto ła w Mię dzy -
zdro jach oraz trzy pa ra fie szcze ciń skie: An drze ja Bo bo li przy ul. Pocz to wej, Sta ni sła wa Kost ki przy
pl. Popie la oraz Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa przy pl. Zwy cię stwa; ibi dem, k. 2–3.

24 Ibi dem, k. 4.
25 AIPN Sz, 0012/286, In for ma cja dot. za gro żeń ide olo gicz no -p ol ityc znych wy wo ła nych dzia łal no ścią hie -

rar chii i kle ru (woj. szcze ciń skie), Szcze cin, [1987 r.], k. 1.



skie go. Oce nio no tak że, że sam or dy na riusz, bp Ka zi mierz Maj dań ski oraz bi sku -
pi po moc ni czy wy ko ny wa li po kry jo mu nie śmia łe, pro so li dar no ścio we ge sty. Łącz -
ność ku rii z dzia ła cza mi by łej „So li dar no ści”, ta ki mi jak Ma rian Jur czyk czy
Sta ni sław Wą do łow ski, mia ła być utrzy my wa na dzię ki ener gicz nej dzia łal no ści
osób ze śro do wi ska SKK: Prze my sła wa Fen ry cha oraz Ja na De ni se wi cza 26. 

Na le ży pa mię tać, że es bec kie ana li zy da ne go śro do wi ska i je go człon ków nie
by ły two rzo ne w szer szym uję ciu. Te ma ty in te re su ją ce bez pie kę wią za ły się za wsze
z moż li wo ścią tzw. dzia łal no ści ope ra cyj nej. Od po wia da ły więc kon kret ne mu za -
po trze bo wa niu i sche ma to wi: wy ka zać nie bez pie czeń stwo, wska zać win nych
i prze ciw dzia łać. Ucie ka no się przy tym do me tod ma ni pu la cji, wy ko rzy sty wa no
ludz kie sła bo ści, am bi cje i kon flik ty. Przy kła da mi ade kwat ny mi dla okre su po prze -
dza ją ce go wi zy tę pa pie ża by ły m.in. bu do wa sie dzi by WSD czy tzw. kon flikt w Sta -
rych Ły so gór kach – oba pró bo wa no wy ko rzy stać w ce lu zdys kre dy to wa nia
po czy nań ku rii. 

Bu do wa se mi na rium na po ty ka ła na pro ble my ze stro ny wła dzy. Utrud nia no
do stęp do ma te ria łów bu dow la nych i spe cja li stycz ne go sprzę tu 27. W 1986 r. ze
wzglę du na kosz ty bu do wy i ob cią że nie ni mi pa ra fii w die ce zji SB no to wa ła gło sy
nie za do wo le nia ze stro ny księ ży, któ re na stęp nie sta ły się „przed mio tem dzia łań
spe cjal nych i dez in te gra cyj nych”28. W żar go nie bez pie ki ozna cza ło to, że na ba zie
pro ble mów fi nan so wych po szcze gól nych ad mi ni stra to rów pa ra fii pró bo wa no
uwy pu klać kon flik ty w śro do wi sku du chow nych, pod sy cać wza jem ne ani mo zje
czy nie chęć do po li ty ki ku rii. 

Spra wa wsi Sta re Ły so gór ki z ko lei po ja wi ła się w 1986 r. wraz z de cy zją
bp. Maj dań skie go o utwo rze niu no wej pa ra fii w Sie kier kach i włą cze niu do niej
wspo mnia nej miej sco wo ści. Miesz kań cy wsi wzię li w obro nę ks. Le cha Sta siew skie -
go, któ ry rze ko mo bez wie dzy ku rii od pra wiał w Sta rych Ły so gór kach msze świę -
te w bu dyn ku prze zna czo nym pier wot nie na owczar nię. Ksiądz zo stał prze nie sio ny
do in nej miej sco wo ści, a we wsi po wstał ko mi tet spo łecz ny, któ ry skie ro wał do
WdSW pi sem ny pro test. Spra wę na gło śnio no w te le wi zji, a w ma ju 1987 r. miesz -
kań cy wsi wy sto so wa li proś bę o spo tka nie z pa pie że m29. Wy so ce praw do po dob -
ne, że spra wą ma ni pu lo wa ła SB, żon glu jąc in for ma cja mi po mię dzy wspo mnia nym
księ dzem, miesz kań ca mi wsi, WdSW i ku rią bi sku pią. 

26 Ibi dem, k. 2.
27 AIPN Sz, 0012/282, No tat ka za stęp cy dy rek to ra Wy dzia łu do Spraw Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go

Andrze ja Ce ha ka, Szcze cin, 6 VIII 1986 r., k. 154–156.
28 AIPN Sz, 0012/281, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu I De -

par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 17 II 1982 r., k. 135–136; ibi dem, Pi smo na czel ni ka Wy -
dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu IV MSW w War sza wie dot.
kon flik tów na tle świad czeń fi nan so wych na ce le ko ściel ne, Szcze cin, 17 II 1986 r., k. 135–136.

29 AIPN Sz, 0012/282, Tekst pro te stu da to wa ne go na 3 XI 1986 r., k. 45–47. Zob. też: ibi dem, Pi smo dy -
rek to ra Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w Szcze ci nie Hen ry ka Ko ło dziej ka w spra wie proś -
by miesz kań ców wsi Ły so gór ki o spo tka nie z pa pie żem, Szcze cin, 30 V 1987 r., k. 35; AIPN Sz,
0012/278, Wy ciąg z in for ma cji dot. kon flik tu w Sta rych Ły so gór kach, Szcze cin, 6 XI 1986 r., k. 51.
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Przed wi zy tą pa pie ża te go ty pu przy pad ki szcze gól nie prze ja skra wia no, chcąc
ob na żyć kon flik ty i pro ble my ukry wa ją ce się za gło szo ną przez du chow nych jed -
no ścią lu dzi Ko ścio ła. Dzia łal ność SB w ra mach przy go to wań do wi zy ty by ła zresz -
tą ści śle, od gór nie za pla no wa na. 

*  *  *

Taj ny nad zór nad or ga ni za cją piel grzym ki spra wo wał De par ta ment IV MSW
i ana lo gicz nie w każ dym wo je wódz twie – Wy dzia ły IV WUSW. Na prze ło mie 1986
i 1987 r. opra co wa no wy tycz ne dla ope ra cji „Zo rza II”, w ra mach któ rej cen tral -
nie ste ro wa no dzia ła nia mi SB w ca łym kra ju. We wstęp nej fa zie prze wi dy wa no
wo bec Ko ścio ła m.in.:

– pod ję cie kro ków wo bec księ ży ma ją cych kon tak ty z opo zy cją „ce lem zneu -
tra li zo wa nia ich dzia łal no ści i ewen tu al ne go skom pro mi to wa nia w śro do wi sku”;

– wspar cie dla du chow nych, któ rzy pre zen to wa li „wła ści wą” po sta wę wobec
wła dzy;

– „ope ra cyj ne wy ko rzy sta nie” kon flik tów po mię dzy Ko ścio łem rzym sko -
kato lic kim i in ny mi wy zna nia mi;

– wy ko rzy sta nie spo rów w or ga ni za cjach świec kich i po mię dzy du chow ny mi30.
Te go ty pu dzia ła nia pro wa dzo no w spo sób za ka mu flo wa ny, w cie niu ha seł

o współ dzia ła niu apa ra tu par tyj no -a dm in istr acy jn ego i Ko ścio ła. Ta współ pra ca
na po zio mie lo kal nym przy bra ła in sty tu cjo nal ną for mę w po sta ci Ze spo łu Głów -
ne go ds. Przy go to wa nia Wi zy ty Pa pie skiej, w któ re go skład we szli przed sta wi cie le
władz wo je wódz kich i ku rii 31. Zaj mo wał się on oma wia niem spraw po rząd ko -
wych, fi nan so wych oraz lo gi stycz nych zwią za nych z wi zy tą. Pod czas spo tkań to -
czo no prze róż ne spo ry, jak ten sym bo licz ny o miej sce głów nej ce le bry czy też
o ry wa li za cji tre ści pa trio tycz nych z re li gij ny mi w wi zu al nej kom po zy cji po mni ka
Czy nu Po la ków i bu do wa ne go tuż przed nim oł ta rza 32.

W lo kal nej pra sie po ja wia ły się ko mu ni ka ty ze spo tkań wo je wo dy Sta ni sła -
wa Mal ca z bp. Ka zi mie rzem Maj dań skim. Jak za uwa ży li au to rzy pod ziem ne go
„Ob ra zu”, za stą pi ły one chwi lo wo nie obec ne, an ty ko ściel ne tek sty 33. „Sta bi li za -
cja” prze ja wia ła się tak że w uela stycz nie niu sta no wi ska Ko ścio ła. W ka za niach ak -
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30 AIPN Sz, 0012/281, Wy tycz ne dla Pio nu IV, b.m. i d.w., k. 219–220.
31 W pra cach ze spo łu i spo tka niach or ga ni za cyj nych bra li udział m.in. wi ce wo je wo da Ta de usz Klu ka, bp Jan

Ga łec ki, pre zy dent Szcze ci na Ry szard Rot kie wicz, se kre tarz KW PZPR Ste fan Ro gal ski, za stęp ca sze fa
WUSW ds. MO płk. Je rzy Stań czyk, za stęp ca sze fa WUSW ds. SB płk. Cze sław Zu ziak, dy rek tor ośrod -
ka Pol skie go Ra dia i Te le wi zji Zbi gniew Pu chal ski, ks. Ro man Ko sty no wicz, ks. Sta ni sław Mi siu rek,
ks. Je rzy So sna, ks. Wal de mar Mi cha łow ski, ks. Ed mund Cy bul ski; zob. AP Sz, UWS, 1601/2001, Decy -
zja nr 17/Or/87 wo je wo dy szcze ciń skie go z 7 III 1987 r. w spra wie po wo ła nia Ze spo łu i Pod ze spo łów
do przy go to wa nia wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II w Szcze ci nie, k. 177–183; ibi dem, No tat ka służ bo wa
z zebra nia Ze spo łu Głów ne go ds. Przy go to wa nia Wi zy ty Pa pie skiej od by te go 15 V 1987 r. w Urzę dzie
Wo je wódz kim w Szcze ci nie, k. 18–22. 

32 Zob. P. Knap, Nim Szcze cin przy wi tał pa pie ża...
33 Ob raz mie sią ca: przed przy jaz dem Ja na Paw ła II, „Ob raz” 1987, nr 6.



cen to wa no po trze bę od no wy ży cia re li gij ne go i spo łecz ne go po przez za nie cha nie
we wnętrz nych wa śni. Ko mu ni kat z 219. Kon fe ren cji Ple nar nej Epi sko pa tu Pol ski
od by tej 10–11 mar ca 1987 r. gło sił: „wi zy ta Oj ca Świę te go w na szym kra ju po win -
na utrwa lić prze ko na nie, że Po la cy mo gą zjed no czyć się dla bu do wa nia wspól ne -
go Oj czy ste go Do mu w spra wie dli wo ści, mi ło ści i po ko ju”34. Księ ża na wo ły wa li do
wstrzy ma nia się z eks po no wa niem so li dar no ścio wej sym bo li ki. Z sa tys fak cją do -
wo dy ta kiej po jed naw czo ści re je stro wa li szcze ciń scy funk cjo na riu sze SB. Ich prze -
ja wem mia ła być np. skrom niej sza opra wa mszy za oj czy znę. Za no to wa no m.in.,
że uczest ni cy na bo żeń stwa od pra wio ne go 9 stycz nia 1987 r. kry tycz nie ko men to -
wa li „zbyt po ko jo we”, apo li tycz ne ka za nie wy gło szo ne przez ks. Je rze go So snę 35.
In for ma tor bez pie ki obec ny na mszy 13 lu te go 1987 r. opi sał brak sztan da rów
„So li dar no ści” oraz sto no wa ną ho mi lię ks. Ta de usza Ta li ka, na wo łu ją cą do po -
trze by jed no ści w na ro dzie 36. 

W mar cu 1987 r. SB no to wa ła, że w śro do wi sku księ ży ko men to wa no prak -
tycz ne ko rzy ści ze zbli ża ją cej się piel grzym ki. Li czo no rze ko mo, że kli mat wi zy ty
pa pie skiej oka że się po moc ny w wy ne go cjo wa niu ogra ni cze nia pla no wa ne go wzro -
stu ce n37.

Po mi mo de kla ro wa nej go ścin no ści, wła dza sta ra ła się mak sy mal nie zmniej -
szyć ran gę pla no wa nych uro czy sto ści na Ja snych Bło niach. Pod kre śla no szcze gól -
nie kosz ta i za an ga żo wa nie, ja kie mu sia ło po nieść mia sto i ad mi ni stra cja w związ ku
z przy go to wa nia mi 38. Na po cząt ku kwiet nia dy rek tor Wy dzia łu Han dlu Urzę du
Wo je wódz kie go w Szcze ci nie skie ro wał do mi ni stra han dlu we wnętrz ne go i usług
Jó ze fa Jóź wia ka pi smo w spra wie nie do bo rów ar ty ku łów spo żyw czych i prze my -
sło wych na ryn ku wo je wódz twa szcze ciń skie go, któ re wo bec spo dzie wa nych tłu -
mów (1 mln osób), w tym piel grzy mów za gra nicz nych, mo gły za szko dzić re pu ta cji
władz par tyj ny ch39.

W ma ju po ja wi ły się plot ki o bra ku wy star cza ją cej po wierzch ni na Ja snych
Bło niach dla przy ję cia więk szej ilo ści wier nych, co mo gło za gra żać ży ciu piel grzy -
mów. Spe ku lo wa no tak że na te mat usta no wie nia 11 czerw ca dniem wol nym od
pra cy i za jęć szkol nych. Osta tecz nie w try bie ad mi ni stra cyj nym na ka za no dzień

34 AIPN Sz, 0012/277, Ko mu ni kat z 219. Kon fe ren cji Ple nar nej Epi sko pa tu Pol ski 10 i 11 III 1987 r.,
k. 107.

35 AIPN Sz, 0012/286, In for ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie dot. prze bie gu „Mszy za Oj czy znę”
9 I 1987 r., Szcze cin, 13 I 1987 r., k. 17–18.

36 AIPN Sz, 0012/278, Mel du nek na czel ni ka Wy dzia łu III-1 WUSW w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia -
łu IV WUSW w Szcze ci nie, Szcze cin, 19 II 1987 r., k. 73.

37 Ko mu ni kat mi ni stra fi nan sów na te mat pod wy żek cen uka zał się 28 III 1987 r.; AIPN Sz, 0012/268,
Infor ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie dot. sy tu acji po li tycz no -op er acy jnej w kon tro lo wa nych
śro do wi skach w związ ku z po li ty ką ce no wą, Szcze cin, 19 III 1987 r., k. 57. 

38 Dy rek tor WdSW UWS Hen ryk Ko ło dzie jek wy li czał, że wy si łek or ga ni za cyj ny ze stro ny władz pań stwo -
wych to m.in.: „40 km rur, 5 km lin, 500 m kw. drew na, 120 ton wę dlin, 30 ton se rów, 15 ton ma sła,
100 ton kon serw, 120 ton pie czy wa, 1 mln li trów na po jów i 100 ton lo dów”; AP Sz, UWS, 1601/2001,
Pro jekt od po wie dzi dy rek to ra Wy dzia łu ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w Szcze ci nie w spra wie ar -
ty ku łu do ty go dni ka „Ra da Na ro do wa”, Szcze cin, 6 V 1987 r., k. 52.

39 Ibi dem, Pi smo dy rek to ra Wy dzia łu Han dlu Urzę du Wo je wódz kie go w Szcze ci nie Hen ry ka Jan kow skie -
go do mi ni stra han dlu we wnętrz ne go i usług Jó ze fa Jóź wia ka, Szcze cin, 4 IV 1987 r., k. 133–134. 
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ten od pra co wać w so bo tę. Nie po ko ją ce po gło ski skło ni ły bp. Maj dań skie go do
ogło sze nia w po ło wie ma ja li stu pa ster skie go, w któ rym zwró cił się do osób od -
po wie dzial nych za ich sze rze nie w na stę pu ją cych sło wach: „nie rób cie trud no ści
w przy go to wa niu i prze pro wa dze niu te go naj więk sze go na pol skim Po mo rzu Za -
chod nim wy da rze nia, ja kim bę dzie wi zy ta pa pie ża u nas. Bę dzie ona ra zić nie jed -
ne go nie przy ja cie la Pol ski: niech nikt nie za pi su je się do tych sze re gów. Bądź my
wszy scy so li dar ni z pol ską ra cją sta nu”40. Dwa dni póź niej nie zna ni spraw cy do ko -
na li wła ma nia do ba zy li ki św. Ja ku ba. Ich łu pem padł re li kwiarz św. Ot to na z Bam -
ber gu. Do dziś spra wa ta po zo sta je nie wy ja śnio na. Wów czas pod kre śla no, że
kra dzież mo gła zni we czyć sta ra nia bp. Maj dań skie go o obec ność przed sta wi cie li
epi sko pa tów RFN i NRD pod czas ce le bry na Ja snych Bło nia ch41. Wspo mnieć na -
le ży, że or dy na riusz wią zał z wi zy tą pa pie ża na dzie je na roz pro pa go wa nie gło szo -
nej przez sie bie te zy o po wro cie pol skie go Ko ścio ła na zie mie za chod nie. Dla te go
tak bar dzo za le ża ło mu na eks po no wa niu wąt ków zwią za nych z ka to lic ką toż sa -
mo ścią hi sto rycz ną tych te re nó w42. 

Ge ne ral ną pró bą sku tecz no ści dzia łań SB tuż przed piel grzym ką by ła od gór -
nie za rzą dzo na w ca łym kra ju in wi gi la cja prze bie gu uro czy sto ści ko ściel nych Ze -
sła nia Du cha Świę te go 24 ma ja 1987 r. Na pod sta wie tych spe cy ficz nych, taj nych
„ma new rów” ze bra no sta ty stycz ne da ne o tre ści ka zań i ak cen tach po li tycz nych
eks po no wa nych pod czas na bo żeń stw43. 

Tym cza sem księ ża ape lo wa li o spo kój i sku pie nie uwa gi wier nych na wy mia -
rze du cho wym pa pie skie go piel grzy mo wa nia. 26 ma ja ks. Wal de mar Mi cha łow ski
na spo tka niu z gru pą ochot ni ków do peł nie nia służ by po rząd ko wej w po miesz -
cze niach ba zy li ki ka te dral nej upo mi nał o nie wno sze nie na miej sce ce le bry trans -
pa ren tów i pla kie te k44. W po dob nym to nie w ko ście le pw. św. Sta ni sła wa Kost ki
prze ma wiał ks. Sta ni sław Szwaj kosz, pro sząc, aby 11 czerw ca „po trak to wać szcze -
gól nie ja ko tzw. dzień za wie sze nia bro ni”45. 3 czerw ca bp Maj dań ski w roz mo wie
z za stęp cą sze fa WUSW ds. MO płk. Je rzym Stań czy kiem za strzegł, że nie moż li -
wym bę dzie cał ko wi te prze ciw dzia ła nie wno sze niu na te ren uro czy sto ści em ble ma -
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40 AIPN Sz, 0012/277, List pa ster ski „Świę te Ocze ki wa nie” do od czy ta nia w cza sie wszyst kich mszy
św. w świą ty niach i ka pli cach die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej, Szcze cin, 17 V 1987 r., k. 139.

41 AIPN Sz, 0012/268, In for ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie, Szcze cin, 25 V 1987 r., k. 100–101.
42 Pod czas spo tka nia z przed sta wi cie la mi dzien ni ka rzy za gra nicz nych 9 VI 1987 r. bi skup za ak cen to wał

ko niecz ność prze ka zy wa nia w me diach in for ma cji eks po nu ją cych wąt ki zwią za ne z pol skim Szcze ci nem;
Mel du nek ope ra cyj ny nr 0264/87 na czel ni ka Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu I
De par ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 10 VI 1987 r. [w:] Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki
ope ra cyj ne..., s. 129. Zob. też kry tycz ny list bp. Maj dań skie go do mi ni stra Wła dy sła wa Lo ran ca z 18 IX
1987 r., ibi dem, s. 212–215. 

43 We dług do ku men tów, na te re nie ca łe go kra ju „za bez pie czo no 9319 obiek tów sa kral nych oraz 15940
ka zań, po twier dza jąc, że 90 proc. księ ży mó wi o re li gii i mo ral no ści, a tyl ko 2 proc. wpro wa dza ne ga -
tyw ne po li tycz nie lub na pa stli we pod ad re sem władz tre ści. Za uwa żal ny jest wzrost po zy tyw nych wy stą -
pień. Mo że mieć na to wpływ od dzia ły wa nie hie rar chii przed wi zy tą”; AIPN Sz, 0012/281, Ste no gram
z wy stą pie nia za stęp cy dy rek to ra De par ta men tu IV płk. Eu ge niu sza Mi row skie go w cza sie te le kon fe ren -
cji 2 VI 1987 r., k. 250–251, 255.

44 AIPN Sz, 0012/268, In for ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie, Szcze cin, 1 VI 1987 r., k. 109–110.
45 Ibi dem, In for ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie, Szcze cin, 8 VI 1987 r., k. 115.



tów „So li dar no ści” i in nych po za re li gij nych zna ków i ha seł. Miał użyć na wet sfor -
mu ło wa nia, że ich ogra ni czo na obec ność bę dzie sta no wi ła swo istą „kla pę bez pie -
czeń stwa”46. 

Na kil ka ty go dni przed wi zy tą funk cjo na riu sze SB sku pi li swo ją uwa gę na
roz wo ju przy go to wań w naj ak tyw niej szych ośrod kach ka to li ków świec kich: DLP
i SKK. In for ma cje, któ re od no to wa no, do ty czy ły m.in. za ku pu znacz ków z pa pie -
żem oraz ma te ria łów po trzeb nych do wy ko na nia trans pa ren tów, któ re mie li
zorgani zo wać Grze gorz Dur ski i Eu ge niusz Hil de brand t47. Trzy dni przed uro czy -
sto ścia mi prze pro wa dzo no re wi zję w miesz ka niach dzia ła czy DLP: Ja nu sza Pio -
trow skie go i Da nu ty Kroch mal skiej. Za re kwi ro wa no ma te ria ły prze zna czo ne do
kol por ta żu pod czas ce le bry, m.in. czte ry trans pa ren ty, fla gę, znacz ki, ka len da rze,
sza blo ny, pla kiet ki oraz 405 eg zem pla rzy róż nych wy daw nictw bez de bi to wych
i za gra nicz ny ch48. Ak cja sta no wi ła nie wąt pli wy suk ces bez pie ki. In for ma cje na
temat miej sca prze cho wy wa nia ma te ria łów zdo by to naj praw do po dob niej na pod -
sta wie do no su. Jak wy ni ka z za cho wa nych do ku men tów, w ra mach pla nu
„Zorza II” pró bo wa no do trzeć tak że do Da nu ty Kroch mal skiej, o któ rej wie dzia no,
że na spo tka niach dusz pa ster stwa kol por tu je znacz ki z sym bo la mi „So li dar no ści”.
Prze wi dzia no zwer bo wa nie pa ra fian ki, jed nak ze wzglę du na jej „zde cy do wa nie
ne ga tyw ną po sta wę wo bec SB” plan się nie po wió dł49. 9 czerw ca prze pro wa dzo -
no re wi zję w do mu zwią za ne go z dusz pa ster stwem ro bot ni czym Eu ge niu sza Ja ni -
szew skie go, człon ka gru py wy daw nic twa pod ziem ne go „Po mo rze”.
Za re kwi ro wa no nie wiel ką ilość ma te ria łów (ulot ki, tek sty, ko szul ki)50.

Cie ka wą spra wą, któ rej oko licz no ści do dziś po zo sta ją nie ja sne, by ło wy klu -
cze nie Ma ria na Jur czy ka ze skła du de le ga cji nio są cej da ry pa pie skie 51. We dług
dono sów in for ma to rów (tych sa mych, któ rzy za de nun cjo wa li w spra wie przy go -
to wy wa nia znacz ków i trans pa ren tów przez Dur skie go i Hil de brand ta), w ma ju
1987 r. Jur czyk, zna ny ze swych re li gij nych prze ko nań, miał ne ga tyw nie wy ra żać
się o du cho wień stwie. W za cho wa nym ra por cie mo że my prze czy tać: „uwa ża on,
iż księ ża ka to lic cy w Pol sce nic nie ro bią dla lu dzi, gar ną tyl ko pod sie bie”52. Moż -
li we że te go ty pu plot ki, a tak że in for ma cje na te mat pry wat ne go życia opo zy cjo -
ni sty, by ły zbie ra ne w kon kret nym ce lu, ja ko ar gu ment w za ku li so wych sta ra niach

46 Mel du nek ope ra cyj ny 0235/0100/87 Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu I De par -
ta men tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 4 VI 1987 r. [w:] Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki ope ra cyj -
ne..., s. 94–95.

47 AIPN Sz, 0012/278, De pe sza szy fro wa Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu I De -
par ta men tu V MSW w War sza wie, Szcze cin, 21 V 1987 r., k. 81–82.

48 AIPN Sz, 0012/268, In for ma cja Wy dzia łu IV, Szcze cin, 9 VI 1987 r., k. 123–124; Mel du nek ope ra cyj ny
Wy dzia łu V WUSW w Szcze ci nie, Szcze cin, 8 VI 1987 r. [w:] Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki ope ra -
cyj ne..., k. 115–117. Zob. też P. Knap, Nim Szcze cin przy wi tał pa pie ża...

49 AIPN Sz, 0052/380/Jac ket, Tecz ka kan dy da ta na TW, k. 6–7. Ma te ria ły zło żo no do ar chi wum 6 VII 1987 r. 
50 Mel du nek dzien ny nr 2252 do ty czą cy sy tu acji w ochra nia nych obiek tach przez Wy dział V WUSW w Szcze -

ci nie, Szcze cin, 9 VI 1987 r. [w:] Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki ope ra cyj ne..., s. 127.
51 Zob. też P. Knap, Nim Szcze cin przy wi tał pa pie ża...
52 AIPN Sz, 0012/278, De pe sza szy fro wa Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie do na czel ni ka Wy dzia łu I De -

par ta men tu V MSW w War sza wie, Szcze cin, 21 V 1987 r., k. 81–82.
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wła dzy o od su nię cie Jur czy ka od uro czy sto ści. Ja ko zna ny dzia łacz „So li dar no ści”
aspi ro wał on do pierw szo pla no wej ro li wśród świec kich uczest ni ków te go wy da -
rze nia i to wła śnie w je go oso bie opo zy cja za zna czy ła by naj czy tel niej swo ją obec -
ność na Ja snych Bło niach. Lo kal ne wła dze pró bo wa ły wpły nąć na szcze ciń skich
hie rar chów ko ściel nych, aby „od po li tycz ni li” skład gru py ma ją cej nieść da ry. 

Osta tecz nie, po na ci skach ze stro ny wo je wo dy i zgod nie z wo lą bp. Maj dań -
skie go, Jur czyk nie po ja wił się w skła dzie de le ga cji z da ra mi, przy go to wał na to -
miast list opi su ją cy sy tu ację szcze ciń skiej „So li dar no ści” i kry tycz ny sto su nek do
niej ze stro ny ku rii. List pla no wał wrę czyć pa pie żo wi pod czas obia du w sie dzi bie
WSD. Już 6 czerw ca ra por to wa no, że bez pie ka opra co wy wa ła plan prze ciw dzia -
ła nia tej ini cja ty wie 53. Ma rian Jur czyk zna lazł się wśród go ści na pa pie skim obie -
dzie, jed nak do wrę cze nia kry tycz ne go li stu nie do szło.

Moż li we że do usu nię cia Jur czy ka w cień przy czy ni ły się tak że oso by
z kręgów szcze ciń skiej opo zy cji, kry tycz nie na sta wio ne do je go dzia łal no ści.
W mel dun ku Wy dzia łu V WUSW z 15 czerw ca bar dzo ogól ni ko wo na pi sa no,
że „w śro do wi sku pod zie mia szcze ciń skiej »So li dar no ści« ne ga tyw nie oce nio no
obec ność Jur czy ka na obie dzie ja ko oso by, któ ra ni czym nie przy czy ni ła się do wy -
eks po no wa nia re gio nu szcze ciń skie go w kra ju”54. 

*  *  *

Ty dzień przed roz po czę ciem piel grzym ki za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu IV
MSW płk Eu ge niusz Mi row ski pod su mo wy wał stan przy go to wań, po raz ko lej ny
pod kre śla jąc sprzy ja ją cą at mos fe rę w re la cjach wła dza – Ko ściół („ogól nie jest kli-
mat dość po zy tyw ny”). Szcze cin nie był te ma tem tej te le kon fe ren cji. Pod czas poby -
tu Ja na Paw ła II oba wia no się sy tu acji w Gdań sku oraz w pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa
Kost ki w War sza wie. Sy gna li zo wa no tak że pro ble my z do tar ciem agen tu ry w bez -
po śred nie oto cze nie pa pie ża 55. Na prze ło mie ma ja i czerw ca roz po czę to la wi nę
tzw. roz mów pro fi lak tycz nych i dys cy pli nu ją cych. Ob ję ła ona za rów no bi sku pów,
księ ży za an ga żo wa nych w przy go to wa nia do przy jaz du pa pie ża, jak rów nież dzia -
ła czy opo zy cji i oso by zna ne z an ty ko mu ni stycz nych po glą dów. 

W trak cie trwa nia piel grzym ki uru cho mio no w ca łym kra ju cen tral ne li nie
te le fo nicz ne i ca ło do bo we dy żu ry pra cow ni ków De par ta men tu IV MSW. W ra -
mach łącz no ści na le ża ło po da wać na bie żą co in for ma cje: „o nad zwy czaj nych zda -
rze niach jak ak ty pro wo ka cji i in ne ele men ty za gro że nia, zwię zły opis prze bie gu
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53 Mel du nek ope ra cyj ny 0240/87 na czel ni ka Wy dzia łu IV WUSW do na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men -
tu IV MSW w War sza wie, Szcze cin, 5 VI 1987 r. [w:] Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki ope ra cyj ne...,
s. 98; Mel du nek ope ra cyj ny nr 0255/0249/87 na czel ni ka Wy dzia łu V WUSW w Szcze ci nie do na czel ni ka
Wy dzia łu I De par ta men tu V MSW w War sza wie, Szcze cin, 8 VI 1987 r. [w:] ibi dem, s. 115.

54 Mel du nek dzien ny nr 2255 do ty czą cy sy tu acji w ochra nia nych obiek tach przez Wy dział V WUSW w dniu
15 VI 1987, Szcze cin, 15 VI 1987 r. [w:] ibi dem, s. 150.

55 AIPN Sz, 0012/281, Ste no gram z wy stą pie nia za stęp cy dy rek to ra De par ta men tu IV płk. Eu ge niu sza
Mirow skie go w cza sie te le kon fe ren cji 2 VI 1987 r., k. 254–255.



uro czy sto ści od mo men tu po wi ta nia do za koń cze nia, te zy wy stą pień pa pie ża i in -
nych osób wy prze dza ją ce prze ka zy wa nie zdo by tych tek stów wy stą pień oraz peł -
nych ste no gra mów. Cha rak te ry sty ka tras i miejsc uro czy sto ści, eks po no wa nie
obec no ści opo zy cji, in for ma cje o prze ję tych trans pa ren tach, ulot kach, obec ność
zor ga ni zo wa nych grup mło dzie żo wych, har ce rzy”56.

Uro czy stość na Ja snych Bło niach w Szcze ci nie prze bie gła bez żad nych eks -
ce sów. Tak przy naj mniej pod kre śla no w taj nych ra por tach. Na tra sie prze jaz du
papa mo bi le za wie szo no „sta bi li za cyj ne” ha sło: „Pol ska nasz dom, chce my w nim
spo ko ju”. We dług za ni żo nych da nych Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie, w ce le -
brze uczest ni czy ło 350 tys. osób. Po nad tłu mem roz wi nię to osiem trans pa ren tów
(m.in. NZS, „Wol ność i Po kój”), w tym czte ry o tre ści re li gij nej. W pod ziem nym
pi śmie szcze ciń skiej Ra dy Ko or dy na cyj nej „Grot” oce nia no, że trans pa ren tów było
du żo, zwłasz cza że ich wnie sie nie gra ni czy ło z cu dem ze wzglę du na spo re si ły
mili cyj ne 57. Prze bieg wi zy ty za bez pie cza ło 36 tys. mi li cjan tów w cy wi lu i 4 tys.
mun du ro wy ch58. Pod za rzu tem pró by wnie sie nia trans pa ren tów za trzy ma no dwie
oso by 59. Nie za cho wa ły się żad ne istot ne czy też kon tro wer syj ne mel dun ki do ty -
czą ce prze bie gu sa mej wi zy ty. Pod su mo wa nie uro czy sto ści za mknię to w la ko nicz nym
stwier dze niu: „mie ści ła się w ra mach re li gij nych”60. Rów nież obiad w sie dzi bie
WSD, w któ rym uczest ni czy ło m.in. 30 bi sku pów, 16 księ ży oraz 25 osób świec -
kich, w tym Ma rian Jur czyk, Sta ni sław Wą do łow ski i Piotr Baum gart, nie zo stał
sze rzej sko men to wa ny 61.

*  *  *

W oce nie dy rek to ra De par ta men tu IV MSW ogól no kra jo wy prze bieg
III piel grzym ki oka zał się suk ce sem pań stwa. Oczy wi ście na le ży wziąć po praw kę
na pro pa gan do we na dę cie te go ty pu spra woz dań. Nie mniej jed nak gen. Szczy gieł
wy ra ził za do wo le nie z dzia łań SB, pod kre śla jąc, że „wzbu dzi ły one re spekt prze -
ciw ni ka po li tycz ne go”, czy li opo zy cji, a prze cież, jak iro ni zo wał: „w cza sie dys ku -
sji na po sie dze niu Tym cza so wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej mó wio no, że urzą dzą
dru gie Chi le”62. Pod kre ślił tak że uda ne współ dzia ła nie z Ko ścio łem, w to ku
którego na wią za no rze ko mo sze ro kie kon tak ty wśród du chow nych. Za chę ca jąc

56 Ibi dem, k. 255v.
57 Jan Pa weł II w Szcze ci nie, „Grot. Pi smo Stocz niow ców i Ra dy Ko or dy na cyj nej” 1987, nr 73.
58 Ob raz mie sią ca: przed przy jaz dem Ja na Paw ła II, „Ob raz” 1987, nr 6.
59 By li to: Szcze pan Arasz kie wicz, w la tach 1982–1989 współ twór ca pod ziem nych cza so pism „Ty go dnik

Wo jen ny”, „Pro let” i „Ter mit” oraz Wal de mar Kaś kie wicz, czło nek Kra jo we go Ko mi te tu Za ło ży ciel skie -
go Pol skiej Li gi Praw Czło wie ka; AIPN Sz, 0012/268, In for ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie,
Szcze cin, 13 IV 1987 r., k. 125–126.

60 Mel du nek ope ra cyj ny nr 0253/87 Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie do Wy dzia łu I De par ta men tu IV MSW
w War sza wie, Szcze cin, 11 VI 1987 r. [w:] Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki ope ra cyj ne..., s. 135.

61 AIPN Sz, 0012/268, In for ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie, 13 VI 1987 r., k. 126.
62 Wy po wiedź po cho dzą ca z krę gów osób zwią za nych z pod ziem ną Tym cza so wą Ko mi sją Ko or dy na cyj ną,

któ ra od 1982 r. ko or dy no wa ła dzia łal ność zde le ga li zo wa nych re gio nal nych struk tur „So li dar no ści”, 
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do dal szej pra cy, ge ne rał kon sta to wał: „in te res pań stwa na ka zu je nam tzw. mał żeń -
stwo z roz sąd ku z Ko ścio łem”63. 

Po uro czy sto ściach szcze ciń skich, pod czas gdy w lo kal nej pra sie pod kre śla -
no głów nie wzo ro wy po rzą dek na uli cach i spraw ne dzia ła nia or ga ni za cyj ne wła -
dzy, SB za czę ła kon tro lę te lek sów cen trum pra so we go ulo ko wa ne go w ho te lu
„Nep tun”, w któ rym prze by wa ło oko ło sie dem dzie się ciu ko re spon den tów za chod -
nich me diów. Wy ła wia no te o pro so li dar no ścio wym cha rak te rze. Zna la zły się
w nich in for ma cje o Szcze ci nie ja ko pierw szym mie ście, w któ rym pod pi sa no
porozu mie nia sierp nio we, miej scu nie po kor nym, któ re go oba wia no się pod czas
po przed niej pa pie skiej wi zy ty 64. We dług tych re la cji, 11 czerw ca Szcze cin przy po -
mi nał ob lę żo ną twier dzę, pil nie strze żo ną przez kor do ny mi li cji 65. 

Tuż po uro czy sto ściach bez pie ka za ję ła się tak że re je stro wa niem ko men ta rzy
w śro do wi skach ro bot ni czych. Te dość ob szer ne za pi sy, ze wzglę du na ewi dent ną
wy biór czość i ogól ni ko wość, nie mo gą nam przy bli żyć rze czy wi stych ocen i na stro -
jów. Z jed nej stro ny no to wa no uwa gi, że wi zy ta szcze ciń ska roz cza ro wa ła. Ocze -
ki wa no, że Jan Pa weł II bez po śred nio na wią że w swo jej ho mi lii do sy tu acji
po li tycz nej. Z dru giej zaś mo że my zna leźć rów nież in for ma cje na te mat rze ko me -
go nie za do wo le nia z po wo du nie po trzeb ne go i nad mier ne go wtrą ca nia się pa pie -
ża do po li ty ki pań stwo we j66.

Człon ko wie dusz pa ster stwa lu dzi pra cy pod kre śla li, że prze bieg piel grzym -
ki w Gdań sku był ko rzyst niej szy niż w Szcze ci nie, po nie waż obec ność wy raź nie
za zna czy ła na niej opo zy cja. Ten cień ża lu czy roz go ry cze nia mo że my do strzec,
czy ta jąc tak że ów cze sną pra sę pod ziem ną. W nu me rze 73. pi sma „Grot” stwier -
dzono wprost, że „So li dar ność”, od mien nie niż w in nych re gio nach kra ju, spo ty ka -
ła się z nie chę cią, nie życz li wo ścią i wręcz z lek ce wa że niem ze stro ny szcze ciń skich
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była alu zją do pa pie skiej wi zy ty w Chi le w kwiet niu 1987 r. Pod czas tej piel grzym ki Jan Pa weł II spo tkał
się z ów cze snym dyk ta to rem Au gu sto Pi no che tem oraz przed sta wi cie la mi opo zy cji. Pod czas spo tkań
z wier ny mi kry ty ko wał re żim Pi no che ta. Zob. A. Frisz ke, Tym cza so wa Ko mi sja Ko or dy na cyj na NSZZ
„So li dar ność” (1982–1987) [w:] „So li dar ność” pod ziem na 1981–1989, red. A. Frisz ke, War sza wa 2006,
s. 17–182; Lek sy kon piel grzy mek Ja na Paw ła II, red. A. Jac kow ski, I. Soł jan, Kra ków 2005, s. 166–168.

63 AIPN Sz, 0012/281, Ste no gram z wy stą pie nia dy rek to ra De par ta men tu IV MSW gen. Ta de usza Szczy -
gła na te le kon fe ren cji 7 VII 1987 r., k. 257–259.

64 Szcze cin był roz wa ża ny ja ko miej sce spo tka nia z wier ny mi na tra sie po przed niej pa pie skiej piel grzym ki,
w 1983 r., jed nak ze wzglę dów po li tycz nych wy co fa no tę pro po zy cję. Ofi cjal nym po wo dem by ły wzglę -
dy bez pie czeń stwa (oba wa przed za ma chem na ży cie pa pie ża); zob. P. Knap, Nim Szcze cin przy wi tał pa -
pie ża...

65 Zwró co no uwa gę na frag men ty ko re spon den cji m.in. Lu igie go San drie go dla „Cor rie ra del Ti ci no”, Ire -
ny Cze kier skiej dla agen cji Reu ters, Da wi da Wil le go dla BBC, Ro ber ta Del man ce’a dla „Le Ma tin”, Ber -
nar da Le con te’a dla „L’Express”; AIPN Sz, 0012/278, In for ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie na
te mat ko men ta rzy dzien ni ka rzy za chod nich, Szcze cin, 13 VI 1987 r., k. 84–85; ibi dem, In for ma cja Wy -
dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie na te mat dzien ni ka rzy z K[ra jów] K[api ta li stycz nych], Szcze cin, 11 VI
1987 r., k. 91. Od no to wa no tak że kil ka wy po wie dzi zna ne go ko re spon den ta Whi te Ho use Na tio nal,
Vic to ra Ostro widz kie go; ibi dem, In for ma cja Wy dzia łu IV WUSW w Szcze ci nie na te mat re la cji dzien ni -
ka rzy za chod nich, Szcze cin, 12 VI 1987 r., k. 93–95.

66 Mel du nek dzien ny nr 2253 do ty czą cy sy tu acji w obiek tach ochra nia nych przez Wy dział V WUSW, Szcze -
cin, 12 VI 1987 r. [w:] Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki ope ra cyj ne..., s. 139–140.



bi sku pó w67. Kry tycz nie oce nio no tak że pra ce Ze spo łu Głów ne go, któ ry w to ku
swo jej dzia łal no ści nie uwzględ nił pro po zy cji lo kal ne go ko mi te tu spo łecz ne go od -
no śnie miej sca ce le bry 68.

Te sło wa gorz kiej kry ty ki wska zu ją na cha rak te ry stycz ne po dej ście opo zy cji
do władz ko ściel nych. W Ko ście le po kła da no du że na dzie je, ocze ku jąc jed no cze -
śnie, że bę dzie on za wsze otwar cie peł nił ro lę rzecz ni ka wol no ścio wych po glą dów
i po stu la tów. Wyj ście na prze ciw tym ocze ki wa niom wią zać by się mu sia ło ze znacz -
nym prze su nię ciem ak cen tów po li tycz nych kosz tem tre ści re li gij nych, co z ko lei
spo ty ka ło się z nie chę cią w krę gach hie rar chii ko ściel nej. Ta wstrze mięź li wość była
po dyk to wa na w pew nej mie rze tak że przez wła dzę, któ ra ja ko wa ru nek po wo dze -
nia piel grzym ki sta wia ła zmi ni ma li zo wa nie ak cen tów po li tycz nych pod czas uro czy -
sto ści. Idea sta bi li za cji pod ha słem jed no ści (a więc so li dar no ści) spo łecz nej oka za ła
się więc pro pa gan do wym maj stersz ty kiem. Nie tyl ko bo wiem pod szy wa ła się pod
opo zy cyj ne ide ały, ale tak że szła w pa rze z wy wa żo nym sta no wi skiem Ko ścio ła,
pod trzy mu ją cym oba wę przed eska la cją na stro jów i za mia ną uro czy sto ści re li gij -
nych w po li tycz ne wie ce.

Z per spek ty wy lo kal nej trud no jed no znacz nie oce nić, czy po wścią gli wość
bi sku pów die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej by ła swo istą da ni ną pła co ną za ce nę
utrzy ma nia spo ko ju i du cho wej po wa gi pod czas te go waż ne go wy da rze nia, czy też
w pew nym sen sie zbie ga ła się z ich sto sun kiem do śro do wisk opo zy cyj nych. Pew -
ne jest na to miast, że wła dza umia ła wy ko rzy stać dy stans mię dzy szcze ciń skim Ko -
ścio łem a opo zy cją do swo ich ce lów.

67 Jan Pa weł II w Szcze ci nie, „Grot. Pi smo Stocz niow ców i Ra dy Ko or dy na cyj nej” 1987, nr 73. 
68 Ko mi tet spo łecz ny pro po no wał ku rii Wzgó rza War szew skie w oko li cy ul. Głę bo kiej i Kar pac kiej. Na te -

mat spo rów o miej sce pa pie skie go na bo żeń stwa w Szcze ci nie zob. też P. Knap, Nim Szcze cin przy wi tał
pa pie ża...
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ks. Grze gorz Wej man

Ze szcze ciń skich błoń 
– re cep cja na ucza nia pa pie skie go 

w spo łe czeń stwie i Ko ście le

Wstęp
11 czerw ca 2011 r. mi nę ła 24. rocz ni ca po by tu pa pie ża Ja na Paw ła II w Szcze -

ci nie. Tam ten dzień – 11 czerw ca 1987 r. – ży wo za pi sał się w ser cach miesz kań -
ców Szcze ci na i Po mo rza. Naj do stoj niej szy Gość prze by wał w gro dzie Gry fa
za le d wie sie dem go dzin i pięt na ście mi nut, ale by ły to dla wszyst kich bar dzo wznio -
słe chwi le. Pa pież z róż ny mi gru pa mi szcze ci nian spo tkał się w trzech miej scach: na
Ja snych Bło niach, w se mi na rium du chow nym i w ba zy li ce ka te dral nej.

Bi skup Ka zi mierz Maj dań ski, ów cze sny or dy na riusz die ce zji szcze ciń sko -
-kamie ńskiej (1979–1992), tak oce nił to wy da rze nie: „11 czerw ca 1987 ro ku: data
od tąd naj święt sza; miej sce tu taj, na Ja snych Bło niach od tąd, w na szych wspo mnie -
niach świę te”1.

Tam to wy da rze nie moc no za pa dło w ser ca miesz kań ców Po mo rza Za chod -
nie go. Jesz cze za ży cia Wiel kie go Po la ka wdra ża li oni je go na ucza nie, ale z ca łą
mo cą zin ten sy fi ko wa li je po je go śmier ci (2 kwiet nia 2005). Ni niej szy ar ty kuł
podej mu je pró bę (gdyż nie ma tu taj miej sca na ob szer niej sze omó wie nie owe go
za gad nie nia) uka za nia wie lo wąt ko wo ści re cep cji pa pie skie go na ucza nia ze szcze -
ciń skich błoń. 

1. Na ucza nie pa pie skie
1.1. Pa pież w Szcze ci nie
Pod czas swo je go po by tu w Szcze ci nie pa pież był w se mi na rium du chow nym,

ba zy li ce ka te dral nej św. Ja ku ba Apo sto ła i przede wszyst kim na Ja snych Bło niach
– dzi siaj na zwa nych je go imie niem. 

Oj ciec Świę ty do te go naj więk sze go por to we go mia sta na Po mo rzu Za chod -
nim przy le ciał z Kra ko wa o godz. 10. Po po wi ta niu przez or dy na riu sza die ce zji
szcze ciń sko -k amie ńskiej bp. Ka zi mie rza Maj dań skie go i przed sta wi cie li władz
Szcze ci na na lot ni sku w Go le nio wie, prze le ciał he li kop te rem na lot ni sko w Szcze -
ci nie -D ąbiu, a stąd pa pa mo bi le udał się na Ja sne Bło nia. Tu taj wo kół ogrom ne go
oł ta rza, usta wio ne go na tle po mni ka Czy nu Po la ków, z 27-m etr owym krzy żem

1 K. Maj dań ski, „Ko ście le świę ty chwal swo je go Pa na!” Ho mi lia bi sku pa wy gło szo na na Ja snych Bło niach
w Szcze ci nie, 11 czerw ca 1987 r., „Wczo raj i Dziś” 1987, sier pień– wrz esień.



zgro ma dzi ło się oko ło 700 tys. wier nych. Li tur gia, zresz tą pięk nie przy go to wa na
co do opra wy i sa me go oł ta rza, od pra wio na by ła w in ten cji ro dzin zie mi po mor -
skiej i ca łej Pol ski. Pa pież po ko mu nii świę tej do ko nał po świę ce nia fi gu ry Mat ki
Bo żej Fa tim skie j2.

Po za koń cze niu mszy świę tej Oj ciec Świę ty wraz z to wa rzy szą cy mi mu do -
stoj ni ka mi ko ściel ny mi z Pol ski i za gra ni cy udał się na plac bu do wy Wyż sze go Se -
mi na rium Du chow ne go, przy ul. pa pie ża Paw ła VI. Tu taj do ko nał wmu ro wa nia
ka mie nia wę giel ne go po cho dzą ce go z Ba zy li ki św. Pio tra w Rzy mie, uprzed nio po -
bło go sła wio ne go na Ja snej Gó rze, 18 czerw ca 1983 r. pod czas swo jej II piel grzym -
ki do oj czy zny. W se mi na rium zjadł po si łek, a po tem udał się na mo dli twę i krót ki
od po czy nek. Oko ło godz. 16 opu ścił se mi na riu m3.

Pół go dzi ny póź niej roz po czął się trze ci etap szcze ciń skie go spo tka nia. W ba -
zy li ce ka te dral nej św. Ja ku ba Apo sto ła pa pież spo tkał się z du cho wień stwem, alum -
na mi, sio stra mi za kon ny mi i człon ka mi in sty tu tów świec kich. Pod czas
ka te dral ne go na bo żeń stwa prze mó wił do kle ry ków ca łej Pol ski. Wska zał, aby zdo -
by wa li so lid ną wie dzę, by li nie po dziel ne go ser ca, za wie rzy li sie bie i na śla do wa li
Chry stu sa ubo gie go. Do ko nał rów nież po świę ce nia ob ra zu Mi ło sier dzia Bo że go.
Na za koń cze nie spo tka nia z alum na mi pa pież ofia ro wał ba zy li ce ka te dral nej kie -
lich, a wszyst kim kle ry kom ró żań ce4.

O godz. 17.15 wy je chał na lot ni sko w Szcze ci nie -D ąbiu, stam tąd he li kop te -
rem prze le ciał do Go le nio wa. Tam zaś, po po że gna niu się z przed sta wi cie la mi Ko -
ścio ła i władz szcze ciń skich, od le ciał sa mo lo tem do Gdy ni5.

1.2. Ho mi lia pa pie ska na Ja snych Bło niach
Przed opi sem re cep cji pa pie skie go na ucza nia po czy nio na zo sta nie re flek sja

na uko wa na te mat spo tka nia z pa pie żem Ja nem Paw łem II na Ja snych Bło niach
w Szcze ci nie, a szcze gól nie je go ho mi lii. By ła ona opar ta na czy ta niach za czerp nię -
tych z uro czy sto ści Naj święt szej Ro dzi ny6. 

Pa pież po wie dział m.in., że: „Mał żeń stwo – to wspól no ta ży cia. To dom. To
pra ca. To tro ska o dzie ci. To tak że wspól no ta ra do ści i roz ryw ka”. Tu taj wska zał
na wza jem ne re la cje człon ków ro dzi ny i stwier dził, że po win ny one wy ni kać z zo -
bo wią zań sa kra men tu mał żeń stwa, czy li z: wier no ści, mi ło ści i uczci wo ści, a wów -
czas mał żeń stwo -r odz ina bę dzie: „wspól no tą god ną lu dzi, praw dzi wą wspól no tą
ży cia i mi ło ści. Ar ką przy mie rza z Bo giem w Chry stu sie”7. Na po twier dze nie te go
zna ko mi te go mo de lu ro dzi ny, bu do wa ne go od za ra nia dzie jów i po przez wie ki,
pa pież wska zał na bło go sła wio ną Ka ro li nę Kóz ków nę.
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2 Jan Pa weł II w Szcze ci nie, oprac. G. Wej man, A. Ra smus, Szcze cin 2002, s. 13.
3 Ibi dem, s. 29.
4 Ibi dem, s. 33.
5 Ibi dem, s. 43.
6 Czy ta nia za czerp nię te z: Księ gi Sy ra cha, Li stu św. Paw ła do Ko lo san oraz Ewan ge lii wg św. Łu ka sza. 
7 Jan Pa weł II w Szcze ci nie..., s. 19. 



Jan Pa weł II w dal szej czę ści swo jej ho mi lii wy raź nie wy ar ty ku ło wał za gro -
że nia ro dzi ny: „Ro dzi na we dług za my słu Bo że go jest miej scem świę tym i uświę ca -
ją cym. Na stra ży tej świę to ści Ko ściół stał za wsze i wszę dzie, ale w szcze gól ny
spo sób pra gnie być bli sko ro dzi ny, gdy ta wspól no ta ży cia i mi ło ści i ar ka przy mie -
rza z Bo giem jest za gro żo na czy to od we wnątrz, czy też – jak to dziś nie ste ty czę -
sto by wa – od ze wnątrz. [...] Nie moż na »roz chwiać« tej »ma łej« wspól no ty, mo że
sła bej, mo że nie wy star cza ją cej, któ ra jest u ko rze nia wszel kich wspól not, aże by całe
ży cie spo łecz ne i na ro do we nie do zna ło strat i szkód nie po we to wa nych”8. 

Dla te go też Oj ciec Świę ty na wo ły wał, aby „o tym za gro że niu, o wła snym
lo sie mó wi li, pi sa li, wy po wia da li się przez fil my czy środ ki prze ka zu spo łecz ne go
nie tyl ko ci, któ rzy – jak twier dzą – »ma ją pra wo do ży cia, do szczę ścia i sa mo -
realiza cji«, ale tak że ofia ry te go ob wa ro wa ne go pra wa mi ego izmu. Trze ba, by
mówi ły o tym zdra dzo ne, opusz czo ne i po rzu co ne żo ny, by mó wi li po rzu ce ni
mężo wie. By mó wi ły o tym po zba wio ne praw dzi wej mi ło ści, ra nio ne u po cząt ku
ży cia w swej oso bo wo ści i ska za ne na du cho we ka lec two dzie ci, dzie ci od da wa ne
usta wo wo in sty tu cjom za stęp czym – ale... ja ki dom dziec ka mo że za stą pić praw -
dzi wą ro dzi nę? Trze ba upo wszech nić głos ofiar – ofiar ego izmu i »mo dy« per mi -
sy wi zmu i re la ty wi zmu mo ral ne go; ofiar trud no ści ma te rial nych, by to wych
i miesz ka nio wych”9.

Jan Pa weł II sta now czo stwier dził, że nie ma sku tecz niej szej dro gi od ro dze -
nia spo łe czeństw jak ich od ro dze nie przez zdro we ro dzi ny. Stąd też wska zał na
pod sta wo we za sa dy tej od no wy:

1. Mo dli twa. „Mo dli my się go rą co, by nie bra ko wa ło ni ko mu do brej wo li,
ini cja ty wy, re ali za cji. By ro dzi na by ła sil na Bo giem, a kraj był sil ny ro dzi ną, zdro -
wą fi zycz nie i mo ral nie”10.

2. Od po wie dzial ne ro dzi ciel stwo. Od po wie dzial ne ro dzi ciel stwo, jak mówił
pa pież, to ta kie, któ re jest „god ne oso by ludz kiej, stwo rzo nej »na ob raz i po do bień -
stwo Bo ga« [por. Rdz 1,26 – G.W.]. Od po wie dzial ność za mi łość. Od po wie dzial -
ność wza jem na: mę ża za żo nę, żo ny za mę ża, ro dzi ców za dzie ci”11.

3. Pra ca. Pa pież pod kre ślił, że „w la tach osiem dzie sią tych Szcze cin był miej -
scem do nio słych wy da rzeń – i do nio słych umów po mię dzy wła dza mi pań stwo wy -
mi a przed sta wi cie la mi świa ta pra cy”12. Przez to Oj ciec Świę ty przy po mniał nam,
że „zo sta ła nam za da na pra ca nad pra cą”13. Idąc da lej w tych roz wa ża niach, pa pież
przy wo łał sło wa ze swo jej en cy kli ki (La bo rem exer cens, 10): „Ro dzi na jest bo wiem
rów no cze śnie wspól no tą, któ ra mo że ist nieć dzię ki pra cy i jest za ra zem pierw szą
we wnętrz ną szko łą pra cy dla każ de go czło wie ka”14. Mó wiąc da lej o pra cy, przy -

8 Ibi dem, s. 19–20. 
9 Ibi dem, s. 20–21.

10 Ibi dem, s. 21.
11 Ibi dem, s. 21–22.
12 Ibi dem, s. 22. 
13 Ibi dem.
14 Ibi dem.

______________________________________________________________________________121



po mniał za sa dę be ne dyk tyń ską „módl się i pra cuj” oraz sło wa kard. Ste fa na
Wyszyń skie go, we dług któ re go pra ca ma dwa ce le: „udo sko na le nie rze czy i udo -
sko na le nie czło wie ka pra cu ją ce go [...] ma być tak wy ko ny wa na, by w jej wy ni ku
czło wiek sta wał się lep szy”15.

Po ho mi lii pa pież za pro sił wszyst kie mał żeń stwa zgro ma dzo ne na Ja snych
Bło niach i wszyst kie mał żeń stwa na zie mi pol skiej, aby od no wi ły ślu bo wa nia mał -
żeń skie wo bec Mat ki Bo żej w Jej fa tim skim wi ze run ku. Wi ze ru nek ten pa pież uko -
ro no wał „pa pie ski mi ko ro na mi” na za koń cze nie mszy świę te j16. 

Na ko niec Jan Pa weł II skie ro wał za rów no do ro dzin, jak i do zgro ma dzo -
nych zna mien ne sło wa o ewan ge licz nym wie trze. „Pra gnę po dzię ko wać Szcze ci no -
wi, że nas po wi tał tak pięk ną po go dą, słoń cem i wia trem od mo rza. Wy wie cie
do brze, że ten Pa pież wę dru je po róż nych stro nach świa ta i nad róż ny mi oce ana -
mi i mo rza mi wy pa da spra wo wać mu Eu cha ry stię i do zna wać te go ude rze nia wia -
tru od róż nych mórz. Ale tu taj wiatr od Bał ty ku, od te go mo rza, któ re na zy wa my
na szym, od na sze go mo rza”17.

2. Re cep cja pa pie skie go na ucza nia
Nie ma wąt pli wo ści, że naj więk szym da rem pa pie ża Ja na Paw ła II dla die ce -

zji szcze ciń sko -k amie ńskiej by ło pod nie sie nie jej do god no ści me tro po lii 25 mar -
ca 1992 r. mo cą bul li To tus Tu us Po lo niae Po pu lus. Stąd też, ale i nie tyl ko dla te go,
pa mięć na ucza nia Ja na Paw ła II w na szym re jo nie jest ży wa, za rów no wśród wier -
nych, jak i du cho wień stwa. Jed nak że róż ne są płasz czy zny tej pa mię ci. Ma ją one
wy miar za rów no ży wy, jak i są za pi sa ne w trwa łym ma te ria le. 

2.1. Ho no ro we oby wa tel stwo
Miesz kań cy Po mo rza Za chod nie go wy ra zi li swo ją wdzięcz ność pa pie żo wi

przez nada nie ho no ro we go oby wa tel stwa. Uczy ni ły to trzy mia sta: Ka mień Po -
mor ski (27 wrze śnia 2001 – Ra da Miej ska w Ka mie niu Po mor skim nada ła Ho no -
ro we Oby wa tel stwo Gmi ny Ka mień Po mor ski pa pie żo wi Ja no wi Paw ło wi II),
Szcze cin (Ra da Mia sta Szcze ci na uchwa łą nr 229/02, pod ję tą na uro czy stej se sji
8 lip ca 2002, nada ła Ho no ro we Oby wa tel stwo Mia sta Szcze ci na pa pie żo wi Ja no -
wi Paw ło wi II) i Go le niów (16 paź dzier ni ka 2003 w sa li se syj nej Urzę du Mia sta
w Go le nio wie rad ni jed no gło śnie pod ję li uchwa łę o przy zna niu Ja no wi Paw ło wi II
ty tu łu Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta i Gmi ny Go le niów)18.
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15 Ibi dem, s. 22–23.
16 W sank tu arium na Osie dlu Sło necz nym w Szcze ci nie kró lu je fi gu ra Mat ki Bo żej Fa tim skiej (drew nia na

fi gur ka wy so ko ści 120 cm jest da rem ru chu ma ryj ne go z USA i Fran cji), któ rą ja ko pierw szą w Pol sce,
wśród fi gur fa tim skich, ko ro no wał pa pież Jan Pa weł II; zob. Jan Pa weł II w Szcze ci nie..., s. 25; Sank tu -
arium Pa ni Fa tim skiej Sło necz nej Kró lo wej, Wro cław 2004; Z.P. Cy wiń ski, Sank tu arium Nie po ka la ne go
Ser ca Naj święt szej Ma ryi Pan ny – Mat ki Bo żej Fa tim skiej na Osie dlu Sło necz nym w Szcze ci nie, „Wę dro -
wiec Za chod nio po mor ski” 2001, nr 1; www.fa ti ma.szcze cin.pl (7 VI 2010).

17 Jan Pa weł II w Szcze ci nie..., s. 27.
18 Por. G. Wej man, Ka mień Po mor ski – mia sto za byt ków, Wro cław 2004, s. 87; K. Zdziar ski, Jan Pa weł II
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2.2. Mo dli twa, Dni Pa pie skie i Fun da cja „Dzie ło No we go Ty siąc le cia”
Pa pież bez po śred nio po swo im wy bo rze pro sił wier nych o mo dli twę w je go

in ten cji; w szcze gól ny spo sób Po la ków. Ro da cy go nie za wie dli. Od po cząt ku jego
pon ty fi ka tu, szes na ste go dnia każ de go mie sią ca (szcze gól nie w paź dzier ni ku) wier -
ni zbie ra li się w ko ścio łach na mo dli twie, a w Szcze ci nie do dat ko wo przed po mni -
kiem Ja na Paw ła II. Po cząw szy od śmier ci pa pie ża, każ de go ro ku 2 kwiet nia
od by wa ją się Die ce zjal ne Uro czy sto ści Mo dli tew ne. 

Od by wa ły się tak że oko licz no ścio we mo dli twy. Otóż w dzie sią tą rocz ni cę
po by tu pa pie ża w Szcze ci nie – 11 czerw ca 1997 r. – mia ły miej sce uro czy ste obcho -
dy. Zo sta ła w tym dniu od pra wio na msza świę ta o godz. 18 w ko ście le pw. Kró -
lo wej Ko ro ny Pol skiej oraz o godz. 19.30 przed po mni kiem Czy nu Po la ków
dzięk czyn na li tur gia sło wa. Uro czy sto ściom prze wod ni czył abp Ma rian Przy kuc -
ki 19. Rów nież dwu dzie sta rocz ni ca obec no ści pa pie ża Ja na Paw ła II w Szcze ci nie
by ła uro czy ście ob cho dzo na. 10 czerw ca 2007 r. w ba zy li ce ka te dral nej abp Przy -
kuc ki od pra wił uro czy stą mszę świę tą, a 11 czerw ca w po łu dnie mło dzież zgro ma -
dzi ła się przed po mni kiem Ja na Paw ła II na Ja snych Bło niach na mo dli twie Anioł
Pań ski. Przed Urzę dem Miej skim zo sta ła przy go to wa na wy sta wa upa mięt nia ją ca
po byt pa pie ża w Szcze ci nie. Po po łu dnio wym cen tral nym uro czy sto ściom na Ja s-
nych Bło niach im. Ja na Paw ła II prze wod ni czył abp Zyg munt Ka miń ski. W swo -
im sło wie zwró cił uwa gę na wiel ką tro skę pa pie ża, pły ną cą ze Szcze ci na, o ro dzi nę
i se mi na rium du chow ne 20.

Po cząw szy od 2001 r., co ro ku w paź dzier ni ku by ły ob cho dzo ne Dni Pa pie -
skie. W ra mach ar chi die ce zji prze bie ga ją one w czte rech wy mia rach: in te lek tu al -
nym, du cho wym, ar ty stycz nym i cha ry ta tyw nym. Pod czas ich trwa nia zbie ra się
pie nią dze na sty pen dia dla zdol nej, ale ubo giej mło dzie ży z te re nów wiej skich.

Rów nież w tym ro ku po wsta ła Fun da cja „Dzie ło No we go Ty siąc le cia”. Mówi
się, że jest ona ży wym po mni kiem Ja na Paw ła II. W ar chi die ce zji szcze ciń sko -
-kamie ńskiej jest oko ło osiem dzie się ciu sty pen dy stów tej fun da cji (w Pol sce 2300,
w tym 1000 stu den tów)21. W 2010 r. w dniach od 19 do 22 lip ca od by ła się Pierw -
sza Piel grzym ka Sty pen dy stów Fun da cji „Dzie ło No we go Ty siąc le cia” na Ja sną
Górę. Z ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej wzię ło w niej udział pięć dzie się ciu
uczniów szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych oraz dwu na stu stu den tó w22.

„Nie dzie la”) 2003, nr 44; E. Gla za, Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II Ho no ro wym Oby wa te lem Szcze ci na, „Ko -
ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2002, nr 40; Ho no ro wi oby wa te le Mia sta Szcze ci na, red. D. Okoń, D. Gerth,
Szcze cin 2003.

19 P. Kor du la, Dzie sią ta rocz ni ca po by tu Oj ca Świę te go w Szcze ci nie, „Pre zbi te rium” 1997, nr 6, s. 191–192.
20 M. Micz ku ła, Rocz ni ca po by tu Ja na Paw ła II w Szcze ci nie, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2007, nr 26.
21 Bu du je my ży wy po mnik Ja na Paw ła II. Z ks. prał. Ja nem Dro bem – pre ze sem Fun da cji „Dzie ło No we go

Ty siąc le cia” roz ma wia ks. Ire ne usz Sku biś, „Nie dzie la” 2010, nr 41.
22 J. Le wan dow ska, „Jest w nas mło dych, ty le do bra” – Po ko le nie JP II, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem”

2010, nr 31. 
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2.3. Marsz dla Ży cia, bie gi pa pie skie i piel grzym ki
Od 2003 r. w Szcze ci nie, co ro ku, od by wa się Marsz dla Ży cia. Za rów no

w 2009, jak i w 2010 r. był on naj więk szym w Pol sce: w 2009 r. sku pił po nad
6 tys. uczest ni ków, a w 2010 r. – 7 tys. Marsz wy ru sza spod po mni ka Ja na Paw ła II
na Ja snych Bło niach i pro wa dzi do ba zy li ki ka te dral nej. Nad to w 2009 r. mło dzież
nio sła, prze pi sa ną przez sie bie na 200-m etr owym ma te ria le, en cy kli kę pa pie ża
Evan ge lium vi tae, a w 2010 r. en cy kli kę Re demp tor ho mi nis. Co wię cej, w 2010 r.
700 mło dych lu dzi w pię cio dnio wej ak cji „Krew – dla Ży cia” od da ło oko ło 350
li trów krwi. Od 2009 r. Marsz dla Ży cia ma swój fi nał w Rzy mie na au dien cji
u Oj ca Świę te go. Na le ży stwier dzić, że pra ca osób za an ga żo wa nych w to wiel kie
dzie ło trwa przez ca ły rok, po przez róż ne spo tka nia for ma cyj ne i mo dli tew ne 23.

Zna mien nym owo cem tej że pra cy jest cho ciaż by po nad dwu ty sięcz na
„armia” lu dzi, któ ra w ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej tyl ko w 2010 r. zde -
cy do wa ła się wziąć w opie kę du cho wą jed no za gro żo ne, a nie na ro dzo ne jesz cze
dziec ko i przez dzie więć mie się cy co dzien nie ofia ro wać mu dzie siąt kę ró żań ca
i spe cjal ną mo dli twę.

Trze ba tak że za uwa żyć in ną bar dzo cen ną ak cję. Jest nią trwa ją cy od 2006 r.
tzw. Bieg Kwiet ny, któ re go po my sło daw ca mi są przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia
10 Czerw ca oraz Fun da cji im. ks. Sie masz ki, a któ ry po ko nu je dy stans 3530 km,
pro wa dząc tak że przez te re ny nad Od rą i Bał ty kie m24. W 2010 r. je go tra sa wio -
dła przez te ren osiem na stu gmin Po mo rza Za chod nie go oraz przez Szcze cin. Nato -
miast w 2012 r. roz pocz nie się w Szcze ci nie i tu też się za koń czy 25. 

W ideę te go bie ga nia wpi su ją się tak że bie ga cze po lic cy. Swo ją pierw szą piel -
grzym kę bie go wą od by li w 2000 r., kie dy wy ru szy li z Po lic do Wa ty ka nu. Od by ła
się ona z oka zji osiem dzie sią tej rocz ni cy uro dzin pa pie ża Ja na Paw ła II. Wte dy za -
koń czy ła się au dien cją u Oj ca Świę te go. W 2010 r. bie ga cze po ko na li tra sę oko ło
1000 km, od Wa do wic do Po lic, z in ten cją o ry chłą be aty fi ka cję pa pie ża Po la ka.
Piel grzym ka bie go wa roz po czę ła się 18 ma ja w Wa do wi cach. Jej tra sa prze bie ga -
ła przez miej sca szcze gól nie bli skie dla Ja na Paw ła II, czy li od Wa do wic przez Kal -
wa rię Ze brzy dow ską, Za ko pa ne, Ludź mierz, Kra ków, Czę sto cho wę, Li cheń Sta ry
i Gnie zno, a za koń czy ła się 21 ma ja w Po li ca ch26.

Oczy wi ście nie moż na za po mnieć o piel grzym kach, za rów no Ja na Paw ła II
do Pol ski i o spo tka niach z nim, jak i o nie ustan nych od wie dzi nach pa pie ża przez
wier nych w Wa ty ka nie 27 i Ca stel Gan dol fo. W pierw szym rzę dzie na le ży tu taj
pod kre ślić dwie pa pie skie piel grzym ki na te ren me tro po lii szcze ciń sko -k amień -
skiej: do Ko sza li na 1 i 2 czerw ca 1991 r. (pod czas IV piel grzym ki pa pie ża do
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23 J. Sza ła ta, Owo ce VIII Szcze ciń skie go „Mar szu dla Ży cia”, ibi dem, nr 19. 
24 R. Go łę biow ski, Pa pie ski Bieg Kwiet ny, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 21; idem, Uczci li śmy

Pa pie ża, bie gnąc..., ibi dem, nr 28.
25 Idem, So li dar ni z Błoń, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2010, nr 29.
26 Ł. Ka zi mier czak, Po bie gli dla Ja na Paw ła II, ibi dem, nr 25.
27 Zna mien ne by ły od wie dzi ny pa pie ża na pry wat nej au dien cji z se na tem Aka de mii Rol ni czej w Szcze ci nie.



ojczy zny)28 i do Go rzo wa Wiel ko pol skie go 2 czerw ca 1997 r. (pod czas VI piel -
grzym ki pa pie ża do oj czy zny)29.

Oczy wi ście nie spo sób do ko nać tu taj wy li czeń sta ty stycz nych tych wy jąt ko -
wych spo tkań z pa pie żem, ale cho ciaż by pod czas VII piel grzym ki pa pie ża do oj -
czy zny, od 5 do 17 czerw ca 1999 r., z Oj cem Świę tym spo tka ło się oko ło 80 tys.
na szych ar chi die ce zja n30.

Nad to od 2001 r. co ro ku od by wa ją się piel grzym ki uczniów ze szkół no szą cych
imię Ja na Paw ła II na Ja sną Gó rę. W ko lej nej, siód mej piel grzym ce, 4 paź dzier ni ka
2007 r., uczest ni czy ły 54 oso by z Ze spo łu Szkół Pu blicz nych w Bie li ca ch31. A od
2010 r. tak że piel grzym ki sty pen dy stów Fun da cji „Dzie ło No we go Ty siąc le cia”32.

W to piel grzy mo wa nie wpi su je się rów nież pe re gry na cja ob ra zu Je zu sa Miło -
sier ne go – ko pii wi leń skie go ob ra zu z my śli bor skie go sank tu arium – któ ry pa pież
Jan Pa weł II po bło go sła wił na pl. Świę te go Pio tra w Rzy mie 14 paź dzier ni ka 1998 r.
Pe re gry na cja, bę dą ca przy go to wa niem ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej do
Wiel kie go Ju bi le uszu 2000, trwa ła od pierw szej nie dzie li ad wen tu do 24 grud nia
1999 r.33

Wśród wie lu cen nych po my słów, szcze gól nie wy cho dzą cych od mło dych lu -
dzi, war to od no to wać za tań cze nie dla Ja na Paw ła II po lo ne za przez trzy sta osób
w Star gar dzie Szcze ciń skim pod czas VI Dnia Pa pie skie go, 15 paź dzier ni ka 2006 r.34

2.4. Sank tu arium ma ryj ne i Wy dział Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu Szcze ciń -
skie go oraz Ośro dek Ro dzin w Wi seł ce

Po wsta łe na Osie dlu Sło necz nym w Szcze ci nie 15 sierp nia 1998 r. Sank tu -
arium Mat ki Bo żej Fa tim skiej wpi su je się – ja ko pierw sze w Pol sce – w dzie ło re -
cep cji na ucza nia pa pie ża Ja na Paw ła II. Obok głów ne go nur tu je go prze sła nia –
sze rze nia kul tu Nie po ka la ne go Ser ca Naj święt szej Ma ryi Pan ny – po wsta ło ono
ja ko wo tum wdzięcz no ści Bo gu przez po słu gę Ma ryi za cu dow ne oca le nie pa pie -
ża Ja na Paw ła II w za ma chu na je go ży cie 13 ma ja 1981 r.35 Wi zy ta zaś pa pie ża
w Szcze ci nie 11 czerw ca 1987 r. sta ła się nie co dzien ną oka zją do uro czy stej ko ro -
na cji fi gu ry Pa ni Fa tim skiej, któ ra, po rocz nej pe re gry na cji po die ce zji, osta tecz nie
(15 sierp nia 1988) za trzy ma ła się na sta łe w no wo wy bu do wa nym sank tu arium,
od wie dza nym co raz licz niej przez piel grzy mów z Pol ski i za gra ni cy. W sank tu -

28 T. Cey no wa, Przy go to wa nia i prze bieg wi zy ty Ja na Paw ła II w Ko sza li nie 1–2 czerw ca 1991 r. [w:] Pon -
ty fi kat Ja na Paw ła II. Za gad nie nia hi sto rycz ne i spo łecz ne, red. K. Gu zi kow ski, R. Mi siak, Szcze cin 2008,
s. 51–79.

29 D. Śmierz chal ski -W achocz, Pa pież Jan Pa weł II w Go rzo wie Wiel ko pol skim 2 czerw ca 1997 r. [w:] ibi dem,
s. 81–100.

30 W kil ku zda niach, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 1999, nr 26.
31 A. Sto lar czyk, M.J. Kuź niar, VII Piel grzym ka Szkół im. Ja na Paw ła II, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem”

2007, nr 43.
32 J. Le wan dow ska, „Jest w nas mło dych, ty le do bra”...
33 E. Ja szul ZSJM, Nie zwy kłe spo tka nie, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 1998, nr 46.
34 M. Za pert, Dzień pa pie ski w Star gar dzie Szcze ciń skim, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 46.
35 Zob. www.fa ti ma.szcze cin.pl; Sank tu arium Pa ni Fa tim skiej...
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arium tym znaj du je się piu ska pa pie ska i zło ty ró ża niec, po da ro wa ne dla tej wspól -
no ty w związ ku z dwu dzie sto le ciem ko ro na cji fi gu ry Pa ni Fa tim skiej i piel grzym -
ką pa ra fian do Rzy mu 36.

Rów nież po wsta ły 9 stycz nia 2004 r. Wy dział Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu
Szcze ciń skie go jest w du żej mie rze dzie łem pa pie ża Ja na Paw ła II 37. Oso bi sta ini -
cja ty wa Oj ca Świę te go spo wo do wa ła, że 9 sierp nia 2003 r. Kon gre ga cja ds. Wy -
cho wa nia Ka to lic kie go wy da ła po zy tyw ną de cy zję do ty czą cą je go po wsta nia. Stąd
też 27 stycz nia 2004 r. abp Zyg munt Ka miń ski oraz de le ga cja Uni wer sy te tu Szcze -
ciń skie go na cze le z rek to rem prof. zw. dr. hab. Zdzi sła wem Chmie lew skim i dzie -
ka nem no we go Wy dzia łu Teo lo gicz ne go ks. dr. hab. prof. US Zdzi sła wem
Kro plew skim, a tak że wła dze Szcze ci na, na cze le z pre zy den tem Ma ria nem Jur czy -
kiem, uda li się do Rzy mu, aby po dzię ko wać pa pie żo wi Ja no wi Paw ło wi II za de -
cy zję utwo rze nia Wy dzia łu Teo lo gicz ne go w Szcze ci nie.

Pa pież pod czas spe cjal nej au dien cji w Wa ty ka nie po wie dział do ze bra nych
m.in.: „Uwa żam bo wiem, że trze ba, aby w tym re gio nie Pol ski był sil ny Wy dział
Teo lo gicz ny, wspie ra ny przez struk tu ry or ga ni za cyj ne i po ten cjał na uko wy Uni -
wer sy te tu. Ufam, że dzię ki te mu mło dzi lu dzie ze Szcze ci na i ca łej pół noc no -zacho -
dniej Pol ski bę dą mie li więk sze moż li wo ści zdo by wa nia wie dzy fi lo zo ficz nej
i teo lo gicz nej”38. Na le ży tu wy raź nie pod kre ślić bez u stan ną tro skę pa pie ża o lud
Po mo rza Za chod nie go. 

Naj więk sza au la bu dyn ku Wy dzia łu Teo lo gicz ne go de dy ko wa na jest pa pie -
żo wi Ja no wi Paw ło wi II. Ale co waż niej sze, je den z trzech kie run ków – obok teo -
lo gii i ita lia ni sty ki z ele men ta mi stu diów nad chrze ści jań stwem – na uki o ro dzi nie,
ist nie ją cy od 2006 r., to od po wiedź na głę bo ką tro skę pa pie ża o ro dzi ny.

Nad to za ło żo ny przez abp. Ka zi mie rza Maj dań skie go i dr nauk med. Mo ni -
kę Wój cik Ośro dek Ro dzin w Wi seł ce, a pro wa dzo ny przez In sty tut Świec ki Życia
Kon se kro wa ne go Świę tej Ro dzi ny, roz po czął swo ją dzia łal ność z bło go sła wień -
stwem Jana Paw ła II. 29 czerw ca 1994 r. Oj ciec Świę ty na pi sał do za ło ży cie la in -
sty tu tu: „W li ście z dnia 19 czerw ca br. po in for mo wał mnie Ksiądz Ar cy bi skup
o przy go to wa niach do otwar cia w Wi seł ce, na Wy spie Wo lin, Ośrod ka Ro dzin.
Bar dzo mnie ucie szy ła ta wia do mość, gdyż jest to jed na z cen nych ini cja tyw, ma -
ją ca na ce lu słu żyć ro dzi nom z ca łej Pol ski oraz z kra jów wschod nich, a tak że mło -
dzie ży aka de mic kiej, przy go to wu ją cej się do po słu gi ro dzi nie. Trze ba, aby ta kich
ini cja tyw by ło jak naj wię cej w na szym kra ju, zwłasz cza te raz, w Ro ku Ro dzi ny.
Win ni śmy z ro dzi na mi dzie lić wszyst ko to, co jest ich ra do ścią i na dzie ją, ale tak -
że to, co jest ich tro ską, nie po ko jem i cier pie niem. Świę tej Ro dzi nie z Na za re tu za -
wie rzam sta łą dzia łal ność Ośrod ka Ro dzin w Wi seł ce i z ser ca bło go sła wię Księ dzu
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36 B. No wak, Sank tu arium Sło necz nej Kró lo wej (2). 20-l ecie ko ro na cji fi gu ry ma ryj nej przez Ja na Paw ła II,
„Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2007, nr 23.

37 G. Wej man, Wy dział Teo lo gicz ny [w:] Uni wer sy tet Szcze ciń ski na prze ło mie wie ków i cza sów, red. W. Tar -
czyń ski, W. Stę piń ski, Szcze cin 2010, s. 357–363.

38 Jan Pa weł II, Prze mó wie nie Oj ca św. do de le ga cji ze Szcze ci na, „L’Osse rva to re Ro ma no”, 28 I 2004. 



Ar cy bi sku po wi oraz wszyst kim tym, któ rzy bę dą wspo ma gać to dzie ło i współ pra -
co wać w je go roz wo ju”39.

Na le ży tu pod kre ślić dzia łal ność róż nych in sty tu cji na rzecz ro dzin: In sty tu tu
Stu diów nad Ro dzi ną (obec nie funk cjo nu ją ce go w ra mach Wy dzia łu Teo lo gicz ne -
go Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie; w ar chi die ce zji
szcze ciń sko -k amie ńskiej swo ją pra cę roz po czął w 1979, jesz cze ja ko punkt kon sul -
ta cyj ny Za kła du Teo lo gii Prak tycz nej – Stu dium nad Ro dzi ną przy Aka de mii Teo -
lo gii Ka to lic kiej w War sza wie), In sty tu tu Świę tej Ro dzi ny (jest to In sty tut Świec ki
Ży cia Kon se kro wa ne go i słu ży nie sie niu praw dy bo żej o mał żeń stwie i ro dzi nie)40,
od 22 czerw ca 1998 r. na te re nie ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej dzia ła rów -
nież Ośro dek Ad op cyj no -Opi eku ńczy Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich w Szcze -
ci nie 41, a od 2009 r. Die ce zjal ny Ośro dek Du cho wej Ad op cji Dziec ka Po czę te go 42.
Ta ką funk cję speł nia ją rów nież „okna ży cia” ist nie ją ce w Szcze ci nie 43 i Star gar dzie
Szcze ciń skim. W obro nie ży cia i na je go rzecz pra cu ją le ka rze ka to lic cy, któ rzy co
ro ku od 15 lat słu żą cho rym w ra mach Dnia Cho re go 44.

W dzie ło tro ski o czło wie ka (w tym przy pad ku tak że ja ko wiel kie cier pie nie,
a mo że tak że ja ko wy rzut dla pol skie go spo łe czeń stwa), od je go po czę cia, o co
zresz tą tak moc no za bie gał pa pież Jan Pa weł II, wpi su je się tak że po mnik Nie zna -
ne go Dziec ka na cmen ta rzu w Star gar dzie Szcze ciń skim. Po świę cił go 25 mar ca
2004 r. bp Ma rian Bła żej Kru szy ło wicz, a ini cja to rem je go po wsta nia był ks. pro -
boszcz dr Ja ro sław Sta szew ski TChr45.

Na to miast dzia łal ność w wy mia rze spo łecz nym – rów nież bli ską Ja no wi
Paw ło wi II – pod ję ła Ak cja Ka to lic ka, któ ra w ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amień -
skiej dzia ła od 1995 r. i co ro ku or ga ni zu je Dni Spo łecz ne, ja ko wdzięcz ność i tro -
skę na ucza nia pa pie ża z Ja snych Bło ni 46.

39 R. Pu zy rew ska, 15-l ecie Ośrod ka Ro dzin w Wi seł ce, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2009, nr 45.
40 D. Ba zy luk, In sty tut Świę tej Ro dzi ny, ibi dem, nr 47. 11 X 1986 r. bp Ka zi mierz Maj dań ski, ja ko bp

szcze ciń sko -k amie ński, po wo łał Wspól no tę Świę tej Ro dzi ny, z za mia rem prze kształ ce nia jej w in sty tut
świec ki ży cia kon se kro wa ne go, gdy tyl ko po zwo lą na to wa run ki wy ma ga ne przez Ko ściół. To prze -
kształ ce nie do ko na ło się 19 III 1999 r. po przez po słu gę śp. abp. Ma ria na Przy kuc kie go.

41 Szczę ście dziec ka naj wyż szym do brem. Z Ka ta rzy ną Go łę biow ską – z dy rek tor Ośrod ka Ad pop cyj no -Opie -
ku ńcz ego Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich w Szcze ci nie – roz ma wia ks. Ro bert Go łę biow ski, ibi dem,
nr 34. Ośro dek zaj mu je się przy go to wa niem kan dy da tów do ro dzin ad op cyj nych, za stęp czych, pro pa -
go wa niem ro dzin nych do mów dziec ka, a tak że póź niej szym wspie ra niem tych ro dzin, któ re przyj mą do
sie bie dzie ci.

42 A. Su płat, „Ar mia mo dli twy”, ibi dem, nr 43. Pod sta wo wym za da niem ośrod ka jest pod trzy my wa nie nie -
ustan nej mo dli twy w in ten cji za gro żo nych, a nie na ro dzo nych jesz cze dzie ci, ich ro dzi ców oraz osób,
któ re pod ję ły du cho wą ad op cję dziec ka po czę te go. Trze ba pa mię tać, że w tym ro ku po nad 2 tys. osób
z ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej wzię ło w opie kę du cho wą nie na ro dzo ne, za gro żo ne abor cją dziec -
ko i od da ją mu co dzien ną mo dli twę i do bro wol ną ofia rę.

43 „Okno Ży cia” – gło sem za ży ciem! Z ks. To ma szem Kan ce lar czy kiem, za stęp cą dy rek to ra Ca ri tas Ar chi -
die ce zji Szcze ciń sko -K amie ńskiej roz ma wia ks. Ro bert Go łę biow ski, ibi dem, nr 44.

44 A. Ko ściel niak, Dni cha ry ta tyw nej po mo cy cho rym, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2010, nr 12.
45 B. No wak, Czy mo że nie wia sta za po mnieć?, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 46.
46 K. Kle cha, J. Cy ru lik, Ak cja Ka to lic ka w służ bie ży ciu, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2009, nr 32.
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2.5. Kon fe ren cje na uko we, pu bli ka cje, olim pia dy, kon kur sy i wy sta wy 
Miesz kań cy Po mo rza Za chod nie go trosz czą się, aby na ucza nie Wiel kie go

Po la ka by ło cią gle ży we. Stąd też or ga ni zo wa ne są róż ne kon fe ren cje na uko we
i olim pia dy, a tak że kon kur sy i wy sta wy. Nie spo sób tu taj wy li czyć wszyst kich, ale
niech że ta krót ka pre zen ta cja uka że, że twór cze prze ży wa nie tre ści na ucza nia pa -
pie skie go ze Szcze ci na nie jest ob ce za chod nio po mor skie mu spo łe czeń stwu. 

„Hi sto rycz ny i spo łecz ny wy miar pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II” – ta ki ty tuł mia -
ła kon fe ren cja na uko wa, któ ra od by ła się 18–19 ma ja 2006 r. w au li Wy dzia łu
Teo lo gicz ne go Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go. Sym po zjum zo sta ło zor ga ni zo wa ne
w szcze gól nym cza sie, gdyż przy pa da ła wów czas 86. rocz ni ca uro dzin Ja na Paw ła II,
ale tak że był to czas bez po śred nie go przy go to wa nia do po wi ta nia pa pie ża Be ne -
dyk ta XVI na pol skiej zie mi. Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by ły: Wy dział Teo lo gicz -
ny oraz In sty tut Hi sto rii i Sto sun ków Mię dzy na ro do wych US47. Po kło siem tej że
kon fe ren cji jest pu bli ka cja przy go to wa na przez re dak to rów dr. Krzysz to fa Gu zi -
kow skie go i ks. dr. Ro ma na Mi sia ka pt. Pon ty fi kat Ja na Paw ła II. Za gad nie nia hi -
sto rycz ne i spo łecz ne, wy da na w se rii „Stu dia i Roz pra wy” Wy dzia łu Teo lo gicz ne go
US (nr 18, Szcze cin 2008). W Star gardz kim Cen trum Kul tu ry w paź dzier ni ku
2006 r. od by ła się kon fe ren cja na uko wa „Jan Pa weł II i po kój”, któ rą po pro wa -
dził wło ski na uko wiec i wy kła dow ca aka de mic ki dr Mas si mi lia no Si gni fre di 48.

Z pew no ścią pięk nym i twór czym po my słem, a za ra zem od po wie dzią na na -
ucza nie pa pie ża był cykl pu bli ka cji przy go to wa nych przez pra cow ni ków na uko -
wych ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej w ra mach se rii: „Jan Pa weł II gło si
Ro da kom Do brą No wi nę”: De ka log na no wo od czy ta ny (Szcze cin 1993), Bło go -
sła wień stwa na no wo od kry te (Szcze cin 2003), Mi ło sier dzie na no wo świa tu uka -
za ne (Szcze cin 2005), Był wśród nas nad Od rą i Bał ty kiem i mó wił do nas
(Ko sza lin–S zcz eci n–Z ie lona Gó ra 2006). 3 czerw ca 2008 r. na Wy dzia le Teo lo -
gicz nym US mia ła miej sce pre zen ta cja książ ki Jan Pa weł II w Szcze ci nie. Mel dun ki
ope ra cyj ne Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych z 1987 ro ku, przy go to wa -
nej przez pra cow ni ków szcze ciń skie go Od dzia łu IPN, ze wstę pem Zbi gnie wa Sta -
nu cha 49. 23 paź dzier ni ka 2010 r. go ści ła w Szcze ci nie dr Wan da Pół taw ska,
naj sze rzej dzi siaj zna na pod sym bo lem przy jaź ni, ja ką da rzy ła z wza jem no ścią pa -
pie ża Ja na Paw ła II. Na spo tka nie z nią do Książ ni cy Po mor skiej przy szło kil ka set
osób. Dru gie spo tka nie mia ło miej sce te go sa me go dnia ze stu den ta mi w ośrod ku
dusz pa ster skim księ ży chry stu sow ców. Spo tka nia te Pół taw ska okre śli ła ja ko pró -
bę prze ka za nia te sta men tu, „teo lo gii cia ła” słu gi bo że go Ja na Paw ła II 50. 
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47 M. Micz ku ła, Hi sto rycz ny i spo łecz ny wy miar pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty -
kiem” 2006, nr 24. 

48 T. Pi lec ki, „Jan Pa weł II i po kój”, ibi dem, nr 49.
49 M. Micz ku ła, 77 do ku men tów. Pro mo cja książ ki, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2008, nr 26.
50 D. Kie zik, Twar da mo wa w Szcze ci nie, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2009, nr 46. Przy oka zji spo tka -

nia mia ła miej sce sprze daż książ ki dr Wan dy Pół taw skiej pt. Be skidz kie re ko lek cje.



Na le ży tu taj wspo mnieć o pu bli ka cji al bu mu i pły ty mul ti me dial nej przez
uczniów VI Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ste fa na Czar niec kie go w Szcze ci nie,
pod re dak cją na uczy cie la hi sto rii Da riu sza Oko nia, a tak że wy da ne go przez Szcze -
ciń skie Wy daw nic two Ar chi die ce zjal ne „Ot to nia num” al bu mu: Jan Pa weł II
w Szcze ci nie, w opra co wa niu księ ży Ar tu ra Ra smu sa i Grze go rza Wej ma na, z oka -
zji pięt na stej rocz ni cy po by tu pa pie ża w Szcze ci nie. Wie le by ło pu bli ka cji w cza so -
pi śmie „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem”, do dat ku do Ty go dni ka Ka to lic kie go
„Nie dzie la”. Nad to mło dzież do lic ka przy go to wa ła pły tę Do po ko le nia JPII, któ rej
pro mo cja od by ła się 15 paź dzier ni ka 2009 r. w Do li ca ch51. W 2009 r., w związ ku
z przy go to wa niem do pod nie sie nia ko ścio ła pw. św. Ja na Chrzci cie la w Szcze ci nie
do ran gi ba zy li ki mniej szej, wy da ny zo stał al bum pt. Ba zy li ka św. Jana Chrzci cie la
w Szcze ci nie, de dy ko wa ny Ja no wi Paw ło wi II i Je go na stęp cy, Be ne dyk to wi XVI 52.

Co raz po pu lar niej sze sta ją się tak że olim pia dy pa pie skie. 22 paź dzier ni ka
2003 r. w Star gar dzie Szcze ciń skim, w Ze spo le Szkół nr 5, od był się fi nał olim pia -
dy na te mat Ja na Paw ła II. Do fi na łu za kwa li fi ko wa ło się 61 osó b53. Na to miast od
2007 r. or ga ni zo wa ny jest Ar chi die ce zjal ny Kon kurs Pa pie ski 54. Im pul sem do je go
zor ga ni zo wa nia sta ły się sło wa Ja na Paw ła II wy po wie dzia ne w Szcze ci nie:
„A widzę tu taj tak że wie lu mło dych, mło dych ze Szcze ci na. Niech dla was ten
wiatr bę dzie tak że sym bo lem ży cia i zma ga nia się z ude rze nia mi, któ re przy cho dzą
na czło wie ka od ze wnątrz i od we wnątrz. Są róż ne gwał tow ne wi chry, są tak że
i ude rze nia na szych róż nych sła bo ści. Trze ba się zma gać”55. 17 ma ja 2010 r. IV fi -
nał kon kur su zgro ma dził w Szcze ci nie 41 fi na li stów; roz po czął się we wszyst kich
gim na zjach z ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej. 

14 czerw ca 2010 r. w Go le nio wie od był się fi nał III Po wia to we go Kon kur -
su Pa pie skie go pod ha słem „III Piel grzym ka Ja na Paw ła II do Pol ski”56. Rów nież
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri stia na”, przy współ pra cy z ku rią me tro -
po li tal ną oraz dusz pa ster stwem aka de mic kim, od 2009 r. roz po czę ło re ali za cję
wie lo let nie go pro gra mu for ma cyj ne go dla mło dzie ży pt. „Po zna je my do ku men ty
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II”. Za czę ło się od en cy kli ki Evan ge lium vi ta e57. 

Obec ny rok szkol no -k at ech etyc zny 2010/2011 to już czwar ta edy cja pro -
wa dzo nej przez Dzie ło Bi blij ne im. Ja na Paw ła II ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amień -
skiej (www.szcze cin.bi bli sta.pl) Szko ły Ani ma to ra Bi blij ne go 58. 

51 N. Sa wic ki, Pa pie skie dni w Do li cach, ibi dem, nr 47.
52 Ba zy li ka św. Ja na Chrzci cie la w Szcze ci nie, oprac. ks. A. Zie jew ski, red. M. Fran kel, Szcze cin 2009.
53 Por. P. Ma li now ski, Star gardz ka Olim pia da wie dzy o Ja nie Paw le II w 25. rocz ni cę pon ty fi ka tu, „Ko ściół

nad Od rą i Bał ty kiem” 2003, nr 47.
54 M. Ha lak, ks. T. Ce niuch, Ar chi die ce zjal ny Kon kurs Pa pie ski, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2008,

nr 19.
55 Jan Pa weł II w Szcze ci nie..., s. 27.
56 Uczen ni ce II LO w No wo gar dzie zwy cięż czy nia mi kon kur su pa pie skie go, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem”

2010, nr 28.
57 B. Ko ryc ko, Ar chi die ce zjal ny kon kurs, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2009, nr 10.
58 De kre tem abp. Zyg mun ta Ka miń skie go 16 V 2006 r. zo sta ły usta no wio ne struk tu ry Dzie ła Bi blij ne go im.

Ja na Paw ła II w ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej. Mo de ra to rem dzie ła zo stał mia no wa ny ks. dr Ce -
za ry Ko rzec, ad iunkt Wy dzia łu Teo lo gicz ne go Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go i je go dusz pa sterz aka de mic ki.
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Na le ży tu za uwa żyć, że trwa ją cy od pię ciu lat (od 2006) kon kurs or ga ni zo -
wa ny przez In sty tut Ter tio Mi len nio za chę ca mło dzież z wo je wódz twa za chod nio -
po mor skie go do uczest ni cze nia w nim. W 2009 r. wzię ło w nim udział trzy stu
uczniów z na sze go re gio nu 59.

God ne od no to wa nia są tak że wy sta wy. Z oka zji pięt na stej rocz ni cy po by tu
Ja na Paw ła II w Szcze ci nie zo sta ła zor ga ni zo wa na wy sta wa przy go to wa na przez
ks. Ar tu ra Ra smu sa, dy rek to ra SWA „Ot to nia num”, we współ pra cy z Książ ni cą
Pomor ską w Szcze ci nie. Wy sta wę eks po no wa no w Książ ni cy, w sa li Pod Pi ra mi dą,
16–29 czerw ca 2002 r. Pre zen to wa ne zbio ry po cho dzi ły głów nie z Ar chi wum Ku -
rii Me tro po li tal nej w Szcze ci nie i od pry wat nych daw ców. Po nad to w Mo ryń skim
Ośrod ku Kul tu ry od 2008 r. czyn na jest mi ni ga le ria pa pie ska, któ ra gro ma dzi pra -
ce ma lar skie o Ja nie Paw le II na pły wa ją ce od dzie ci i mło dzie ży z gmi ny Dęb no,
Choj na i Mo ry ń60. 

Uni ka to wą by ła wy sta wa otwar ta w Mu zeum Na ro do wym w Szcze ci nie od
10 paź dzier ni ka do 12 li sto pa da 2008 r. pt. „Ka rol Woj ty ła (1952–1954) – pro -
wa dzi nas szla ka mi praw dy”. Pa tro nat ho no ro wy nad nią ob jął abp Zyg munt Ka -
miń ski oraz mar sza łek wo je wódz twa za chod nio po mor skie go Wła dy sław Hu sej ko.
Wy sta wa pre zen to wa ła na plan szach i ba ne rach wiel ko for ma to we, uni ka to we zdję -
cia wy ko na ne przez słu gę bo że go Je rze go Cie siel skie go oraz Sta ni sła wa Ry bic kie -
go, w czte rech gru pach te ma tycz nych: wy ciecz ki gór skie, nar ciar skie, ro we ro we
i ka ja ko we ks. Ka ro la Woj ty ły i bli skich mu osó b61.

Rok śmier ci pa pie ża Ja na Paw ła II po ru szył wszyst kie śro do wi ska, rów nież
ar ty stów. Stąd też 21 czerw ca 2005 r. od był się kon cert nad zwy czaj ny po świę co -
ny śp. Ja no wi Paw ło wi II w ra mach 41. Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zy ki Or -
ga no wej i Ka me ral nej w Ka mie niu Po mor skim. A dwa la ta po śmier ci ucznio wie
Gim na zjum św. Sta ni sła wa Kost ki w Szcze ci nie „po sta wi li” li te rac ki po mnik dla
Wiel kie go Po la ka, pi sząc wspo mnie nia o tym, jak prze ży li śmierć pa pie ża 62.

13 paź dzier ni ka 2006 r. w szcze ciń skim ki nie He lios od by ła się pre mie ra fil -
mu pt. Ka rol – pa pież, któ ry po zo stał czło wie kie m63, a 17 paź dzier ni ka 2008 r. fil -
mu pt. Świa dec two 64.

Trze ba tu jesz cze do dać in for ma cję o pa miąt kach po Ja nie Paw le II prze cho -
wy wa nych w ba zy li ce ka te dral nej i se mi na rium du chow nym w Szcze ci nie, a tak że
w Choszcz nie i Ka mie niu Po mor skim. Naj wię cej jest ich w ba zy li ce ka te dral nej: kie -
lich, któ ry pa pież po da ro wał ka te drze 11 czerw ca 1987 r.; tron pa pie ski z her bem
pa pie skim nad za plec kiem, na któ rym pa pież sie dział na Ja snych Bło niach pod czas
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59 K. Łap ko, Kon kurs pa pie ski, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2010, nr 6; eadem, Kon kurs „Pa pież o Mło -
dych”, „Mło dzi o Pa pie żu”, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2009, nr 3.

60 B. No wak, Ta lent ob ro bi do pie ro pil na pra ca, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2008, nr 21.
61 D. Cy wiń ski, Pro wa dzi nas szla ka mi praw dy, ibi dem, nr 43.
62 K. Łu giew ka, A. Su płat, Li te rac ki po mnik na szej pa mię ci o Ja nie Paw le II, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem”

2007, nr 19.
63 Za pro sze nie na film, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 42.
64 M. Micz ku ła, Ob cho dy dnia pa pie skie go w Szcze ci nie, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2008, nr 43.



Eu cha ry stii i w ka te drze pod czas na bo żeń stwa; krzyż z Ja snych Bło ni, witraż w ka -
te drze (pro jekt wi dział pa pież, bę dąc w Szcze ci nie, jest w nim zresz tą scena z wi zy -
ty pa pie ża w Szcze ci nie; nad to pa pież po świę cił wów czas tak że ta bli ce pa miąt ko we
i ka mie nie wę giel ne pod bu do wę no wych ko ścio łów), drzwi ju bi le uszo we z her bem
pa pie skim, ta bli ca pa miąt ko wa z wi zy ty Ja na Paw ła II w Szcze ci nie 65. W se mi na rium
du chow nym w Szcze ci nie jest or nat, w któ rym pa pież ce le bro wał Eu cha ry stię na Ja -
snych Bło niach, w ka mień skiej kon ka te drze zaś kie lich uży ty do pa pie skiej ce le bry,
a w Choszcz nie w pa ra fii Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii Pan ny oł tarz z Ja snych Błoni.
W klasz to rze my śli bor skim Sióstr Je zu sa Mi ło sier ne go znaj du je się ob raz Je zu sa
Miło sier ne go, któ ry pa pież po bło go sła wił w ka te drze 11 czerw ca 1987 r.66

W ba zy li ce mniej szej pw. św. Ja na Chrzci cie la znaj du je się tak że ko pia Ca łu -
nu Tu ryń skie go po świę co na przez Ja na Paw ła II 19 lu te go 2003 r., a uro czy ście
wnie sio na do ko ścio ła 7 mar ca 2004 r. oraz kie lich ufun do wa ny przez pa ra fian
w dwu dzie stą rocz ni cę po by tu pa pie ża w Szcze ci nie 67.

2.6. Szko ły, in sty tu cje, pla ce i uli ce im. Ja na Paw ła II
Rów nież szko ły przyj mo wa ły pa pie ża za swo je go pa tro na. Za rów no za je go

ży cia, a tym bar dziej po śmier ci. Naj wię cej jest szkół pod sta wo wych (czter na ście):
w Kręp sku (ogło sze nie pa tro na 20 czerw ca 1997)68, nr 9 w Świ no uj ściu -Prz yt orze
(3 wrze śnia 2001)69, w Zie li nie (czer wiec 2002)70, Chwarst ni cy (3 czerw ca 2005)71,
Ko ry to wie (2005)72, nr 4 w No wo gar dzie (14 paź dzier ni ka 2005)73, nr 5 w Star -
gar dzie Szcze ciń skim (2006)74, w Most ko wie (2006)75, Brze sku (2006)76, Trzy gło -
wie (18 ma ja 2006)77, Grzę dzi cach (16 paź dzier ni ka 2006)78, Lu bie nio wie,
Ka to lic ka Szko ła Pod sta wo wa w Szcze ci nie (2008)79 oraz SP nr 35 w Szcze ci nie

65 A. Ra smus, Ka te dral ne pa miąt ki po Ja nie Paw le II, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2007, nr 23. W ka -
te drze znaj du je się tak że ob raz Mat ki Bo żej Ostro bram skiej, któ ry pa pież po da ro wał die ce zji pod czas spo -
tka nia z wier ny mi te go bi skup stwa na Ja snej Gó rze w cza sie II piel grzym ki do oj czy zny. 

66 Ob raz zo stał na ma lo wa ny w Po zna niu przez prof. An drze ja Ku rzaw skie go. Swo ją tre ścią na wią zu je do
ob ja wień, ja kie mia ła s. Fau sty na Ko wal ska. Ob raz (olej na płót nie o wym. 120 x 70 cm) po wstał ja ko
wo tum dzięk czyn ne za Mi ło sier dzie Bo że w Eu cha ry stii oraz za III piel grzym kę Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II do Pol ski w 45. rocz ni cę po wsta nia Zgro ma dze nia Sióstr Je zu sa Mi ło sier ne go.

67 Ba zy li ka św. Ja na Chrzci cie la..., zdję cia wy po sa że nia świą ty ni z opi sa mi.
68 S. So lec ki, Je dy na w ar chi die ce zji szko ła imie niem Ja na Paw ła II w Kręp sku, „Pre zbi te rium” 1997, nr 7–8,

s. 246–247.
69 Zob. http://www.sp9swi no uj scie.pl (8 VI 2010).
70 Zob. http://sp.zie lin.lap.pl (8 VI 2010).
71 R. Go łę biow ski, Imię Ja na Paw ła II dla szko ły w Chwarst ni cy, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2005,

nr 26.
72 A. Li siń ska, Szko ła w Ko ry to wie ma no we go pa tro na, ibi dem, nr 49.
73 Zob. http://spno wo gar d4.edu pa ge.org (8 VI 2010).
74 T. Pi lec ki, Pa pie ska „Piąt ka”, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 53.
75 R. Go łę biow ski, Szko ła w Most ko wie po świę co na Ja no wi Paw ło wi II, ibi dem, nr 22. 
76 B. No wak, Nie ma lep sze go nad Ja na Paw ła Dru gie go (szko ła w Brze sku ma pa tro na i sztan dar wiel kie go

pa pie ża), ibi dem, nr 21.
77 Zob. http://www.sptrzy glow.dzs.pl/hi sto ria/wa zne -w yd arz enia (8 VI 2010).
78 Zob. http://spgrze dzi ce.ovh.org (8 VI 2010).
79 Zob. http://www.ksp.sk.edu.pl (8 VI 2010).
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(16 paź dzier ni ka 2008)80. Są też dwa ze spo ły szkół: Ze spół Szkół Ogól no kształ cą -
cych w Po bie ro wie (1 wrze śnia 2000, w je go skład wcho dzi przed szko le, szko ła
pod sta wo wa i gim na zjum)81 i Ze spół Szkół Pu blicz nych w Bie li cach (14 paź dzier -
ni ka 2006, w skład szko ły wcho dzi szko ła pod sta wo wa i gim na zjum)82.

Gim na zjów na to miast jest pięć: Pu blicz ne Gim na zjum w Ba niach (maj
2002)83, Gim na zjum nr 1 w Mię dzyz dro jach (17 ma ja 2006)84, w Cho ciw lu
(16 paź dzier ni ka 2006)85, Ma sze wie (16 paź dzier ni ka 2006)86 i Pu blicz ne Gim na -
zjum w Mo ry niu (2008)87. Jest też jed na szko ła za wo do wa: Za sad ni cza Szko ła Za -
wo do wa Spe cjal na w Szcze ci nie (22 ma ja 2003, Ze spół Szkół Za wo do wych nr 1)88.

Oprócz szkół, imię Ja na Paw ła II no szą tak że in sty tu cje ko ściel ne: Dom Księ -
ży Eme ry tów w Szcze ci nie (11 kwiet nia 2007 po świę cił go nun cjusz apo stol ski
w Pol sce abp Jó zef Ko wal czyk) oraz In sty tut Me dycz ny im. Ja na Paw ła II w Szcze -
ci nie (24 mar ca 2010 do ist nie nia po wo łał go abp An drzej Dzię ga)89.

Szcze cin upa mięt nił rów nież obec ność Naj więk sze go z Po la ków w mie ście
po przez nada nie je go imie nia Ja snym Bło niom w 1994 r. oraz głów nej uli cy pro -
wa dzą cej do te go naj pięk niej sze go miej sca – par ku Szcze ci na. To tu taj 2 kwiet nia
2005 r. gro ma dzi ły się nie prze bra ne tłu my, kie dy umie rał pa pież. 7 kwiet nia 2005 r.
abp Zyg munt Ka miń ski wraz ze 150 ka pła na mi z te re nu ca łej ar chi die ce zji spra -
wo wał na Ja snych Bło niach uro czy stą Eu cha ry stię w in ten cji śp. pa pie ża Ja na Paw -
ła II, w któ rej wzię ło udział po nad 100 tys. wier nych z ca łej ar chi die ce zji 90. To
tu taj za koń czy ła się pro ce sja Bo że go Cia ła w 1997 r., idą ca szla kiem pa pie skim od
ka te dry, od 2009 r. stąd wy ru sza pro ce sja Bo że go Cia ła – szla kiem pa pie skim – na
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80 „16 X 2008 r. w SP nr 35 mia ło miej sce nada nie imie nia Ja na Paw ła II. By ło to dla nas nie zwy kłe wy da -
rze nie. Uro czy stość roz po czę ła się prze mar szem w asy ście or kie stry woj sko wej wszyst kich uczniów, go -
ści i pra cow ni ków szko ły, a tak że za pro szo nych pocz tów sztan da ro wych z in nych szkół do ko ścio ła pw.
Mi ło sier dzia Bo że go w Szcze ci nie, gdzie mszę świę tą ce le bro wał abp Ma rian Przy kuc ki. Po wy stą pie niu
ks. ka no ni ka Zdzi sła wa Brzo zow skie go i pa ni dyr. Iwo ny Sob czyń skiej, czy ta niu z Pi sma Świę te go oraz
wy gło sze niu ho mi lii na stą pi ło po świę ce nie sztan da ru przez Je go Eks ce len cję. Ca łość za koń czy ła mo dli -
twa w in ten cji Ja na Paw ła II”; http://www.sp35.szcze cin.pl (31 VIII 2010).

81 Abp Z. Ka miń ski, De kret po wo łu ją cy Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych im. Ja na Paw ła II w Po bie ro wie,
znak B 2 – 3/99, „Pre zbi te rium” 1999, nr 11–12, s. 366–367.

82 Zob. http://zsp bie li ce.edu pa ge.org (8 VI 2010).
83 Zob. http://www.gim na zjum ba nie.re pu bli ka.pl (9 VI 2010). Przed bu dyn kiem gim na zjum 25 V 2006 r.

zo sta ła od sło nię ta pa miąt ko wa ta bli ca ku czci pa pie ża Ja na Paw ła II.
84 Uro czy stość nada nia imie nia Gim na zjum nr 1 od by ła się 17 V 2006 r. Po łą czo na by ła z uro czy sto ścią

bierz mo wa nia uczniów klas III. Wów czas zo stał też po świę co ny sztan dar Gim na zjum nr 1 w Mię dzy -
zdrojach; http://www.gm1.pl/ho me.html (9 VI 2010).

85 Zob. http://www.gimch.yoyo.pl/in dex.php?option=com_con tent&task=sec tion&id=5&Ite mid=30
(9 VI 2010). W szko le przy go to wa na by ła nie zwy kła wy sta wa „Pro mie nio wa nie świę to ści”, je dy na ta ka
wy sta wa na Po mo rzu Za chod nim uka zu ją ca fo to gra fie Ar tu ro Ma ri i Ada ma Bu ja ka po świę co ne Ja no wi
Paw ło wi II. 

86 Zob. http://www.gim ma sze wo.hg.pl/hi sto ria.html (9 VI 2010).
87 B. No wak, Ta lent ob ro bi do pie ro pil na pra ca...
88 P. Ma li now ski, Pierw sza szko ła imie nia Ja na Paw ła II w Szcze ci nie, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2003,

nr 32; http://zszsp.re pu bli ka.pl (9 VI 2010).
89 Abp A. Dzię ga, De kret po wo łu ją cy In sty tut Me dycz ny im. Ja na Paw ła II w Szcze ci nie, znak: B2 – 2/2010,

„Pre zbi te rium” 2010, nr 1–3, s. 52.
90 G. Ma cie jak, Ostat nie po że gna nie, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2004, nr 17.



plac ka te dral ny, a w la tach 2005–2008 na tym pla cu miesz kań cy Szcze ci na gro ma -
dzi li się na cen tral nej pro ce sji Bo że go Cia ła. To tu taj 23 ma ja 2010 r. (uro czy stość
Ze sła nia Du cha Świę te go) od był się I Fe styn Ru chów Re li gij nych.

W My śli bo rzu im. Ja na Paw ła II jest ry nek i Nie pu blicz ny Za kład Opie ki
Zdro wot nej Przy chod nia Sp. z o.o. przy ul. Ogro do wej 9, w Star gar dzie Szcze ciń -
skim – Dom Opie ki przy ul. Kra siń skie go 1991, w Choszcz nie zaś plac, a w Peł czy -
cach park.

2.7. Ko ściół, po mni ki, ka mień w Wa do wi cach i dąb w Szcze ci nie
Spo śród trwa łych po mni ków upa mięt nia ją cych i od da ją cych cześć Ja no wi

Paw ło wi II na pierw szym miej scu wy pa da wy mie nić ko ściół w Śnia to wie w pa ra -
fii pw. Ma cie rzyń stwa Naj święt szej Ma rii Pan ny w Be ni cach. Po wsta je on z ru iny
i bę dzie po świę co ny Ja no wi Paw ło wi II (po be aty fi ka cji). Ko ściół zo stał wy bu do -
wa ny w 1910 r., w miej sce wcze śniej sze go, spa lo ne go w 1908 r. od ude rze nia pio -
ru na. Nie ste ty, w 1957 r. zo stał ro ze bra ny. W dniu śmier ci pa pie ża Ja na Paw ła II
miesz kań cy, bar dzo po ru sze ni tym wy da rze niem, chcie li mieć cho ciaż by ma łą ka -
plicz kę po świę co ną wiel kie mu ro da ko wi. Dzię ki sta ra niom pro bosz cza, ks. Ro ma -
na Rost kow skie go, w 2006 r. uda ło się od zy skać plac po zbu rzo nym ko ście le
i roz po czę ła się od bu do wa tej świą ty ni 92.

Jed nak że pierw szym od ru chem sta łej pa mię ci sta ły się po mni ki. Pierw szym
i naj waż niej szym z nich był i jest ten na Ja snych Bło niach w Szcze ci nie, za pro jek -
to wa ny przez kra kow skie go twór cę prof. Cze sła wa Dźwi ga ja. Od sło nię cia i po -
świę ce nia go do ko nał abp Jó zef Ko wal czyk 18 czerw ca 1995 r. pod czas
ob cho dów pięć dzie się cio le cia pol skiej or ga ni za cji ko ściel nej na zie miach nad Od -
rą i Bał ty kiem oraz ob rad 277. Kon fe ren cji Ple nar nej Epi sko pa tu Pol ski w Szcze -
ci nie 93.

In ne po mni ki po wsta ły w: Go le nio wie przy pa ra fii św. Je rze go (12 czerw ca
1997 od sło nił go i po świe cił abp Ka miń ski)94, Po li cach (30 ma ja 1999 od sło nił go
i po świę cił abp Ka miń ski)95, Peł czy cach (22 paź dzier ni ka 2005 od sło nił go i po -
świę cił bp Kru szy ło wicz), Star gar dzie Szcze ciń skim (2 kwiet nia 2006 od sło nię cia
po mni ka na skwe rze przy ul. św. Ja na Chrzci cie la do ko nał abp Ka miń ski)96, Trzciń -
sku- Zdr oju (w paź dzier ni ku 2006 od sło nił go bp Kru szy ło wicz)97, Choj nie (w 2006

91 T. Pi lec ki, Ży wy po mnik Ja na Paw ła II, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 45. Dom ten jest pro -
wa dzo ny przez Ca ri tas Ar chi die ce zji Szcze ciń sko -K amie ńskiej. Schro nie nie znaj du ją w nim oso by bę dą -
ce w cięż kiej sy tu acji fi nan so wej: bez dom ne ko bie ty i sa mot ne mat ki z dziec kiem. Je go po świę ce nia
do ko nał bp Ma rian Bła żej Kru szy ło wicz 13 X 2006 r. M. Za pert, Dzień pa pie ski w Star gar dzie Szcze ciń -
skim...

92 J. Że law ski, Oca lić od za po mnie nia, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2009, nr 43.
93 Por. abp M. Przy kuc ki, „Tu chce my słu żyć Pa nu”, list pa ster ski z oka zji pięć dzie siąt ni cy pol skiej or ga ni -

za cji ko ściel nej na zie miach nad Od rą i Bał ty kiem, „Pre zbi te rium” 1995, nr 56, s. 169–171.
94 Zob. http://go le niow.bix.pl (31 V 2010).
95 Zob. http://www.ka zi mierz.po li ce.in fo.pl/o-p ar afii.html (31 V 2010).
96 T. Pi lec ki, Je ste śmy, pa mię ta my, czu wa my..., „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 18. 
97 Ar chiwum pa ra fii Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy w Trzciń sku- Zdr oju, Kro ni ka pa ra fial na.
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od sło nił go i po świe cił abp Przy kuc ki)98, Py rzy cach (od sło nił go i po świę cił w sierp -
niu 2006 abp Ka miń ski)99, Szcze ci nie na Osie dlu Bu ko wym (13 paź dzier ni ka 2007
od sło nił go i po świę cił pry mas Pol ski kard. Jó zef Glemp)100, Re wa lu (od sło nię ty
4 sierp nia 2006)101, w Szcze ci nie, w pa ra fii Prze mie nie nia Pań skie go (18 paź dzier -
ni ka 2008 od sło nił go i po świe cił bp Kru szy ło wicz)102, Bar lin ku (22 paź dzier ni ka
2008 od sło nił go i po świę cił kard. Hen ryk Gul bi no wicz)103, w Choszcz nie, w para fii
Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii Pan ny (osło nię ty 22 paź dzier ni ka 2008; w Choszcz -
nie pa pie żo wi po świę co ny jest tak że głaz na rzu to wy)104, Szcze ci nie (w ba zy li ce
mniej szej św. Ja na Chrzci cie la jest po mni k-o łtarz)105 oraz po pier sie w Świ no uj ściu
(od sło nię te w 2006)106, ta bli ca ka mien na w No wym Warp nie (15 paź dzier ni ka 2006
po świe cił ją ks. prof. zw. dr hab. Hen ryk Wej man)107 oraz ta bli ca na za chod niej
ścia nie ko ścio ła pw. Świę te go Krzy ża w My śli bo rzu.

14 ma ja 2007 r. na bał tyc kim wy brze żu w Pust ko wiu po wsta ła wier na re pli -
ka krzy ża z Gie won tu i pa miąt ko wy ka mień, ja ko hołd dwóm wiel kim Po la kom:
słu dze bo że mu pa pie żo wi Ja no wi Paw ło wi II i słu dze bo że mu kard. Ste fa no wi
Wyszyń skie mu 108.

Gdy Ra da Mia sta Wa do wic usta no wi ła rok 2009 Ro kiem Ja na Paw ła II Wiel -
kie go, a bur mistrz Wa do wic za pro si ła na 14 czerw ca tr. przed sta wi cie li wszyst kich
miast pa pie skich w Pol sce (jest ich po nad pięć dzie siąt), aby przy by li do mia sta
papie skie go i przy wieź li ze so bą ka mień, któ ry miał być wmu ro wa ny na ryn ku
wado wic kim, wśród 35 de le ga cji był też Szcze cin na cze le z wi ce pre zy den tem
dr. To ma szem Jar mo liń ski m109. Wcze śniej w ba zy li ce ka te dral nej ka mień ten po -
świę cił abp An drzej Dzię ga. 

Po nad to 14 czerw ca 2010 r. w Szcze ci nie na pla cu ku rial nym zo stał po sa dzo -
ny Dąb Pa pie ski nr 284, je den z 515 wy ho do wa nych z na sion po świę co nych przez
pa pie ża Ja na Paw ła II oraz od sło nię ta zo sta ła ta bli ca upa mięt nia ją ca to wy da rze -
nie 110; dąb po świę co ny przez pa pie ża Po la ka ro śnie rów nież w Choszcz nie obok
po mni ka Ofiar Ofla gu.
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98 R. Go łę biow ski, Pa pie ski po mnik w Choj nie, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 48.
99 Idem, Ma ryj no -p api eskie do żyn ki, ibi dem, nr 37.

100 Z.P. Cy wiń ski, Pry mas Pol ski kard. Jó zef Glemp na Osie dlu Bu ko wym, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem”
2007, nr 43.

101 R. Go łę biow ski, Pa pie ski „wiatr od mo rza”, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 42.
102 H. Se ba stian, Przy sze dłem..., „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2008, nr 45.
103 R. Go łę biow ski, Bar li nec ka pa mięć o Ja nie Paw le II, ibi dem.
104 Wy wiad z ks. kan. Grze go rzem Su chom skim, pro bosz czem pa ra fii Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Panny

w Choszcz nie z 2 IV 2011 r., w zbio rach au to ra.
105 Ba zy li ka św. Ja na Chrzci cie la..., zdję cia wy po sa że nia świą ty ni z opi sa mi.
106 W. Bar to sze wicz, Pa pie skie po pier sie w Świ no uj ściu, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2006, nr 20.
107 Z.A. Ko tu ła, ...mie rzyć mia rą ser ca, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2008, nr 45.
108 Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Ko le ja rzy Pol skich Ko ło Szcze cin, I rocz ni ca usta wie nia Krzy ża z Gie won tu

w Pust ko wie, ibi dem, nr 41. 
109 Na uka pa pie ska o ro dzi nie i twór czy „wiatr od mo rza...”, z dr. To ma szem Jar mo liń skim – wi ce pre zy den -

tem Szcze ci na – roz ma wia ks. Grze gorz Wej man, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2009, nr 28.
110 B. Szwe bel, Re gio nal ne ob cho dy Dnia La su – Szcze cin 2010, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2010,

nr 28.



Na le ży jesz cze wspo mnieć o dzwo nie „Jan Pa weł II” za mon to wa nym
w 1995 r. w ko ście le pa ra fial nym w Trzciń sku- Zdr oju, a tak że o drew nia nej rzeź -
bie Ja na Paw ła II spod ko ścio ła fi lial ne go w Pa cho lę tach, w pa ra fii Lu bicz. Twór -
cą rzeź by jest Alek san der Fa ty ga, któ ry swo ją pra cow nię rzeź biar ską ma
w Krzy wi nie Gry fiń ski m111. 

Za koń cze nie
Na le ży stwier dzić, że uka za na re cep cja pa pie skie go na ucza nia, oczy wi ście

w du żym skró cie, to wspól ny wy si łek du chow nych i wier nych. Wi dać tu też pew -
ną ewo lu cję owej re cep cji – od sta wia nia po mni ków, na zy wa nia ulic, pla ców i szkół
do roz wa ża nia tre ści pa pie skie go prze sła nia. 

Ro dzi się jed nak za sad ni cze py ta nie, ja kie tre ści z pa pie skie go na ucza nia po -
win ny two rzyć po most w dro dze ku na szej przy szło ści. Od po wiedź jest pro sta, to
co by ło bli skie Ja no wi Paw ło wi II na na szej szcze ciń skiej zie mi: 

– Oj ciec Świę ty od la tu jąc ze Szcze ci na, już na lot ni sku w Go le nio wie, po wie -
dział: „Tak, tu taj trze ba by ło być” i po wtó rzył to w Wa ty ka nie, chy ba nie ra z112.
Powie dział też i te sło wa: „Dbaj cie o lu dzi, służ cie Zie mi Szcze ciń skiej, bo to nasz
wiel ki skarb”. Te sło wa wid nie ją na ta bli cy w sa li kon fe ren cyj nej ku rii bi sku piej.
A na Ja snych Bło niach mó wił nam o zdro wej ro dzi nie i o pra cy nad pra cą, a tak -
że o wie trze, od na sze go mo rza.

– Dru gą sa tys fak cją Oj ca Świę te go by ła ma kie ta bu du ją ce go się se mi na rium,
któ rą oglą dał. Mó wił tak pięk nie o bu do wie te go se mi na rium, że na wet nie spo -
sób te go po wtó rzyć.

– Na to miast wy da rze niem zu peł nie cen tral nym, któ re na zna czy ło dal szy ciąg
hi sto rii ar chi die ce zji, by ło uko ro no wa nie przez Oj ca Świę te go na Ja snych Bło niach
fi gu ry Mat ki Naj święt szej, któ ra przy by ła do nas z Fa ti my. 

I to wszyst ko sta no wi dla nas wy zwa nie w dro dze ku przy szło ści: pa mięć
o Naj więk szym z Po la ków i je go na ucza niu, tro ska o zdro we pol skiej ro dzi ny,
patrio tyzm i obro na nie pod le gło ści, od kry wa nie toż sa mo ści miej sca, roz wój
ducho wy ka pła nów i wier nych oraz wsłu chi wa nie się w głos orę dzia fa tim skie go. 

111 T. No wak, Czci Ja na Paw ła II, two rząc je go rzeź by, „Ko ściół nad Od rą i Bał ty kiem” 2007, nr 50.
112 Abp K. Maj dań ski, „Tak, tu taj trze ba by ło być”, ibi dem, nr 23.

______________________________________________________________________________135





Ma ciej Drzo nek

Eu ro pa w na ucza niu Ja na Paw ła II

1. Mię dzy in te gra cją a eu ro pe iza cją
Wi zja zjed no czo nej Eu ro py by ła bu do wa na przez Ja na Paw ła II bez ma ła

przez trzy dzie ści lat. Dłu gi czas nie ustan ne go two rze nia pa pie skie go na ucza nia eu -
ro pej skie go spo wo do wał, że sta ło się ono bar dzo doj rza łe1. Przez ca ły okres pon -
ty fi ka tu pa pie skie na ucza nie o Sta rym Kon ty nen cie by ło pod po rząd ko wa ne
na czel nej za sa dzie bu do wa nia jed no ści eu ro pej skiej, któ rą mia ło stać się stwo rze -
nie trwa łej wspól no ty, opar tej na nie prze mi ja ją cych fun da men tach. Moż na bez
wąt pie nia stwier dzić, że pa pie ska wi zja Eu ro py by ła wie lo wąt ko wa, za ra zem da -
le ko wzrocz na i nie zwy kle bo ga ta2. Swo istą kwin te sen cją pa pie skiej ka te che zy o jed -
no ści Eu ro py mo że być na stę pu ją ca je go wy po wiedź: „Roz sze rze nie Unii
Eu ro pej skiej, czy ra czej pro ces »eu ro pe iza cji« ca łe go kon ty nen tu, do cze go wie lo -
krot nie na wo ły wa łem, sta no wi cel prio ry te to wy. Na le ży do nie go dą żyć od waż nie
i bez zwłocz nie, da jąc kon kret ną od po wiedź na ocze ki wa nia mi lio nów lu dzi, któ -
rzy wie dzą, że łą czy ich wspól na hi sto ria, i ma ją na dzie ję, że bę dą mo gli żyć w jed -
no ści i so li dar no ści”3.

Po wyż sze sło wa zo sta ły za war te w prze sła niu Ja na Paw ła II skie ro wa nym do
uczest ni ków Eu ro pej skie go Kon gre su Na uko we go pt. „Ku kon sty tu cji eu ro pej -
skiej?”, któ ry od był się w czerw cu 2002 r. w Rzy mie. Z pew no ścią moż na dzi siaj
– po niemal 10 la tach od ich wy po wie dze nia – uznać je za swo iste mot to nie zwy -
kle bo ga te go na ucza nia Ja na Paw ła II o jed no ści eu ro pej skiej. W przy to czo nym
frag men cie do strzec moż na bo wiem naj waż niej sze ele men ty ka te che zy Ja na Paw -
ła II o Eu ro pie.

Po wyż sza wy po wiedź za wie ra jak że istot ne we zwa nie do „bez zwłocz ne go”
i „od waż ne go” dą że nia do eu ro pe iza cji w ra mach Unii Eu ro pej skiej, opar tej na
wspól nej hi sto rii oraz ocze ki wa niu jed no ści i so li dar no ści na ro dów eu ro pej skich.

1 W tek ście wy ko rzy sta no prze my śle nia za war te we wcze śniej szych pu bli ka cjach, zob. zwł. M. Drzo nek,
Nie tyl ko eko no mia. Ja na Paw ła II pro jekt bu do wy jed no ści eu ro pej skiej [w:] Kul tu ra chrze ści jań ska
w zjed no czo nej Eu ro pie, red. T. Si kor ski, A. Dy mer, Szcze cin 2007.

2 War to za uwa żyć, że tyl ko w la tach 1978–1999 w swo ich pu blicz nych wy stą pie niach Jan Pa weł II od niósł
się do pro ble mów eu ro pej skich 669 ra zy. Dla po rów na nia wszy scy je go po wo jen ni po przed ni cy za bra li
głos w spra wie Eu ro py 136 ra zy – Pius XII 36 ra zy, Jan XXIII – 7 ra zy, a Pa weł VI – 93 ra zy; zob. C. Drą -
żek SJ, Na dzie ja dla Eu ro py, http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/T/TH/THW/sy nod_bp_eu ro -
py2_1999.html (12 V 2010).

3 Jan Pa weł II, War to ści chrze ści jań skie du cho wym fun da men tem Eu ro py. Prze sła nie do uczest ni ków Euro -
pej skie go Kon gre su Na uko we go nt. „Ku kon sty tu cji eu ro pej skiej?”, 20 VI 2002 r., http://www.opo -
ka.org.pl/bi blio te ka/W/WP/jan_pa wel_ii/prze mo wie nia/eu_war to scichrz_20062002.html (12 V 2011).



Nie wąt pli wie bo wiem to kon cept eu ro pe iza cji trze ba uznać za naj waż niej szy punkt
eu ro pej skie go na ucza nia Ja na Paw ła II, we dle któ re go pro ce sy zjed no cze nio we
Eu ro py mia ły być nie tyl ko in te gra cją, ale czymś głęb szym i szer szym, czy li eu ro -
pe iza cją4.

O ile bo wiem in te gra cja ma cha rak ter łą cze nia przede wszyst kim in sty tu cjo -
nal ne go i funk cjo nal ne go, to eu ro pe iza cję na le ży ro zu mieć ja ko pro ces, któ ry –
za wie ra jąc w so bie ideę in te gro wa nia państw – jest jed nak po głę bio ny o wza jem -
ne prze ka zy wa nie so bie pew nych war to ści i wzor ców, nie tyl ko tych o cha rak te -
rze praw nym, eko no micz nym czy ad mi ni stra cyj nym, ale tak że kul tu ro wych
i ak sjo lo gicz nych. Pro ce sy in te gra cji eu ro pej skiej ma ją za tem węż szy cha rak ter
w sto sun ku do kon cep tu eu ro pe iza cji.

War to w tym miej scu za zna czyć, że czyn ni kiem cha rak te ry zu ją cym in ter pre -
ta cję te go po ję cia u Ja na Paw ła II jest wy raź ne włą cze nie do nie go prze sła nek ak -
sjo lo gicz nych i kul tu ro wych, któ re na prze strze ni wie ków ukształ to wa ły Eu ro pę
(cy wi li za cja opar ta na ak sjo lo gii ju de ochrze ści jań skiej). Kon cept eu ro pe iza cji zo -
stał więc po sze rzo ny o te czyn ni ki, któ re są nie do strze gal ne, ale ma ją cha rak ter
fun da men tal ny, po nie waż opar cie idei jed no ści Sta re go Kon ty nen tu na prze słan -
kach wspól nej kul tu ry oraz war to ści kon sty tu ują cych spo łe czeń stwa eu ro pej skie
mo gło by oka zać się o wie le trwal sze i peł niej sze od prze sła nek eko no micz nych
i po li tycz nych.

Pa pie ska ka te che za eu ro pej ska nie mia ła cha rak te ru ani eu ro en tu zja stycz ne -
go, ani tym bar dziej eu ro scep tycz ne go, choć Jan Pa weł da le ki był za wsze od bez -
kry tycz ne go po pie ra nia pro ce sów in te gra cyj nych w ra mach UE. W cza sie dłu gie go
prze cież pon ty fi ka tu moż na bo wiem do strzec de li kat ną ewo lu cję po glą dów Ja na
Paw ła II do ty czą cych jed no ści Sta re go Kon ty nen tu. O ile bo wiem zrę by te go na -
ucza nia nie zmie nia ły się, to prze cież nie ustan nym mo dy fi ka cjom ule ga ła sy tu acja,
w któ rej znaj do wa ła się Eu ro pa w okre sie gdy Jan Pa weł II za sia dał na tro nie pa -
pie skim. Po pierw sze za tem, do mo men tu prze ło mu zwią za ne go z upad kiem że la -
znej kur ty ny5 klu czo wym ele men tem eu ro pej skiej ka te che zy Ja na Paw ła II by ło
wska zy wa nie na ko niecz ność prze zwy cię że nia po dzia łów zim no wo jen nych i więk -
szej otwar tości kra jów za chod nich na pań stwa zza że la znej kur ty ny. Z tym by ła
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4 Ter min „eu ro pe iza cja” na Za cho dzie jest zwy kle ro zu mia ny ja ko pro ces do sto so wy wa nia się do sze ro ko
ro zu mia nych wy mo gów we wnątrz eu ro pej skich pro ce sów in te gra cyj nych, a nie kie dy jest za wę ża ny do
do sto so wy wa nia się do stan dar dów eu ro pej skich czy wręcz tyl ko stan dar dów Unii Eu ro pej skiej. O po -
ję ciu tym zob. np. Eu ro pe ani sa tion. New Re se arch Agen da, red. P. Gra zia no, M.P. Vink, Ba sing sto ke
2007; B. Szaj kow ski, Eu ro pe iza cja i Eu ro pa Środ ko wow schod nia [w:] Po mo rze Za chod nie wo bec Unii Eu -
ro pej skiej, red. A. Woj ta szak, Szcze cin 2003; P. Ma zur kie wicz, Eu ro pe iza cja Eu ro py, War sza wa 2001;
M.W. Bau er, C. Knill, D. Pit schel, Dif fe ren tial Eu ro pe ani za tion in Eastern Eu ro pe. The Im pact of Di verse
EU Re gu la to ry Go ver nan ce Pat terns, „Jo ur nal of Eu ro pe an In te gra tion” 29, 2007, nr 4; M. Smith, The
Eu ro pe an Union and a Chan ging Eu ro pe. Es ta bli shing the Bo un da ries of Eu ro pe, „Jo ur nal of Com mon
Mar ket Stu dies” 34, 1996.

5 Ja ko ce zu rę cza so wą moż na przy jąć la ta 1989–1991, kie dy to w Eu ro pie do ko na ły się hi sto rycz ne wy -
da rze nia: w wy ni ku ob rad Okrą głe go Sto łu w Pol sce po wstał pierw szy po II woj nie świa to wej nie ko mu -
ni stycz ny rząd, na cze le któ re go sta nął Ta de usz Ma zo wiec ki, na stą pi ło zjed no cze nie Nie miec, a ZSRR
uległ roz pa do wi.



zwią za na kon cep cja „jed no ści dwóch płuc Eu ro py” – tak jak do swo bod ne go od -
dy cha nia po trzeb ne są czło wie ko wi dwa płu ca, tak dla do bre go funk cjo no wa nia
Eu ro pa po trze bu je jed no ści Wscho du i Za cho du6. Po dru gie, waż nym punk tem
pa pie skie go na ucza nia eu ro pej skie go by ło nie ustan ne ak cen to wa nie ko niecz no ści
opar cia jed no ści na fun da men tach po za eko no micz nych, co zo sta ło wy ra żo ne
w kon cep cji Eu ro pej skiej Wspól no ty Du cha. Z tym zaś wią za ła się kry ty ka nie tyle
in sty tu cji eu ro pej skich, co sty lu ży cia two rzą cych je lu dzi, cha rak te ry zu ją ce go się
ego izmem, bra kiem po sza no wa nia dla god no ści i ży cia ludz kie go. Trze cim punk -
tem klu czo wym pa pie skiej ka te che zy o Eu ro pie by ło pod kre śle nie wa gi dia lo gu
mię dzy re li gij ne go dla re ali za cji kon cep tu jed no ści eu ro pej skiej, co moż na okre ślić
mia nem kon cep cji „je den Bóg, dwa płu ca, trzy re li gie”. Wresz cie za ele ment spi -
na ją cy te trzy punk ty klu czo we na le ży uznać wspo mnia ny na po cząt ku kon cept
eu ro pe iza cji.

Trud no by ło by w tak krót kiej wy po wie dzi do ko nać ca ło ścio wej ana li zy
papie skie go na ucza nia o Eu ro pie, sko ro by ło ono tak bo ga te i wie lo wąt ko we. Dla -
te go w dal szej czę ści wy mie nio ne wy żej ele men ty zo sta ną ze gzem pli fi ko wa ne przy -
kła da mi naj bar dziej zna czą cych wy po wie dzi Ja na Paw ła II.

2. Że la zna kur ty na mo że opaść
Nie trud no za uwa żyć, że ogól ną ce chą pa pie skie go na ucza nia by ła da le ko -

wzrocz ność prze ja wia ją ca się w do strze ga niu te go, cze go więk szość współ cze snych
Ja no wi Paw ło wi II do strzec nie po tra fi ła lub nie chcia ła. Kie dy pod ko niec lat sie -
dem dzie sią tych XX w. naj pierw kard. Ka rol Woj ty ła, a nie dłu go po tem pa pież Jan
Pa weł II uznał, że po dział Eu ro py na Wschód i Za chód jest nie na tu ral ny i trze ba
go prze zwy cię żyć, moż na by ło to spo strze że nie uznać za wy raz co naj wy żej my śle -
nia w ka te go riach „po boż nych ży czeń” ja kie goś kar dy na ła z Pol ski. Jesz cze ja ko
Ka rol Woj ty ła te go ty pu te zy za warł przy szły pa pież w ar ty ku le, któ ry opu bli ko -
wał we wło skim cza so pi śmie „Vi ta e Pen sie ro” w 1978 r. pod zna mien nym ty tu -
łem Gdzie znaj du je się gra ni ca Eu ro py?7 Z uwa gi na znaczenie za war tych w nim
prze my śleń wy da je się, że moż na go uznać za swo isty ma ni fest Ka ro la Woj ty ły na
te mat jed no ści eu ro pej skiej.

War to za uwa żyć, że kar dy nał z Kra ko wa przede wszyst kim zwró cił uwa gę na
dwa ro zu mie nia po ję cia Eu ro py: po wszech nie uży wa ne, czy li geo gra ficz ne oraz to,
któ re choć nie tak po pu lar ne, po win no jed nak być pod sta wą do wy ty cza nia gra nic
w Eu ro pie – po ję cie Eu ro py ja ko kon ty nen tu ukształ to wa ne go na ba zie wspól nych
prze sła nek kul tu ro wych. Ka rol Woj ty ła wy od ręb nił za tem dwie ka te go rie eu ro pej -
sko ści – wschod nią i za chod nią. Ufor mo wa ły się one dla te go, że na po łu dniu Eu ro py
ukształ to wa ły się dwa kon ku ren cyj ne cen tra re li gij no -ku lt ur owe – Kon stan ty no pol

6 Nie kie dy „kon cep cję dwóch płuc” in ter pre to wa no rów nież ja ko po dej mo wa nie dzia łań na rzecz prze zwy -
cię że nia po dzia łów po mię dzy chrze ści jań stwem wschod nim i za chod nim.

7 K. Woj ty ła, Gdzie znaj du je się gra ni ca Eu ro py?, „Vi ta e Pensiero” 1978, nr 4–6 (61). Ar ty kuł ten w pol -
skiej wer sji ję zy ko wej zo stał opu bli ko wa ny szes na ście lat póź niej w mie sięcz ni ku „Ethos” 1994, nr 4 (28).
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(źró dło eu ro pej sko ści wschod niej) oraz Rzym (po czą tek eu ro pej sko ści za chod niej).
Ce chą wspól ną tych dwóch cen trów by ło ich po wią za nie z re li gią chrze ści jań ską,
choć Ka rol Woj ty ła nie ne go wał oczy wi ście ich związ ków z an tycz ną Gre cją
(Wschód) i sta ro żyt nym Rzy mem (Za chód). Współ cze sna eu ro pej skość za chod nia
ukształ to wa ła się pod wpły wem od dzia ły wa nia Rzy mu, a póź niej pa pie stwa, a za sięg
od dzia ły wa nia Kon stan ty no po la wy zna czył gra ni ce kul tu ro we eu ro pej sko ści
wschod niej. W opu bli ko wa nym w 1978 r. ar ty ku le Ka rol Woj ty ła do szedł do trzech
kon klu zji. Po pierw sze, zwró cił uwa gę na ko niecz ność do strze ga nia współ wy stę po -
wa nia dwóch ka te go rii eu ro pej sko ści, któ rych nie moż na oce niać i w kon se kwen cji
wy wyż szać jed nej po nad dru gą. Oby dwie ka te go rie po win ny się prze ni kać i uzu peł -
niać, gdyż wspól nie two rzą isto tę eu ro pej sko ści.

Po dru gie, zwią za ne z eu ro pej sko ścią war to ści – po sza no wa nie wol no ści
i god no ści każ de go czło wie ka – po win ny być prze strze ga ne na ca łym kon ty nen cie
eu ro pej skim i nie moż na po zwa lać na ich ogra ni cza nie w pew nych czę ściach Eu -
ro py.

Po trze cie wresz cie, Eu ro pa mo że bu do wać swą przy szłość „na pod sta wie
trwa łych za sad mo ral nych i pod wa run kiem, że twór cze dzia ła nie za czy nu ewan ge -
licz ne go nie za gi nie w niej przez ujarz mia nie i znie wo le nie jed no stek i na ro dów”8.
A za tem już pod ko niec lat sie dem dzie sią tych XX w. kard. Woj ty ła wska zy wał
na wza jem ne prze ni ka nie się Wscho du i Za cho du w Eu ro pie, pod kre śla jąc za ra -
zem, że jej przy szłość jest nie ro ze rwal nie zwią za na z tro ską o za pew nie nie stan dar -
dów mo ral nych i po sza no wa niem wol no ści na ro dów ją za miesz ku ją cych.

Już po roz po czę ciu pon ty fi ka tu na wią za niem do tez za war tych w po wyż -
szym ar ty ku le by ły sło wa wy po wie dzia ne przez Ja na Paw ła II pod czas ho mi lii
w Gnieź nie 3 czerw ca 1979 r., kie dy to m.in. pa dły sło wa na stę pu ją ce: „Czyż
Chry stus te go nie chce, czy Duch Świę ty te go nie roz rzą dza, aże by ten pa pież -
-Polak, pa pież -Sł owi anin, wła śnie te raz od sło nił du cho wą jed ność chrze ści jań skiej
Eu ro py, na któ rą skła da ją się dwie wiel kie tra dy cje: Za cho du i Wscho du...? Tak.
Chry stus te go chce. Duch Świę ty tak roz rzą dza, aże by to zo sta ło po wie dzia ne
teraz, tu taj w Gnieź nie”9.

W tym miej scu war to za uwa żyć, że to pa pie skie pod kre śla nie kom ple men -
tar no ści dwóch ty pów eu ro pej sko ści by ło fun da men tem kon cep cji, któ rą okre śla -
no ja ko kon cep cję „dwóch płuc Eu ro py”. Tak jak czło wiek nie mo że od dy chać
bez współ dzia ła nia dwóch płuc, tak Eu ro pa nie mo że być praw dzi wą wspól no tą
bez włą cze nia w pro ce sy zjed no cze nio we wszyst kich państw, za rów no tych
wschod nich, jak i tych z Za cho du 10.
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8 Ibi dem.
9 Sło wa te Jan Pa weł II przy po mniał pod czas ho mi lii wy gło szo nej w Gnieź nie w 1997 r.; zob. Jan Pa weł II,

Ho mi lia z oka zji ty sięcz nej rocz ni cy śmier ci św. Woj cie cha, Gnie zno, 3 VI 1997 [w:] S. So wiń ski, R. Zen -
de row ski, Eu ro pa dro gą Ko ścio ła. Jan Pa weł II o Eu ro pie i eu ro pej sko ści, Wro cław –Wa rsz aw a–
–Kraków 2003, s. 274.

10 Re ali za cją tej kon cep cji by ło usta no wie nie współ pa tro na mi Eu ro py pod ko niec 1980 r. św. Cy ry la i św.
Me to de go, co mia ło pod kre ślić zna cze nie kul tu ry Eu ro py Wschod niej w bu do wa niu tra dy cji eu ro pej skiej.



Po przez wą tek „dwóch płuc Eu ro py” Jan Pa weł II dał wy raz swo je mu po zy -
tyw ne mu my śle niu o moż li wo ści zjed no cze nia Eu ro py jesz cze za nim po ja wi ły się
ku te mu moż li wo ści eko no micz ne i po li tycz ne. Bo czy pod ko niec lat sie dem dzie -
sią tych XX w., a więc w cza sie gdy Eu ro pa by ła po dzie lo na na dwa po li tycz no -mil -
ita rne, an ta go ni stycz ne wzglę dem sie bie blo ki, a pod wzglę dem go spo dar czym
pań stwa z za chod niej i wschod niej czę ści Sta re go Kon ty nen tu by ły po pro stu nie -
kom pa ty bil ne, moż na by ło snuć wi zje peł nej jed no ści eu ro pej skiej? Od po wiedź na
to py ta nie wy da je się jed no znacz nie ne ga tyw na tyl ko wów czas gdy po czy ni my za -
ło że nie, że kształ to wa nie tej jed no ści mia ło być do ko na ne je dy nie na eko no micz -
no -p ol ityc znych pod sta wach. Trze ba jed nak pa mię tać, że Ka rol Woj ty ła my ślał
o jed no ści wła śnie w in nym, po za eko no micz nym i po za po li tycz nym wy mia rze.
Oczy wi ście dla wie lu przed sta wi cie li wła dzy za rów no we wschod niej, jak i za chod -
niej czę ści Eu ro py jed ność kon ty nen tu do ko ny wa na na pod sta wie fun da men tów
ak sjo lo gicz no -ku lt ur owych wy da wa ła się tak sa mo lub wręcz jesz cze bar dziej nie -
osią gal na w ob li czu za cią gnię tej że la znej kur ty ny. Dzi siaj wie my jed nak, że to, co
wy da wa ło się ab so lut nie nie moż li we w 1978 r., sta ło się w prak ty ce osią gal ne od
po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych XX w., kie dy roz padł się Zwią zek Ra dziec ki,
a wraz z nim opa dła że la zna kur ty na. Oka za ło się więc, że ar ty kuł kard. Woj ty ły
opu bli ko wa ny we Wło szech za wie rał wi zję Eu ro py, któ ra nie zwy kle szyb ko zo sta -
ła wy po sa żo na w nie zbęd ne do jej re ali za cji prze słan ki.

3. Nie tyl ko eko no mia
Ak cen to wa nie ko niecz no ści od wo ły wa nia się w pro ce sach in te gra cyj nych do

du cho wej jed no ści Eu ro py da ło po czą tek kon cep cji Eu ro pej skiej Wspól no ty Du cha11.
Jan Pa weł II wy raź nie o tym wspo mi nał, rów nież w Gnieź nie, w 1997 r., mó wiąc:
„Czyż nie moż na po wie dzieć, że po upad ku jed ne go mu ru, te go wi dzial ne go, jesz -
cze bar dziej od sło nił się in ny mur, nie wi dzial ny, któ ry na dal dzie li nasz kon ty nent –
mur, któ ry prze bie ga przez ludz kie ser ca? Jest on zbu do wa ny z lę ku i agre sji, z bra -
ku zro zu mie nia dla lu dzi o in nym po cho dze niu i in nym ko lo rze skó ry, prze ko na -
niach re li gij nych, jest on zbu do wa ny z ego izmu po li tycz ne go i go spo dar cze go oraz
osła bie nia wraż li wo ści na war tość ży cia ludz kie go i god ność każ de go czło wie ka. Na -
wet nie wąt pli we osią gnię cia ostat nie go okre su na po lu go spo dar czym, po li tycz nym,
spo łecz nym nie prze sła nia ją ist nie nia te go mu ru. Je go cień kła dzie się na ca łej Eu ro -
pie. Do praw dzi we go zjed no cze nia kon ty nen tu eu ro pej skie go dro ga jesz cze jest da -
le ka. Nie bę dzie jed no ści Eu ro py, do pó ki nie bę dzie ona wspól no tą du cha”12.

Już w 1964 r. Pa weł VI ogło sił pa tro nem Eu ro py św. Be ne dyk ta, któ ry był zwią za ny z tra dy cją Eu ro py
Za chod niej.

11 By ło to, jak moż na przy pusz czać, świa do me na wią za nie do na zew nic twa po wo ła nej na mo cy trak ta tu pa -
ry skie go Eu ro pej skiej Wspól no ty Wę gla i Sta li oraz nazw dwóch dal szych wspól not utwo rzo nych na
mocy trak ta tów rzym skich – Eu ro pej skiej Wspól no ty Ener gii Ato mo wej i Eu ro pej skiej Wspól no ty Gospo -
dar czej.

12 Jan Pa weł II, Ho mi lia z oka zji ty sięcz nej rocz ni cy śmier ci św. Woj cie cha, Gnie zno, 3 VI 1997 [w:] S. So -
wiń ski, R. Zen de row ski, Eu ro pa dro gą Ko ścio ła..., s. 274–275.
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Sło wa te mia ły szcze gól ne zna cze nie po nie waż pa dły w cza sie ho mi lii wy słu -
chi wa nej przez rzeszę wier nych, wśród któ rych zna la zły się gło wy kil ku państw
środ ko wo eu ro pej skich: Czech – Vac lav Ha vel, Li twy – Al gir das Bra zau skas, Pol -
ski – Alek san der Kwa śniew ski, Sło wa cji – Mi chal Kováč, Ukra iny – Le onid Kucz -
ma, Wę gier – Ar pad Göncz oraz pre zy dent Nie miec – Ro man He rzog.

Eu ro pej ska Wspól no ta Du cha mia ła by sta no wić po głę bio ną in te gra cję
państw eu ro pej skich w opar ciu nie o no we po ro zu mie nia po li tycz ne i speł nie nie
ko lej nych wy mo gów eko no micz nych. Isto tą tej kon cep cji Ja na Paw ła II by ło
bowiem ukształ to wa nie wśród miesz kań ców Sta re go Kon ty nen tu wza jem nych rela -
cji opar tych na po czu ciu wię zi wy ni ka ją cych ze wspól ne go dzie dzic twa kul tu ro we -
go i pro wa dzą cych do peł nej wspól no ty.

Kie dy Jan Pa weł II przy je chał do Pol ski w 1999 r., po za licz ny mi ho mi lia mi
wy gło szo ny mi w róż nych miej scach Pol ski, być mo że naj waż niej szym wy stą pie -
niem pu blicz nym tam tej piel grzym ki by ło wy stą pie nie w pol skim sej mie 11 czerw -
ca. W cza sie te go prze mó wie nia pa pież od niósł się rów nież do kwe stii bu do wa nia
wspól nej Eu ro py i sta rań Pol ski o wstą pie nie do UE. Jan Pa weł II jed no znacz nie
wsparł wów czas te pol skie dą że nia, mó wiąc, że „in te gra cja Pol ski z Unią Eu ro pej -
ską jest od sa me go po cząt ku wspie ra na przez Sto li cę Apo stol ską”. Jed nak za nim
pa dło zda nie o po par ciu udzie la nym Pol sce ze stro ny Sto li cy Apo stol skiej, w pa -
pie skim prze mó wie niu skie ro wa nym do przed sta wi cie li władz III Rzecz po spo li tej
zna lazł się frag ment, któ ry za wie rał kry tycz ną dia gno zę pod staw in te gra cji oraz
wska za nie, jak wspól na Eu ro pa po win na wy glą dać. Jan Pa weł II mó wił wów czas:
„Jak że ubo ga po zo sta ła by kul tu ra eu ro pej ska, gdy by za bra kło w niej chrze ści jań -
skiej in spi ra cji! Dla te go Ko ściół prze strze ga przed re du ko wa niem wi zji zjed no czo -
nej Eu ro py wy łącz nie do jej aspek tów eko no micz nych, po li tycz nych i przed
bez kry tycz nym sto sun kiem do kon sump cyj ne go mo de lu ży cia. No wą jed ność Eu -
ro py, je że li chce my, by by ła ona trwa ła, win ni śmy bu do wać na tych du cho wych
war to ściach, któ re ją kie dyś ukształ to wa ły, z uwzględ nie niem bo gac twa i róż no rod -
no ści kul tur i tra dy cji po szcze gól nych na ro dów. Ma to być bo wiem wiel ka Eu ro -
pej ska Wspól no ta Du cha”13.

Pa pież nie ne go wał eko no micz nej i po li tycz nej płasz czy zny in te gra cji eu ro -
pej skiej, prze strze gał na to miast przed bu do wa niem pro ce sów in te gra cyj nych tyl -
ko i wy łącz nie na fun da men tach go spo dar czych. W cza sie swo je go pon ty fi ka tu
nie zwy kle czę sto o tym mó wił, tak że do przed sta wi cie li władz kra jów za chod nich.
Przy kła do wo, w 1997 r. pod czas au dien cji dla par la men ta rzy stów au striac kich
wspo mi nał, że po li ty cy chrze ści jań scy „mo gą wnieść wła sny wkład” w pro ces bu -
do wa nia zjed no czo nej Eu ro py, któ ry po le ga na „uka zy wa niu nie na ru szal nej god -
no ści każ dej oso by ludz kiej”. We dług pa pie ża tak ro zu mia ny udział w bu do wa niu
Eu ro py po zwo lił by na „zbu do wa nie eu ro pej skiej kul tu ry ży cia”14.
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13 Idem, Prze mó wie nie w Par la men cie Rze czy po spo li tej Pol skiej, War sza wa, 11 VI 1999 r. [w:] ibi dem,
s. 295–301.

14 Idem, Prze mó wie nie do gru py par la men ta rzy stów au striac kich, Rzym, 23 III 1997 r. [w:] ibi dem, s. 268–270.



Trze ba jed nak pod kre ślić, że Jan Pa weł II do strze gał po zy tyw ne ele men ty
pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej w ra mach UE. Życz li wie re cen zo wał po stę pu ją cy
pro ces po sze rza nia UE o kra je Eu ro py Wschod niej, od no sił się rów nież przy chyl -
nie do wy sił ków na rzecz osią gnię cia sta bi li za cji mo ne tar ne j15. Pod czas prze mó -
wie nia do kor pu su dy plo ma tycz ne go akre dy to wa ne go w Sto li cy Apo stol skiej,
któ re wy gło sił w 1999 r., wy ra ził na dzie ję, że wpro wa dze nie wspól nej wa lu ty przez
pań stwa unij ne oraz ich otwar cie się na kra je wschod niej czę ści kon ty nen tu eu ro -
pej skie go po zwo li stać się Eu ro pie „praw dzi wą wspól no tą eu ro pej ską”16.

Za ra zem jed nak, gdy Jan Pa weł II do strze gał ne ga tyw ne kon se kwen cje pew -
nych pro ce sów cy wi li za cyj nych po stę pu ją cych rów no le gle do in te gra cji, nie wa hał
się do ko nać ich kry tycz nej oce ny. Ja ko przy kład mo gą po słu żyć peł ne emo cji sło -
wa wy po wie dzia ne w 1991 r. pod czas ho mi lii we Wło cław ku: „Przede wszyst kim
my wca le nie mu si my do niej [Eu ro py] wcho dzić, bo my w niej je ste śmy. [...] Two -
rzy li śmy ją z więk szym tru dem, ani że li ci, któ rym się przy pi su je al bo któ rzy so bie
przy pi su ją pa tent na eu ro pej skość, wy łącz ność. [...] Co ma być kry te rium wol no -
ści? Ja ka wol ność? Na przy kład wol ność od bie ra nia ży cia nie na ro dzo ne mu dziec -
ku? Pra gnę ja ko bi skup Rzy mu za pro te sto wać prze ciw ko ta kie mu kwa li fi ko wa niu
Eu ro py, Eu ro py Za chod niej. To ob ra ża ten wiel ki świat kul tu ry, kul tu ry chrze ści -
jań skiej, z któ re go śmy czer pa li i któ ry śmy współ two rzy li, współ two rzy li tak że za
ce nę na szych cier pień”17.

Pa pie ska wi zja zjed no czo nej Eu ro py by ła więc nie zwy kle kon struk tyw na.
Jan Pa weł II nie kry ty ko wał UE z po zy cji za ję tych przez śro do wi ska eu ro scep tycz -
ne, któ re uzna wa ły ją za uoso bie nie i źró dło wszel kie go zła. Do strze gał oczy wi ście
ne ga tyw ne zja wi ska wy stę pu ją ce w ży ciu Eu ro pej czy ków prze ło mu stu le ci, kon se -
kwent nie je na zy wał, kry ty ko wał, ale przede wszyst kim po ka zy wał, jak je prze -
zwy cię żyć. Struk tu ral ne efek ty in te gra cji eu ro pej skiej – wśród któ rych cen tral ne
miej sca zaj mo wa ła Unia Eu ro pej ska – nie by ły przez pa pie ża trak to wa ne ja ko za -
gro że nie. Wy da je się, że ten den cje zjed no cze nio we w Eu ro pie (tak że te re ali zo wa -
ne w ra mach pro jek tu unij ne go) Jan Pa weł II pra gnął wręcz wy ko rzy stać do
od bu do wy pod staw mo ral nych spo łe czeństw eu ro pej skich u schył ku XX w. W do -
ku men cie ogła sza ją cym św. Bry gi dę Szwedz ką, św. Ka ta rzy nę ze Sie ny i św. Te re sę
Be ne dyk tę od Krzy ża współ pa tron ka mi Eu ro py za uwa żał, że fun da men tem bu do -
wa nia jed no ści jest przy wią za nie do au ten tycz nych war to ści ma ją cych pod sta wę

15 Zob. idem, Prze mó wie nie do kor pu su dy plo ma tycz ne go akre dy to wa ne go przy Sto li cy Apo stol skiej, Rzym,
10 I 1998 r., http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/X/XU/do kor pu su.htm (17 IX 2001).

16 Zob. idem, Prze mó wie nie do kor pu su dy plo ma tycz ne go, Rzym 11 I 1999 r., http://www.opo ka.org.pl/bi -
blio te ka/W/WP/jan_pa wel_ii/prze mo wie nia/kor pus_dypl_1999.html (17 IX 2001). War to za uwa żyć, że
pa pież czę sto wy ko rzy sty wał spo tka nia z przed sta wi cie la mi kor pu su dy plo ma tycz ne go do prze ka za nia im
swo jej wi zji wspól nej Eu ro py. W 1990 r. pod czas prze mó wie nia do dy plo ma tów za uwa żał, że „na na szych
oczach zda je się od ra dzać Eu ro pa du cha, za ko rze nio na w tych war to ściach i sym bo lach, któ re ją ukształ -
to wa ły”; zob. idem, Prze mó wie nie do kor pu su dy plo ma tycz ne go, Rzym, 13 I 1990 r. [w:] 
Euro pa ju tra. Ja na Paw ła II wi zja Eu ro py, wy bór i oprac. A. Suj ka, s. 185–188.

17 Jan Pa weł II, Ho mi lia, Wło cła wek, 7 VI 1991 r. [w:] Eu ro pa ju tra..., s. 229.
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„w po wszech nym pra wie mo ral nym wsz cze pio nym w ser ce każ de go czło wie ka”.
Bo to płasz czy zna wspól nej ak sjo lo gii speł nia ro lę fun da men tu w ży ciu czło wie ka
i mo że sta no wić trwa ły punkt od nie sie nia dla na ro dów eu ro pej skich, na sta wio -
nych na osią gnię cie peł nej jed no ści 18.

Za tem, zda niem Ja na Paw ła II, kon stru owa nie wspól nych in sty tu cji eu ro -
pej skich oraz pro ces two rze nia sys te mu bez pie czeń stwa na Sta rym Kon ty nen cie
przy nie sie po zy tyw ne skut ki w po sta ci lep szej przy szło ści dla Eu ro py tyl ko pod
jed nym wa run kiem. Jest nim ko niecz ność opar cia się na fun da men cie zło żo nym ze
wspól nych war to ści. Kie dy w 1997 r. Jan Pa weł prze ma wiał do dy plo ma tów, wy -
mie niał w tym kon tek ście: po sza no wa nie praw czło wie ka, wol no ści i de mo kra cji,
pra wo rząd no ści, pra wa do roz wo ju go spo dar cze go i spo łecz ne go. Pa pież za uwa -
żał za ra zem, że z dro gi do zjed no czo nej Eu ro py nie trud no jest zbo czyć, cze go do -
wio dły woj ny na Bał ka nach, a zwłasz cza nie na wiść i na cjo na li zm19.

Związ ki po mię dzy na ro da mi eu ro pej ski mi po win ny wy ni kać z po sza no wa -
nia „toż sa mo ści i hi sto rycz nych tra dy cji” każ de go z nich. In te gru ją ce się na ro dy
win ny dzie lić się mię dzy so bą wspól nym dzie dzic twem ak sjo lo gicz nym. Prze ma -
wia jąc w 1998 r. do kor pu su dy plo ma tycz ne go, pa pież za li czył do te go dzie dzic -
twa „god ność czło wie ka, je go pod sta wo we nie zby wal ne pra wa, nie na ru szal ność
ży cia, wol ność i spra wie dli wość, zmysł so li dar no ści i od mo wę dys kry mi na cji kogo -
kol wiek”20.

4. Je den Bóg, dwa płu ca, trzy re li gie
Jed nym z waż nych punk tów ka te che zy eu ro pej skiej Ja na Paw ła II by ło jej

po wią za nie z pro ble ma ty ką jed no ści na płasz czyź nie re li gij nej. Trud no by ło by bu -
do wać rze czy wi stą wspól no tę na ro dów eu ro pej skich bez przy naj mniej po czy nie -
nia wy sił ków na rzecz prze zwy cię że nia po dzia łów re li gij nych, za rów no po mię dzy
trze ma re li gia mi mo no te istycz ny mi, jak i w ob rę bie chrze ści jań stwa mię dzy je go
wy zna nia mi, zwłasz cza ka to li cy zmem i pra wo sła wiem. Z per spek ty wy co raz dłuż -
sze go cza su upły wa ją ce go od chwi li za koń cze nia pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II wy raź -
nie wi dać, że istot ną czę ścią pa pie skiej wi zji zjed no czo nej Eu ro py był dia log
eku me nicz ny i mię dzy re li gij ny. Wy da je się, że ist nia ły co naj mniej trzy istot ne prze -
słan ki do prac na rzecz po ko ny wa nia po dzia łów kon fe syj nych. 

Po pierw sze, isto ta re li gii chrze ści jań skiej po le ga na dą że niu do jed no ści,
a nie kre owa niu po dzia łów. Po dru gie, gdy by Jan Pa weł II nie sta rał się o po ko ny -
wa nie po dzia łów re li gij nych i wy zna nio wych, zna cze nie je go na ucza nia o jed no -
ści eu ro pej skiej mia ło by o wie le mniej sze zna cze nie, a au to ry tet je go oso by był by
z pew no ścią mniej szy. Trze cia prze słan ka mia ła w kon tek ście ka te che zy eu ro pej -
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18 Idem, List apo stol ski mo tu pro prio ogła sza ją cy św. Bry gi dę Szwedz ką, św. Ka ta rzy nę ze Sie ny i św. Te re -
sę Be ne dyk tę od Krzy ża Współ pa tron ka mi Eu ro py, Rzym, 1 X 1999 r. [w:] ibi dem, s. 105–119.

19 Idem, Prze mó wie nie do kor pu su dy plo ma tycz ne go, Rzym, 13 I 1997 r. [w:] ibi dem, s. 203–204.
20 Idem, Prze mó wie nie do kor pu su dy plo ma tycz ne go akre dy to wa ne go przy Sto li cy Apo stol skiej, Rzym,

10 I 1998 r., http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/X/XU/do kor pu su.htm (17 IX 2001).



skiej Ja na Paw ła II naj więk sze zna cze nie – to chrze ści jań stwo, ju da izm i (w mniej -
szym za kre sie) is lam – te trzy re li gie w róż nym stop niu i cza sie wpły wa ły na ufor -
mo wa nie się cy wi li za cji eu ro pej skiej. W pa pie skim na ucza niu eu ro pej skim wi dać
za tem wy raź ne na wią za nie do prze zwy cię ża nia po dzia łów w wy mia rze kon fe syj -
nym. Te dą że nia moż na okre ślić ja ko kon cep cję „jed ne go Bo ga, dwóch płuc
i trzech re li gii”21. Wy znaw cy is la mu, ju da izmu i chrze ści jań stwa mo dlą się, choć
w róż ny spo sób, do te go sa me go Bo ga, pra wo sła wie i ka to li cyzm są po dzie lo ny -
mi spad ko bier ca mi dwóch tra dy cji chrze ści jań skich, a trzy re li gie wnio sły istot ny,
choć nie rów no mier ny, wkład w ukształ to wa nie wspól nej eu ro pej skiej tra dy cji kul -
tu ro wej.

Jan Pa weł II ak cen to wał ist nie nie wspól ne go ele men tu łą czą ce go wy znaw -
ców ju da izmu, chrze ści jań stwa i is la mu, któ rym by ła wia ra w te go sa me go Bo ga.
W cza sie jed nej z au dien cji ge ne ral nych z ma ja 1999 r. bar dzo wie le mó wił o dia -
lo gu z is la mem. Przy po mniał wte dy, że chrze ści jań stwo i is lam sta no wi ły po czą tek
współ cze snych cy wi li za cji, gdyż „oby dwie tra dy cje ma ją dłu gą hi sto rię stu diów,
re flek sji fi lo zo ficz nej i teo lo gicz nej, sztu ki, li te ra tu ry i na uki, któ ra po zo sta wi ła
swój ślad w kul tu rach za chod nich i wschod nich”. Zwró cił rów nież uwa gę, że
współ cze śnie „chrze ści ja nie i mu zuł ma nie po wo ła ni są, by w du chu mi ło ści sta le
bro nić i pro mo wać ludz ką god ność, war to ści mo ral ne i wol ność”22.

Istot ny punkt w dą że niach na rzecz rze czy wi ste go po ro zu mie nia eku me nicz -
ne go sta no wi ły pa pie skie piel grzym ki do państw, w któ rych wy zna niem pierw szo -
pla no wym jest pra wo sła wie. Naj pierw Jan Pa weł II od był ta ką piel grzym kę do
Ru mu nii (7–9 ma ja 1999). To wła śnie pod czas tej wi zy ty apo stol skiej, spo ty ka jąc
się z pa triar chą Teo k ty stem, wy po wie dział zna mien ne sło wa: „Z wszyst kich sił dą -
ży łem do jed no ści i do koń ca bę dę za bie gał o to, aby sta no wi ła ona jed ną z głów -
nych trosk Ko ścio łów oraz tych, któ rzy ni mi kie ru ją przez swo ją apo stol ską
po słu gę”23.

Nie mniej istot ny cha rak ter mia ły in ne po dró że Ja na Paw ła II do kra jów,
w któ rych pra wo sła wie sta no wi do mi nu ją ce wy zna nie – do Gre cji i Ukra iny
(w maju i czerw cu 2001), Buł ga rii (maj 2002). Szcze gól nie waż ną wy mo wę mia ła
papie ska piel grzym ka do Gre cji, po nie waż w jej trak cie Jan Pa weł II wy ra ził żal
z po wo du wy stęp ków do ko ny wa nych w prze szło ści wzglę dem wy znaw ców pra wo -
sła wia 24. Waż kie zna cze nie mia ła tak że pro kla mo wa na w Ate nach 4 ma ja 2001 r.
Wspól na de kla ra cja Pa pie ża Ja na Paw ła II i Ar cy bi sku pa Aten i ca łej Gre cji Chri -

21 Sze rzej na ten te mat zob. M. Drzo nek, Mię dzy in te gra cja a eu ro pe iza cją. Ko ściół ka to lic ki w Pol sce wo -
bec Unii Eu ro pej skiej w la tach 1997–2003, Kra ków 2006.

22 Jan Pa weł II, Dia log z is la mem. Au dien cja ge ne ral na, 5 V 1999 r., http://www.opo ka.org.pl/bi blio te -
ka/W/WP/jan_pa wel_ii/au dien cje/ag_05051999.html (10 V 2003).

23 Idem, Przy wróć my wi dzial ną jed ność Ko ścio ło wi, Spo tka nie z Pa triar chą Teo k ty stem i człon ka mi Świę te -
go Sy no du, 8 V 1999 r., http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/WP/jan_pa wel_ii/prze mo wie nia/ru mu -
nia_08051999.html (10 V 2003).

24 Zob. idem, Prze mó wie nie pod czas spo tka nia z Me tro po li tą Aten i ca łej Gre cji Chri sto do ulo sem, 4 V 2001 r.,
http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/WP/jan_pa wel_ii/pod roze/jp2_me tro po li ta_04052001.html 
(10 V 2003).
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sto do ulo sa. Obaj przy wód cy re li gij ni po twier dzi li pra gnie nie po dej mo wa nia dal -
szych przed się wzięć na rzecz jed no ści chrze ści jan, a za ra zem pod ję li te ma ty kę po -
li tycz nej jed no ści Eu ro py. We wspól nej de kla ra cji na pi sa li m.in.: „Cieszymy się
z sukcesów i postępów Unii Europejskiej. Zjednoczenie europejskiego świata w ra-
mach jednej struktury politycznej, w której poszczególne narody nie tracą swej
świadomości narodowej, tradycji i tożsamości, było celem jej pionierów. Jednakże
pojawiająca się dziś tendencja do przekształcania niektórych krajów Europy
w państwa świeckie, pozbawione wszelkich odniesień do religii, to przejaw regresu
i odrzucenia ich duchowego dziedzictwa. Jesteśmy wezwani do wzmożenia
wysiłków, aby zjednoczenie Europy mogło się dokonać. Uczynimy wszystko, co
w naszej mocy, ażeby chrześcijańskie korzenie Europy i jej chrześcijańska dusza
zachowały się nienaruszone”25.

Sło wa za war te we Wspól nej de kla ra cji by ły swo istą od po wie dzią wy ra ża ją -
cą sprze ciw wo bec se ku la ry za cyj nych ten den cji ob ser wo wa nych w Eu ro pie
Zachod niej, ale i w ło nie Unii Eu ro pej skie j26. War to rów nież za uwa żyć, że w do -
ku men cie tym obaj przy wód cy re li gij ni wy raź nie opo wie dzie li się za po glą dem, że
zjed no czo na Eu ro pa po win na być bu do wa na w ra mach kon cep cji Eu ro py oj czyzn
(„zjed no cze nie bez utra ty tra dy cji i toż sa mo ści”), a nie idei oj czy zny Eu ro py. De -
kla ra cja wska zy wa ła rów nież na zbież ność zdań mię dzy Ko ścio łem ka to lic kim
i pra wo sław nym w kwe stii ko niecz no ści kon stru owa nia jed no ści eu ro pej skiej
w opar ciu o wspól ną płasz czy znę du cho wą.

Wspo mnieć rów nież trze ba, że w pa pie skiej wi zji Eu ro py moż na do strzec
ak cen to wa nie tak że po za chrze ści jań skich czyn ni ków kul tu ro wych, któ re w pew -
nym stop niu wpły nę ły na for mo wa nie eu ro pej skie go krę gu cy wi li za cyj ne go, co
świad czy ło o kom ple men tar no ści tej wi zji. Jan Pa weł II do ko rze ni kul tu ro wych za -
li czał: „du cho we dzie dzic two Gre cji i Rzy mu, wkład lu dów ro mań skich, cel tyc -
kich, ger mań skich, sło wiań skich i ugro fiń skich, a tak że kul tu rę ży dow ską i świat
is lam ski”, po nie waż „te roz ma ite ele men ty zna la zły w tra dy cji ju de ochrze ści jań -
skiej si łę, któ ra po zwo li ła im har mo nij nie się po łą czyć, umoc nić i roz wi nąć”27.
Spo śród wy mie nio nych czyn ni ków naj więk sze zna cze nie miał ju da izm i is lam, dla -
te go Jan Pa weł II kon se kwent nie czy nił wy sił ki na rzecz dia lo gu z ju da izmem i isla -
mem w kon tek ście bu do wy jed no ści Eu ro py. Zde cy do wa ny zwrot w kie run ku
wza jem ne go po jed na nia z Ży da mi pa pież do ko nał już na pro gu pon ty fi ka tu (od -
wie dza jąc rzym ską sy na go gę), a po tem umac niał dą że nia do po jed na nia ze „star -
szy mi brać mi w wie rze”. Kul mi na cją dia lo gu z ju da izmem i is la mem by ły la ta
2000–2001, kie dy Jan Pa weł II uda wał się w po dró że do kra jów, w któ rych prze -
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25 Wspól na de kla ra cja Pa pie ża Ja na Paw ła II i Ar cy bi sku pa Aten i ca łej Gre cji Chri sto do ulo sa, 4 V 2001 r.,
http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/WP/jan_pa wel_ii/przemowienia/grecja_de kla ra cja_04052001.html
(10 V 2003), za „L’Osservatore Romano” 2001, nr 7–8.

26 W opra co wy wa nej w tam tym cza sie kon sty tu cji dla UE po li ty cy ją przy go to wu ją cy nie zgo dzi li się nie tyl -
ko na for mu łę In vo ca tio Dei w pre am bu le, ale rów nież na ja kie kol wiek od nie sie nie do ro li chrze ści jań -
stwa w kształ to wa niu cy wi li za cji eu ro pej skiej.

27 Jan Pa weł II, War to ści chrze ści jań skie...



wa ża ją wy znaw cy tych re li gii (do Egip tu – 24–26 lu te go 2000, Jor da nii i Zie mi
Świę tej – 20–26 mar ca 2000 oraz Sy rii – czer wiec 2001).

Po pra wie dzie się ciu la tach od tra gicz nych wy da rzeń z 11 wrze śnia 2001 r.
ko lej ny raz moż na do strzec prze ni kli wość i da le ko wzrocz ność gło szo nej przez pol -
skie go pa pie ża wi zji jed no ści eu ro pej skiej. Pierw sza de ka da no we go ty siąc le cia
dała wie le przy kła dów, że na pię cia na sty ku re li gii bę dą w kon se kwen cji osła bia ły
jed ność i spo kój Sta re go Kon ty nen tu – po ka za ły to licz ne za ma chy ter ro ry stycz ne
(Lon dyn, Ma dryt), ale i nie roz waż ne za cho wa nie wzglę dem nie chrze ści jan (pu bli -
ko wa nie ka ry ka tur Ma ho me ta w pra sie eu ro pej skiej).

W tym kon tek ście war to przy po mnieć, że mo ty wem prze wod nim Orę dzia
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Świa to wy Dzień Po ko ju 1 stycz nia 2001 r. by ła te -
ma ty ka pro wa dze nia dia lo gu po mię dzy róż ny mi kul tu ra mi, któ re go kon se kwen -
cją mia ło by być po wsta nie „cy wi li za cji mi ło ści i po ko ju”28. Pa pież za uwa żał
za gro że nia, któ rych współ cze śni mu po pro stu do strzec nie po tra fi li – trud no bu -
do wać jed ność Eu ro py bez płasz czy zny po wią zań ak sjo lo gicz nych, ale trud no też
dą żyć do jed no ści bez prze zwy cię ża nia po dzia łów mię dzy re li gij nych.

Nie wąt pli wie Jan Pa weł II sta rał się ten dia log pro wa dzić, choć za cza sów je -
go na stęp cy w Ko ście le ka to lic kim, w ob li czu prze śla do wań chrze ści jan ze stro ny
mu zuł ma nów, za czę ły po ja wiać się gło sy po da ją ce w wąt pli wość je go sku tecz ność
i ce lo wość. War to więc przy po mnieć na ko niec sło wa wy po wie dzia ne przez Ja na
Paw ła II pod czas spo tka nia przy wód ców re li gij nych re pre zen tu ją cych trzy wiel kie
re li gie w Pa pie skim In sty tu cie „No tre Da me” w Je ro zo li mie 23 mar ca 2000 r.: „Ko -
ściół ka to lic ki pra gnie roz wi jać szcze ry i owoc ny dia log mię dzy re li gij ny z wy znaw -
ca mi ju da izmu i z wier ny mi is la mu. Ta ki dia log nie jest pró bą na rzu ce nia in nym
na szych po glą dów. Wy ma ga on od każ de go z nas, aby śmy do cho wu jąc wier no ści
te mu, w co wie rzy my, za ra zem z sza cun kiem słu cha li się na wza jem, sta ra li się do -
strze gać wszyst ko, co jest do bre i świę te w na ucza niu dru giej stro ny, i wspól nie
po pie ra li wszyst ko, co sprzy ja wza jem ne mu zro zu mie niu i po ko jo wi”29. 

*  *  *

Nie wąt pli wie ka te che za eu ro pej ska Ja na Paw ła II za wie ra ła wie le wąt ków
i na po mnień. Z per spek ty wy cza su upły wa ją ce go od koń ca je go pon ty fi ka tu wi dać
wy raź nie, że w wie lu kwe stiach oka za ła się ona pro ro cza. Choć wy da wa ło się to
nie moż li we, upa dek że la znej kur ty ny umoż li wił po ja wie nie się prze sła nek do po -
sze rze nia pro ce sów zjed no cze nio wych w Eu ro pie już u schył ku XX w. Po dob nie,
choć wy da wa ło się to nie moż li we jesz cze na po cząt ku pierw sze go dzie się cio le cia

28 Idem, Dia log mię dzy kul tu ra mi dro gą do cy wi li za cji mi ło ści i po ko ju. Orę dzie Ja na Paw ła II na Świa to -
wy Dzień Po ko ju, 1 I 2001 r., http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/WP/jan_pa wel_ii/prze mo wie -
nia/dzien_po ko ju_01012001.html (10 V 2003).

29 Idem, Ra zem żyć i pra co wać w przy jaź ni i zgo dzie, http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/WP/jan_pa -
wel_ii/prze mo wie nia/re li gie_23032000.html (10 VI 2010).
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XXI w., to na po cząt ku ko lej nej de ka dy wi dać wy raź nie, że płasz czy zna eko no -
micz na in te gra cji eu ro pej skiej mo że oka zać się nie wy star cza ją ca dla dal sze go utrzy -
my wa nia pro jek tu jed no ści Eu ro py.

Kie dy bo wiem w 2011 r. do szło do kry zy su fi nan so we go w Gre cji, sens pa -
pie skiej ka te che zy o jed no ści Eu ro py na brał no we go zna cze nia. W du żej mie rze
pro ble my nie któ rych kra jów unij nych ma ją bo wiem dwa tak czę sto wy mie nia ne
przez Ja na Paw ła II źró dła: nad mier ne umi ło wa nie kon sump cyj ne go sty lu ży cia
przez znacz ną część spo łe czeń stwa oraz spro wa dze nie współ pra cy współ cze snych
państw tyl ko do płasz czy zny eko no micz nej, na któ rej je dy nym kry te rium po dej mo -
wa nia dzia ła nia sta je się wą sko poj mo wa na opła cal ność. Co wię cej, cza sy, w któ -
rych nie ste ty za bra kło już ase ku ra cji na ucza nia Ja na Paw ła II po ka zu ją, że
kry te rium opła cal no ści go spo dar czej w pro ce sach zjed no cze nio wych w Eu ro pie
mo że w dłuż szej per spek ty wie oka zać się po pro stu nie opła cal ne dla Sta re go Kon -
ty nen tu.
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Wspomnienia





Ed mund Bi lic ki 

Mo je wspo mnie nia z wi zy ty Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II
w Szcze ci nie (11 czerw ca 1987 r.)

Po pierw szych wi zy tach Je go Świą to bli wo ści w kil ku mia stach Pol ski i in -
nych państw, my, szcze ci nia nie pra gnę li śmy rów nież bar dzo głę bo kich prze żyć
gosz cze nie Gło wy Ko ścio ła po wszech ne go w na szym mie ście i umoc nie nia Je go
obec no ścią i sło wem. Po raz pierw szy tu na miej scu wy słu chać Je go jed no znacz -
nych i ja snych stwier dzeń, któ re w owych la tach za nas i do nas wy ra zić mógł tyl -
ko On – Naj wyż szy Au to ry tet Świa ta – Pa pież Jan Pa weł II – Syn Pol skiej Zie mi.
Wy da je się, że pra gnie nie to nie by ło wca le tak ob ce czę ści lu dzi ów cze snych władz
pań stwo wych, a na wet po li tycz nych, jed nak rów no cze śnie wro gość wo bec Ko ścio -
ła i dziw ny strach te mu się sprze ci wia ły.

Ogło sze nie ra do snej de cy zji wy wo ła ło wie le emo cji i go to wo ści włą cze nia się
w przy go to wa nia tak wiel kie go i do no śne go wy da rze nia. Ofiar ność miesz kań ców
i wo la pod ję cia się po trzeb nych dzia łań by ła im po nu ją ca. A by ło co ro bić: prze róż -
ne uzgod nie nia, za bez pie cze nia, usta le nie miej sca i pro gra mu spo tka nia w sy tu acji
skry wa nych za mie rzeń ów cze snych władz, któ re w rze czy wi sto ści sta ra ły się ra -
czej utrud niać niż po ma gać. Do prac, któ re na le ża ło wy ko nać na le ża ły m.in.: bu -
do wa oł ta rza i za ple cza, wy gro dze nie sek to rów, bu do wa sie dzisk i roz miesz cze nie
de ko ra cji Ja snych Bło ni (wów czas jesz cze nie „Ja snych Bło ni Ja na Paw ła II” – któ -
rą to na zwę, nada ną po wy da rze niu, jesz cze dzi siaj czę sto nie dba le znie kształ ca my),
tak że par ku Ka spro wi cza, te re nów przy le głych i mia sta.

Za an ga żo wa nie mo dli tew ne w ko ścio łach pa ra fial nych w in ten cji po myśl no -
ści wi zy ty Gło wy Ko ścio ła i jej owo ców w na szej Oj czyź nie by ło po waż ne,
a w Szcze ci nie nie zwy kle waż ne dla umoc nie nia wia ry i oży wie nia na dziei na lep -
sze ju tro. Piel grzym ka Pa pie ża Po la ka do Szcze ci na mia ła dla nas, za an ga żo wa nych
w spra wy spo łecz ne, po li tycz ne i ko ściel ne, ogrom ne zna cze nie.

Przy go to wa niem wier nych do wi zy ty Oj ca Świę te go i Kra jo we go Kon gre su
Eu cha ry stycz ne go by ła no wen na od pra wia na w pa ra fiach od 31 ma ja do 8 czerw -
ca 1987 r., z te ma ty ką na wią zu ją cą ko lej no do słów: „Pa trzę na was i ser cem obej -
mu ję ca łą wa szą die ce zję”, „Wi tam i ser decz nie po zdra wiam bar dzo mło dy Ko ściół,
któ ry jest w Szcze ci nie” oraz „Przy szłość Ko ścio ła idzie przez ro dzi nę”, a tak że ta -
kich te ma tów jak: „Wró cił tu Ko ściół i ma na tych zie miach bar dzo wiel kie za da -
nia do speł nie nia” czy „Pra ca nad pra cą”.

Do dzię ko wa nia za dar ży cia na wo ły wał bp Ka zi mierz Maj dań ski, pro sząc
Mat kę Ko ścio ła i Pa tron kę Na szej Die ce zji o po moc w przy go to wa niu spo łe czeń -



stwa na wiel kie – z god no ścią i po żyt kiem – prze ży cia te go spo tka nia. Śro do wi sko
Po rad nic twa Ro dzin ne go przy go to wa ło księ gę dzie ci ura to wa nych przed abor cją,
któ rą póź niej prze ka za no Oj cu Świę te mu.

W Szcze ciń skim Klu bie Ka to li ków (SKK) już od kil ku mie się cy trwa ły przy -
go to wa nia, przez spo tka nia o te ma ty ce zwią za nej z przy by ciem Pa pie ża. Wy świe -
tla ne by ły fil my (np. Prze ba cze nie, Z da le kie go kra ju), wy gła sza ne by ły wy kła dy,
od by wa ły się dłu gie roz mo wy, pod czas któ rych re la cjo no wa no m.in. pa pie skie
piel grzym ki do Chi le i Ar gen ty ny. Zor ga ni zo wa li śmy tak że klu bo wą dys ku sję okrą -
głe go sto łu na te mat „Otrzy ma li śmy dar – co z nim zro bi my?”, pod czas któ rej pró -
bo wa li śmy zna leźć spo so by prak tycz nej re ali za cji na uk Oj ca Świę te go.

Po waż nym za da niem SKK by ło m.in. zmon to wa nie w na roż ni ku pla cu przy
Urzę dzie Mia sta wiel kiej plan szy z iko ną Świętej Ro dzi ny, jak w her bie bp. Maj -
dań skie go, o wy mia rach po kaź ne go ża gla (4,5 x 6 m), na wy so kiej kon struk cji
z rur sta lo wych z od cią ga mi i za ko twicze nia mi, wi docz nej z ca łe go pla cu. Uczest -
ni czy li śmy rów nież w wie lu in nych pra cach przy go to waw czych. Do czyn no ści tych
człon ko wie klu bu zgła sza li się bez po śred nio w miej scu uro czy sto ści i tam wy ko -
ny wa li je we dług wska zań nad zo ru ją cych przy go to wa nia.

Pa mię tam dłu gie de ba ty urzę do we i tar gi na te mat wy bo ru miej sca spo tka -
nia Oj ca Świę te go z wier ny mi, kie dy wła dze par tyj no -pa ństw owe, bo jąc się mo że
uwag ze stro ny Nie miec, lub z in nych po wo dów, ro bi ły wszyst ko, aby spo tka nie
to od by ło się na Pra wo brze żu, a co naj mniej na za mknię tym ob sza rze lot ni ska
w Dą biu (tak jak by śmy jesz cze nie wie rzy li w przy na leż ność Szcze ci na do Pol ski).
Ja ko pre zes SKK by łem rów nież prze ko ny wa ny (w Wy dzia le do Spraw Wy znań
Urzę du Wo je wódz kie go), że miej sce spo tka nia li tur gicz ne go mu si być na pra wym
brze gu Od ry. Twier dze nia te od rzu ca łem, wy ka zu jąc po trze bę za ak cen to wa nia pol -
sko ści na sze go mia sta – wska zy wa łem na Wa ły Chro bre go, ja ko miej sce naj bar -
dziej cha rak te ry zu ją ce Szcze cin, lub Ja sne Bło nia. Ce lem tych roz mów ze stro ny
władz by ło oczy wi ście ro bie nie za mę tu po przez za sie wa nie u lu dzi roz bież no ści
zdań.

Zwy cię ży ło w koń cu miej sce pięk ne, bez piecz ne, w gę stej opra wie zie le ni
i za cie nie nia dla po trze bu ją cych (acz kol wiek niepo zba wio ne dwóch drob nych pro -
ble mów, a mia no wi cie: żą da nia, by nie za sło nić Po mni ka Po ko leń Po la ków przez
pa pie ski oł tarz i są siedz two Kon su la tu ZSRR – z któ ry mi so bie po ra dzo no), a dzi -
siaj uho no ro wa ne po mni kiem Ja na Paw ła II i Je go imie niem.

Przy jazd Oj ca Świę te go do na szej die ce zji był bar dzo waż nym wy da rze niem
hi sto rycz nym dla Szcze ci na, dla Pol ski i ca łej Eu ro py. Był wy ra zem tro ski o Ko ściół,
któ ry wraz z Pol ską po wró cił tu po wie kach. Obec ność Gło wy Ko ścio ła ka to lic kie -
go na tej zie mi by ła po twier dze niem te go sta nu rze czy i pierw szym ta kim wy da -
rze niem w hi sto rii tych ziem i Ko ścio ła.

At mos fe ra głę bo kiej mo dli twy, ob ja śnia nia i in for ma cje, na strój po wa gi oraz
śpie wy na Ja snych Bło niach skra ca ły dłu gi czas ocze ki wa nia na na sze go go ścia.
Wzdłuż tra sy prze jaz du z lot ni ska w Go le nio wie przy go to wa no licz ne de ko ra cje,
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a szpa le ry wi wa tu ją cych lu dzi two rzy ły przy po wi ta niu Pa pie ża bar dzo od święt ny
na strój – by ły bu du ją ce.

Na Ja snych Bło niach nie ste ty ra zi ła w kil ku miej scach nad gor li wość nie któ -
rych po rząd ko wych na bram kach wej ścio wych, któ rzy ka za li skła dać na ster tę
przed mio ty uzna ne za nie bez piecz ne, jak pa ra sol ki, sto łecz ki, la ski, apa ra ty fo to -
gra ficz ne, a na wet pil nicz ki do pa znok ci z dam skich to re bek. By wa, jak wi dać, że
nie któ rym lu dziom wy star czy odro bi na wła dzy, by jej nad użyć.

Po wi ta nie Je go Świą to bli wo ści na Ja snych Bło niach by ło peł ne ra do ści,
wdzięcz no ści Bo gu i sa tys fak cji z te go, że w Szcze ci nie go ści Pa pież. Ten tak bli ski
wszyst kim czło wiek – za tro ska ny o Ko ściół, Pol skę, świat, o spra wie dli wość i po -
kój, o ro dzi nę, o każ de go czło wie ka i wszel kie do bro. Jed no cze śnie wy czu wa ło
się wy raź nie pew ne pod po rząd ko wa nie i sza cu nek se tek ty się cy roz en tu zja zmo -
wa nych lu dzi dla au to ry te tu Go ścia. 

Ko ściół na ucza, że ro dzi na jest fun da men tem spo łe czeń stwa, a czło wiek dro -
gą Ko ścio ła. Die ce zja na sza, któ rej pa ste rzo wał śp. ks. bp Ka zi mierz Maj dań ski,
szcze gól ną tro ską ota cza ro dzi nę, ten fun da ment spo łe czeń stwa, pań stwa i Ko ścio -
ła. Nic za tem dziw ne go, że Oj ciec Świę ty po świe cił spo rą część swo jej ho mi lii ro -
dzi nie, mi ło ści mał żeń skiej, tro sce i od po wie dzial no ści za te do bra, tak ze stro ny
władz lo kal nych, jak i cen tral nych pań stwa, ale tak że oby wa te li i ro dzin. Mó wił
tak że o ko niecz nej cier pli wo ści, wy ro zu miałości, go to wo ści prze ba cza nia wza jem -
nych ura zów, co w do bie ego izmu i ego cen try zmu jest ko niecz ne, by ochro nić
świat przed nie po ro zu mie nia mi i nie po ko jem, a ro dzi nę przed jej znisz cze niem.
Pod kre ślał swo ją tro skę o na pra wę za cho wań ludz kich, ko niecz ność za po bie ga nia
dra ma tom i śmier tel nym za gro że niom dla dzie ci na ro dzo nych, jak i nie na ro dzo -
nych. Wy ja śnił nam do głęb nie Oj ciec Świę ty, jak wiel kim do brem jest ro dzi na sil -
na Bo giem, a przez to kraj sil ny ro dzi ną, opar tą na grun cie mi ło ści, wier no ści
i od po wie dzial no ści przed so bą sa mą, spo łecz no ścią i hi sto rią. Dla wzmoc nie nia
wię zi ro dzin nych i po trzeb nych mo cy Na miest nik Chry stu so wy przy jął sło wa po -
wtó rzo nej przy się gi mał żeń skiej od sze re gu obec nych na li tur gii mał żon ków, co
dla wie lu – nie tyl ko ją skła da ją cych – by ło bar dzo głę bo kim prze ży ciem. Upo -
mniał się tak że o tych, któ rych nie sły sza no, bo ich nie słu cha no, o tych, któ rzy byli
prze śla do wa ni, al bo do świad cza ni róż ne go ro dza ju trud no ścia mi, stra chem, któ -
rzy ba li się mó wić. Zwra cał uwa gę na pra wa i krzyw dy wie lu lu dzi, pro sił o wza -
jem ne zro zu mie nie i do brą wo lę, o speł nia nie po win no ści wo bec dru gie go
czło wie ka, tak że Oj czy zny i Ko ścio ła.

Dru gim bar dzo waż nym te ma tem pod ję tym w ho mi lii Oj ca Świę te go na Ja -
snych Bło niach by ła ludz ka pra ca, jej zna cze nie i god ność, ja ko źró dło środ ków do
ży cia, czyn nik sze ro ko wi dzia ne go wy cho wa nia czło wie ka do uczci wych za cho -
wań i dzia łań na rzecz roz wo ju wła sne go i spo łecz ne go. Mia ło to tu, w Szcze ci nie,
po waż ne zna cze nie, bo wła śnie w tym cza sie śro do wi ska ka to lic kie, a szcze gól nie
SKK, gro ma dzą cy na spo tka niach dwa, a na wet trzy ra zy w ty go dniu po kil ka set
osób, bar dzo pra co wa ły nad za da niem uzdro wie nia pra cy, na owe cza sy bar dzo
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cho rej. Pa pież do bit nie pod kre ślał zna cze nie i isto tę pra cy ludz kiej, jej wi docz ne za -
gro że nia, utra tę sen su, gdy jej owo ce czę sto są mar no tra wio ne, nie spra wie dli wie
bądź nie roz trop nie wy ko rzy sty wa ne i za chę cał do jej na pra wie nia.

Trze cim te ma tem by ła moc wo li i moc du cha wy ra żo ne sło wa mi „że byś stał
moc no jak ten że glarz, nie za chwiał się pod by le po dmu chem wia tru i do pły nął”.
To moc na i sta now cza po sta wa lu dzi do brej wo li, któ ry mi nie za chwie je by le po -
dmuch wia tru, a „ożyw czy wiatr od mo rza po gór szczy ty” niech umac nia na dzie -
je „So li dar no ści” na dro dze two rze nia do bra wspól ne go i lep szej przy szło ści. Mia ło
to wów czas dla nas, ak tyw nie dzia ła ją cych na rzecz oba le nia bez sen sow ne go re żi -
mu, wy zy sku, po ni ża nia i znie wa la nia lu dzi, ol brzy mie zna cze nie i by ło po waż -
nym umoc nie niem w tym dzia ła niu.

Jan Pa weł II pod czas swo jej wi zy ty uko ro no wał tak że Fi gu rę Mat ki Bo żej
Fa tim skiej, swój wcze śniej szy dar dla die ce zji. Obec nie po zo sta je ona z na mi
w Sank tu arium na Osie dlu Sło necz nym, sta no wiąc trwa ły ślad Je go obec no ści
w Szcze ci nie, a tak że cel piel grzy mek i mo dlitw. 

Pią tym ak cen tem po by tu Oj ca Świę te go w Gro dzie Gry fa by ło wmu ro wa nie
ka mie nia wę giel ne go w gmach bu du ją ce go się Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne -
go i po świę ce nie ta bli cy upa mięt nia ją cej to wy da rze nie. Mia ło to wy mow ne zna -
cze nie i po zo sta je hi sto rycz nym zna kiem tej wi zy ty, pod no szą cym ran gę Do mu
kształ tu ją ce go i for mu ją ce go no we za stę py ka pła nów. 

Ko lej nym z wy da rzeń wi zy ty by ło spo tka nie Pa pie ża z du cho wień stwem
w ba zy li ce ka te dral nej. Sło wa za chę ty do dą że nia w kie run ku do sko na ło ści i pra -
cy dla do bra Lu du Bo że go i Ko ścio ła by ły umoc nie niem wie lu, szcze gól nie mło -
dzie ży ka płań skiej, jak rów nież osób kon se kro wa nych.

Do licz nych in nych waż nych ak cen tów, bę dą cych owo ca mi wi zy ty Gło wy
Ko ścio ła w Szcze ci nie, za li czył bym jesz cze na stę pu ją ce:

– wy róż nie nie i po chwa ła oraz bło go sła wień stwo ma tek ocze ku ją cych dziec -
ka, uświa do mie nie god no ści ko bie ty i mat ki, wska za nie po waż nych za dań oj ca
oraz wa gi do bre go przy go to wa nia mło dzie ży do mał żeń stwa i od po wie dzial ne go
ro dzi ciel stwa z pod kre śle niem zna cze nia na tu ral ne go pla no wa nia ro dzi ny; 

– uwraż li wie nie na po zy tyw ne war to ści ży cia wspól no to we go ro dzi ny i ro -
dzin nej wspól nej mo dli twy, tra dy cji po ko leń;

– pod kre śle nie zna cze nia ro dzi ny ja ko szko ły do brej pra cy, mo dli twy, współ -
ży cia spo łecz ne go, miej sca for ma cji du cho wej oraz za szcze pia nia pa trio ty zmu i mi -
ło ści Oj czy zny;

– zwró ce nie uwa gi na trwa ją cą wciąż znie czu li cę spo łecz ną i za gro że nia nie -
sio ne przez ego izm i ego cen tryzm, nisz czą ce wszel ki ład spo łecz ny, spra wie dli wość
i zdol ność po ro zu mie wa nia się;

– na wią za nie do od by wa ją ce go się w tym cza sie w Pol sce Kon gre su Eu cha -
ry stycz ne go, do wier no ści Bo gu, Oj czyź nie i „So li dar no ści”, któ ra w tam tym cza -
sie umac nia jąc się, kre śli ła no we cza sy, dro gę do wol nych wy bo rów i bu do wy
III Rze czy po spo li tej Pol skiej. 
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Wi zy ta dusz pa ster ska Gło wy Ko ścio ła po wszech ne go i jed no cze śnie pierw -
sze go Po la ka na tro nie pa pie skim mia ła w hi sto rii na sze go mia sta do nio słe zna -
cze nie. Swo ją obec no ścią, sło wem, po sta wą, Oj ciec Świę ty umoc nił lo kal ny Ko ściół
i dał wspar cie lu dziom wy trwa łym w na dziei na bli ską, lep szą przy szłość i tym,
któ rym jej za bra kło. Hi sto ria, po przez 1989 r., po ka za ła, jak krót ki czas po zwo lił
wie le z tych na dziei zre ali zo wać. Ufam głę bo ko, że owo ce od wie dzin w Szcze ci nie
Ja na Paw ła II bę dą wi docz ne tak że w dal szej per spek ty wie, na dro dze ku do bre -
mu, pol sko -ni emie cki emu są siedz twu i sze rzej – jed no ści Eu ro py. 

*  *  *

Pa trząc z per spek ty wy mi nio nych lat, war to spoj rzeć na wspa nia łe zrzą dze -
nie Opatrz no ści Bo żej, że na ko niec wie ku strasz nych dra ma tów i tra ge dii na ro -
dów, w któ rych udział Po la ków i Pol ski był po waż ny, Gło wą Ko ścio ła
po wszech ne go zo stał tak dziel ny i głę bo kiej wia ry Ro dak, któ ry bar dzo oży wił Ko -
ściół na ca łym świe cie, wska zał kie run ki dą żeń ku spra wie dli wo ści, umac niał szcze -
gól nie tych, któ rzy, by wa ło, tra ci li na dzie ję, nie ustę po wał przed żad nym trud nym
pro ble mem i wy niósł na oł ta rze tak wie lu wspa nia łych świę tych i bło go sła wio -
nych, a Oj czyź nie swej i wie lu na ro dom po ka zał pro stą dro gę do po ko ju, wol no -
ści i świę to ści. Trze ba tak że za uwa żyć, że Pa pież z Pol ski po wie kach wro go ści
mię dzy pań stwo wej Niem ców i Po la ków, zna lazł wśród kar dy na łów czło wie ka,
z Któ rym się ro zu mie li, do brze współ pra co wa li, z Któ rym wza jem nie się wspie ra -
li i Któ ry ja ko syn Na ro du Nie miec kie go, po Po la ku, wy bra ny zo stał wi dzial ną
Gło wą Ko ścio ła – Pa pie żem Be ne dyk tem XVI – kon ty nu ato rem my śli i dzia łań
Po przed ni ka.

Po śmier ci Ja na Paw ła II, przez wier nych ob wo ła ne go „Wiel kim i od za raz
Świę tym”, otrzy ma łem kil ka te le fo nów od przy ja ciół z Nie miec z wy ra za mi współ -
czu cia. Po wy bo rze Pa pie ża Be ne dyk ta XVI po gra tu lo wa łem im na to miast wy bo -
ru ich ro da ka. Kie dy po wie dzia łem, że Ich Obu ro zu mie nie się i ta kie wła śnie
na stęp stwo Niem ca po Po la ku mnie bar dzo cie szy, przy zna li mi ra cję, że był to
jakiś wy raz spra wie dli wo ści hi sto rycz nej i gra tu la cje przy ję li.
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Prze my sław Fen rych 

Umoc nie ni na dzie ją 
Wpływ idei Ja na Paw ła II na dzia łal ność 

nie za leż nych śro do wisk ka to li ków świec kich 
w Szcze ci nie w la tach osiem dzie sią tych XX w.

Po stać i na ucza nie Ja na Paw ła II by ły w la tach osiem dzie sią tych ubie głe go
wie ku czyn ni kiem do mi nu ją cym w wy bo rach i dzia ła niach ka to li ków świec kich.
Sa mo to stwier dze nie jest bez dy sku syj ne. Na czym jed nak ów wpływ po le gał? Kla -
ska li mu czy tak że po dej mo wa li wy zwa nia? Ja kie go ty pu au to ry te tem był Pa pież
z Pol ski dla te go śro do wi ska? Któ re wąt ki z ob szer ne go na ucza nia zo sta ły przede
wszyst kim przy ję te, któ re nie wzbu dzi ły po dob ne go od ze wu? W ja kim stop niu
i w ja kich ob sza rach we zwa nia Oj ca Świę te go by ły po dej mo wa ne i re ali zo wa ne?
Na czym po le ga ła i jak prze bie ga ła owa re ali za cja? W na ucza niu Ja na Paw ła II były
nie tyl ko kon kret ne te ma ty i tre ści, ale tak że pro po zy cja for my dzia ła nia, mo że
naj le piej wy ra ża ją ca się w sło wach św. Paw ła, któ re po tem przy lgnę ły do ks. Je rze -
go Po pie łusz ki: zło do brem zwy cię żaj. To zna czy roz po znaj zło, nie ukry waj go, ale
wal cząc z nim, nie wchodź w je go me to dy, przede wszyst kim nie daj się po nieść
nie na wi ści. Jak ta pro po zy cja zo sta ła zro zu mia na, na ile zo sta ła rze czy wi ście za ak -
cep to wa na, na ile szcze ciń skie wspól no ty świec kich ka to li ków go to we by ły dzia -
łać i funk cjo no wać zgod nie z tym ro ze zna niem?

Wpływ idei Ja na Paw ła II na dzia łal ność śro do wisk ka to li ków świec kich
w Szcze ci nie w la tach osiem dzie sią tych XX w. to waż ny te mat do zba da nia. Wska -
za ne śro do wi ska nie by ły wów czas w sen sie in sty tu cjo nal nym tak roz bu do wa ne
jak obec nie, ale prze cież funk cjo no wa ły naj roz ma it sze wspól no ty pa ra fial ne, dzia -
ła ły dusz pa ster stwa aka de mic kie, zwłasz cza pro wa dzo ne przez oj ców je zu itów
i księ ży chry stu sow ców, mło dzież gro ma dzi ła się we wspól no tach oa zo wych i cha -
ry zma tycz nych, dzia ła ły kon ce sjo no wa ne sto wa rzy sze nia: Sto wa rzy sze nie PAX
i Chrze ści jań skie Sto wa rzy sze nie Spo łecz ne. Ogar nię cie te go bo ga te go ma te ria łu
w krót kim ar ty ku le nie jest moż li we. Pro po nu ję tekst ra czej wspo mnie nio wy niż
ana li tycz ny lub źró dło wy, opi su ją cy przede wszyst kim oso bi ście mi zna ne śro do -
wi sko ka to li ków świec kich zwią za nych z je zu ita mi i chry stu sow ca mi, a od je sie ni
1980 r. ze Szcze ciń skim Klu bem Ka to li ków. Przez ca łe la ta osiem dzie sią te, od paź -
dzier ni ka 1980 r. by łem wi ce pre ze sem SKK od po wie dzial nym za pro gram. Prak -
tycz ne go zna cze nia nie mia ła wy mu szo na przez Wy dział do Spraw Wy znań Urzę du
Wo je wódz kie go prze rwa w for mal nym peł nie niu tej funk cji w la tach 1984–1987:
za zgo dą za rzą du klu bu tak że wte dy przy go to wy wa łem je go pro gram, za pra sza łem



go ści, a po krót kim okre sie ka ren cji tak że pro wa dzi łem spo tka nia. W tym sa mym
cza sie by łem dzia ła czem „So li dar no ści”, w róż nych okre sach: prze wod ni czą cym
Ko mi sji Za kła do wej w Wo je wódz kiej i Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej, prze wod -
ni czą cym Ogól no pol skiej Mię dzy bi blio tecz nej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej NSZZ
„So li dar ność” sku pia ją cej bi blio te ka rzy z ca łej Pol ski, wresz cie, od czerw ca 1981 r.,
człon kiem Pre zy dium Za rzą du Re gio nu Po mo rza Za chod nie go NSZZ „So li dar -
ność”. Od 13 grud nia 1981 do 24 li sto pa da 1982 r. by łem in ter no wa ny – w wię -
zie niach w Go le nio wie, Wierz cho wie Pomorskim i Strze bie lin ku wspól nie
z przy ja ciół mi re ali zo wa li śmy pro gram wy ni ka ją cy z de kla ra cji SKK oraz idei „So -
li dar no ści”. Na za pro sze nie pry ma sa Jó ze fa Glem pa by łem człon kiem Pry ma sow -
skiej Ra dy Spo łecz nej, któ ra funk cjo no wa ła od 12 grud nia 1981 do koń ca 1984 r.
Od 1983 r. do koń ca lat osiem dzie sią tych by łem pra cow ni kiem ku rii bi sku piej die -
ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej, ko re spon den tem die ce zjal nym, człon kiem Die ce -
zjal nej Ra dy Dusz pa ster skiej i or ga ni za to rem wy kła dów w miej sco wo ściach
wcza so wych. Rok 1988, po straj kach w por cie, to z mo jej stro ny człon ko stwo
w Ko mi te cie Oby wa tel skim przy Prze wod ni czą cym NSZZ „So li dar ność” Le chu
Wa łę sie, od 1989 r. dzia łal ność w Pre zy dium Oby wa tel skie go Ko mi te tu Po ro zu mie -
waw cze go NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Po mo rze Za chod nie. Pi szę to wszyst ko,
by by ło ja sne, z ja kie go punk tu wi dze nia od po wia dam na py ta nia sfor mu ło wa ne
powy żej. 

1. Jan Pa weł II – źró dła au to ry te tu i do stęp ność na ucza nia w Szcze ci nie 
Spo łe czeń stwo po trze bu je wła dzy, kwe stio nu ją to tyl ko skraj ni anar chi ści, na

szczę ście jed nak ni gdy do tąd nie uda ło im się za pa no wać w żad nym kra ju. Po trze -
ba wła dzy wsze la ko nie ko niecz nie mu si się wią zać z apro ba tą tej wła dzy, któ ra ak -
tu al nie w pań stwie rzą dzi. A już tym bar dziej za kre su wła dzy, któ ry par tia i rząd
w ko mu ni stycz nej Pol sce chcia ły za pro wa dzić. W śro do wi skach ka to li ków świec -
kich w cza sach PRL star ły się za tem dwie per spek ty wy: z jed nej stro ny po trze ba
wła dzy po rząd ku ją cej ży cie pu blicz ne, z dru giej dez apro ba ta dla władz ko mu ni -
stycz nych, prze świad cze nie o ich fak tycz nej nie le gal no ści. A sko ro ta wła dza by ła
nie le gal na, sko ro nie na le ża ło jej się po słu szeń stwo, trze ba by ło zna leźć za stęp stwo.
Do pew ne go stop nia po pu lar na sta ła się za tem kon cep cja In ter re xa. W Pol sce przed -
ro zbio ro wej w cza sach bez kró le wia, po śmier ci jed ne go kró la, a przed elek cją ko -
lej ne go, za gło wę Rze czy po spo li tej uzna wa ło się Pry ma sa Pol ski, zwa ne go w ta kich
oka zjach wła śnie In ter re xem. Ko mu ni ści zdar li z pol skie go Or ła ko ro nę, ich wła dza,
choć sil na, uzna wa na by ła za nie le gal ną, opar tą je dy nie na wo li Mo skwy, za tem po -
trze ba by ło sym bo licz nej gło wy pań stwa. Au to ry tet pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go,
me to da je go dzia ła nia, nie ustę pli wość wo bec ko mu ni stycz nych władz pre de sty no -
wa ły go do tej ro li. Spo sób, w ja ki Pry ma sa przyj mo wa no w cza sie je go roz licz nych
po dró ży po Pol sce, pa ra dok sal nie tak że spo sób, w ja ki wal czy ła z nim pro pa gan da
ko mu ni stycz na, po twier dza tę je go szcze gól ną ro lę w Pol sce, ro lę da le ce wy kra cza -
ją cą po za wy so ką funk cję ko ściel ną. W tę ro lę wszedł Pa pież z Pol ski, wszedł z wiel -
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ką umie jęt no ścią i z więk szym jesz cze, bo pa pie skim au to ry te tem. Au to ry tet Ja na
Paw ła II łą czy w so bie źró dła czy sto re li gij ne (za stęp ca Chry stu sa na zie mi, na stęp -
ca św. Pio tra) ze źró dła mi spo łecz ny mi i po li tycz ny mi – Pa pież ma więk sze pra wo
do rzą dów nad Po la ka mi niż kie ro wa ni z Mo skwy uzur pa to rzy. Te go rzecz ja sna
w śro do wi skach ka to li ków świec kich nie mó wio no zbyt czę sto ani gło śno, prze -
świad cze nie o ubec kiej in wi gi la cji by ło po wszech ne, ale gdy Jan Pa weł II przy jeż -
dżał do Pol ski wie dzie li śmy, że przy jeż dża nasz praw dzi wy i za apro bo wa ny wład ca,
a ko mu ni ści przy nim są ta cy ma lut cy… Ja sne, to brzyd ka scha den freu de, któ ra jed -
nak by ła wów czas po wszech na. 

Au to ry tet wy ni ka ją cy z za apro bo wa nej wła dzy to rzecz jed na, ale za tym
szedł au to ry tet z apro bo wa ne go na ucza nia. Czy by ło ono zna ne w śro do wi skach
świec kich ka to li ków? Tak, w la tach osiem dzie sią tych pod sta wo we pa pie skie do ku -
men ty by ły sze ro ko czy ta ne i ko men to wa ne. Słu cha no pa pie skich ho mi lii w cza -
sie ko lej nych piel grzy mek do Pol ski w la tach 1979, 1983, 1987 – tłu my bra wa mi
re ago wa ły zwłasz cza na za war te w nich tre ści spo łecz ne, szcze gól nie czuj ne by ły
na każ de zda nie, któ re moż na by ło in ter pre to wać ja ko sprze ciw wo bec ko mu ni -
zmu. Trze ba pod kre ślić: na ucza nie pa pie skie by ło przyj mo wa ne w la tach osiem -
dzie sią tych z en tu zja zmem tak że z uwa gi na je go cał ko wi tą od mien ność od
pro pa gan do we go pu sto sło wia PRL-o wskiej pro pa gan dy. Zgro ma dze ni na wiel kich
pla cach Po la cy łap czy wie cze ka li na każ de sło wo, któ re paść mo gło tyl ko z ust Pa -
pie ża, bo gdzie in dziej bru tal nie wy kre śla ła je cen zu ra. W la tach osiem dzie sią tych
szcze gól nie sta ran nie ło wio no za ka za ne sło wo „so li dar ność”, a gdy po ja wia ło się
w pa pie skich ho mi liach, bu rza braw trwa ła bar dzo dłu go. Wy da wa ło się, że zgo -
da mię dzy tym, co my śle li Po la cy i tym, co mó wił Pa pież, by ła peł na. 

Do śro do wisk ka to li ków świec kich Szcze ci na pa pie skie na ucza nie do cie ra -
ło głów nie za po śred nic twem pra sy ka to lic kiej. Ga ze ty re żi mo we do stęp do nie go
re gla men to wa ły ści śle, wśród czy tel ni ków brak by ło zresz tą za ufa nia w to, że ste -
ro wa na przez PZPR pra sa pu bli ku je ma te ria ły rze tel nie, bez skre śleń i prze ina -
czeń. Za ufa niem nie cie szy ły się tak że wy daw nic twa Sto wa rzy sze nia PAX, w tym
co dzien ne „Sło wo Po wszech ne”. Głów nym miej scem pu bli ka cji pa pie skich tek -
stów i dys ku sji nad ni mi w la tach osiem dzie sią tych był „Ty go dnik Po wszech ny” –
je go na kład był przez re żim ogra ni czo ny, nie mniej li de rzy szcze ciń skie go śro do wi -
ska ka to li ków świec kich z re gu ły po sia da li pre nu me ra tę pi sma (w jej za ła twie niu
jesz cze w po ło wie lat sie dem dzie sią tych po mógł ów cze sny dusz pa sterz aka de mic -
ki o. Hu bert Czu ma TJ), dzia ła czom SKK uda ło się tak że za ła twić kil ka dzie siąt
eg zem pla rzy, któ re człon ko wie od bie ra li w sie dzi bie klu bu. Za in te re so wa ni ma te -
ria ła mi źró dło wy mi mo gli od 1980 r. ko rzy stać z pol skiej edy cji „L’Osse rva to re
Ro ma no”, któ re do cie ra ło do Pol ski ka na ła mi ko ściel ny mi i by ło dla za in te re so -
wa nych do stęp ne w pa ra fiach. Edy cja pol ska by ła mie sięcz ni kiem, za wie ra ła wy -
bór pa pie skie go na ucza nia w ska li ca łe go świa ta i wszyst kie wy po wie dzi
ad re so wa ne do Po la ków. „L’Osse rva to re Ro ma no” nie by ło pi smem czy ta nym ma -
so wo, na to miast sta no wi ło za sad ni cze źró dło dla wszyst kich przy go to wu ją cych
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spo tka nia i wy kła dy. Pa pie skie na ucza nie w po sta ci tek stów i ko men ta rzy do cie ra ło
tak że za po śred nic twem mie sięcz ni ków „Znak”, „Więź”, „W Dro dze” (wy daw nic -
two do mi ni ka nów), „Prze gląd Po wszech ny” (wy daw nic two je zu itów, wy da wa nie
wzno wio no po nie mal dwu dzie sto let niej prze rwie w 1982 r.), w ja kimś stop niu
tak że „Chrze ści ja nin w Świe cie”, ze szy tów wy da wa nych przez Ośro dek Do ku men -
ta cji i Stu diów Spo łecz nych. Waż niej sze do ku men ty pa pie skie – en cy kli ki, ad hor -
ta cje, li sty – do cie ra ły bar dzo szyb ko w for mie osob nych bro szur wy da wa nych
przez wy daw nic twa ka to lic kie. Pod su mo wu jąc: li de rzy ka to lic kich śro do wisk nie
mie li trud no ści z do tar ciem do in for ma cji o pa pie skim na ucza niu, go rzej by ło
z jego bar dziej ma so wym pro pa go wa niem. 

Twór czość pa pie ska by ła tak ob fi ta, że trze ba by ło wy bie rać. Któ re z pa pie -
skich tek stów ode gra ły szcze gól ną ro lę w la tach osiem dzie sią tych? Po niż szy wy kaz
jest z pew no ścią su biek tyw ny, ale opar ty na te ma ty ce ofi cjal nych i nie ofi cjal nych
spo tkań i dys ku sji, któ re od by wa ły się w SKK. Przede wszyst kim en cy kli ka Re dem -
ptor ho mi nis (1979), sze ro ko dys ku to wa na ja ko do ku ment pierw szy, otwie ra ją cy
pon ty fi kat, wy ja śnia ją cy, w ja ki spo sób Pa pież z Pol ski chce wraz z Ko ścio łem zmie -
niać świat. En cy kli ka po ja wi ła się w Pol sce tuż przed pierw szą piel grzym ką Ja na
Paw ła II do Oj czy zny, jej tre ści w świa do mo ści śro do wisk i w pro wa dzo nych wów -
czas dys ku sjach zle wa ły się ze sły sza ny mi wła śnie ho mi lia mi – zwłasz cza war szaw -
ską, za wie ra ją cą słyn ną fra zę „Niech zstą pi Duch Twój i od no wi ob li cze zie mi – tej
zie mi!” i kra kow ską („Mu si cie być moc ni…”). Sze ro ko dys ku to wa no dwie wy da -
ne w la tach osiem dzie sią tych en cy kli ki spo łecz ne: La bo rem exer cens (1981), któ ra
uka za ła się jesz cze w cza sach „kar na wa łu »So li dar no ści«” oraz Sol li ci tu do rei so cia -
lis (1987), cie szą ca zwłasz cza tym, że w jej tek ście wie lo krot nie po ja wia się sło wo
„so li dar ność”. Nikt nie miał wów czas wąt pli wo ści, że Pa pież pi sząc tę en cy kli kę,
miał tak że na my śli pol ską „So li dar ność”, że tak że w jej imie niu przed sta wiał świa -
tu pe wien spo łecz ny pro gram. Z ko lei list Sa lvi fi ci Do lo ris (1984) czy ta ny był i dys -
ku to wa ny w kon tek ście sta nu wo jen ne go, aresz to wań, za mor do wa nia ks. Je rze go
Po pie łusz ki, po bić uczest ni ków mszy świę tych za Oj czy znę. W klu bie, tak że z ini -
cja ty wy ni żej pod pi sa ne go, chęt nie dys ku to wa no na te mat en cy kli ki Sla vo rum Apo -
sto li (1985), w któ rej znaj do wa no po chwa łę dla obro ny pol skiej i nie tyl ko pol skiej
toż sa mo ści, waż nej w „sym fo nii świa ta” róż nych kul tur. Bo daj naj czę ściej czy ta -
nym i dys ku to wa nym do ku men tem pa pie skim by ła ad hor ta cja Fa mi lia ris con sor tio
(1981), po dej mu ją ca pro ble ma ty kę ro dzin ną. Wy ni ka ło to tak z wła snych za in te -
re so wań śro do wisk szcze ciń skich świec kich ka to li ków, jak i z in spi ra cji ks. bp. Ka -
zi mie rza Maj dań skie go, któ ry za gad nie nia ro dzin ne uczy nił jed nym z głów nych
wąt ków swo je go pa ste rzo wa nia w Szcze ci nie. Przed mio tem uwa gi by ły tak że en cy -
kli ki Di ves in mi se ri cor dia (1980), Do mi num et vi vi fi can tem (1986) i Re demp to ris
Ma ter (1987) oraz ad hor ta cja Chri sti fi de les la ici (1988), któ rej uka za nie zbie gło się
już z prze mia na mi koń ca de ka dy. Z uwa gą czy ta ne by ły tak że wy cho dzą ce co ro ku
w grud niu orę dzia na Świa to wy Dzień Po ko ju oraz orę dzia na Świa to wy Dzień
Środ ków Spo łecz ne go Prze ka zu. 
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Po pu lar ność i au to ry tet Pa pie ża ro dzi ły za in te re so wa nie tak że in ny mi pu bli -
ka cja mi zwią za ny mi z pon ty fi ka tem. Nie zwy kłe wra że nie zro bi ła książ ka André
Fros sar da Nie lę kaj cie się! Roz mo wy z Ja nem Paw łem II (1983). By ła ona tak że
no wo ścią w sen sie wy daw ni czym – do tąd pa pie że nie uczest ni czy li w te go ty pu
roz mo wach, nie by ło oby cza ju no to wa nia za pi su pry wat nych roz mów. Wresz cie
dwa do ku men ty nie bez po śred nio pa pie skie, ale na któ rych treść Oj ciec Świę ty
nie wąt pli wie miał wpływ, a z pol skie go punk tu wi dze nia pa sjo nu ją ce. To in struk -
cje Kon gre ga cji Na uki Wia ry, jed na: O nie któ rych aspek tach „teo lo gii wy zwo le nia”
(Li ber ta tis nun tius, 1983) i dru ga: O chrze ści jań skiej wol no ści i wy zwo le niu (Li -
ber ta tis con scien tia, 1986). Teo lo gia wy zwo le nia by ła w śro do wi skach szcze ciń skiej
in te li gen cji trak to wa na ja ko swo iste mark si stow skie oszu stwo, po le ga ją ce na pró -
bie le cze nia rze czy wi stej cho ro by le kar stwem szko dliw szym od niej sa mej. 

I jesz cze jed no, szcze gól ne źró dło wie dzy o pa pie skim na ucza niu – spo tka -
nia z Pa pie żem pod czas je go piel grzy mek do Pol ski w la tach 1979, 1983 i 1987.
Spo tka nia te mia ły cha rak ter ewi dent nie in te rak tyw ny. W zna nym mi śro do wi sku
wszy scy mie li za punkt ho no ru, by wziąć udział choć by w jed nym spo tka niu z Pa -
pie żem, wie lu na to miast je cha ło za nim w ko lej ne miej sca. Pod czas tych spo tkań
słu cha no Pa pie ża bar dzo uważ nie, choć być mo że se lek tyw nie: re ak cja by ła mniej
uważ na przy frag men tach stric te re li gij nych lub zwią za nych z bar dziej od le głą hi -
sto rią, na tych mia sto wa i ży wio ło wa wów czas, gdy czu ło się, że Oj ciec Świę ty do -
ty ka spraw współ cze snej Pol ski, gdy po raz ko lej ny jest po „na szej stro nie”,
a prze ciw ko mu ni stom. Od po wied nie frag men ty wy ła py wa no bez błęd nie, re ak cją
by ły bra wa i skan do wa ne uzu peł nie nia i po twier dze nia. Na pla cu trwa ła swo ista
do ku men ta cja – roz glą da jąc się wo kół za wsze wi dzia łem dzie siąt ki ma gne to fo nów
na gry wa ją cych ho mi lie. Czy by ły po tem słu cha ne? W na szym śro do wi sku tak. Głę -
biej do tek stu wra ca ło się po po wro cie, w opar ciu o ma te ria ły opu bli ko wa ne
w „Ty go dni ku Po wszech nym”. 

Dwu krot nie Jan Pa weł II spo tkał się z miesz kań ca mi Szcze ci na: w 1983 r. na
Ja snej Gó rze i w 1987 r. w Szcze ci nie. Na Ja snej Gó rze w krót kim prze mó wie niu
Pa pież wy wo łał bu rzę braw sło wa mi „ob ra zy, ja kie w 1980 ro ku obie gły świat,
chwy ta ły ser ce i do ty ka ły su mie nia” – trze ba pa mię tać, że jesz cze tlił się wów czas
stan wo jen ny. No i – dla szcze ci nian by ło to bar dzo waż ne – Oj ciec Świę ty te sło wa
skie ro wał do Szcze ci na, nie wy łącz nie do Gdań ska… W Szcze ci nie głów na homi -
lia na Ja snych Bło niach po świę co na by ła ro dzi nie („Wasz Pa sterz, bi skup Ka zi mierz
Maj dań ski no si w swo jej pa ster skiej »le gi ty ma cji« ten wiel ki te mat, tę wiel ką spra -
wę: ro dzi na”) i pra cy („zo sta ła nam za da na pra ca nad pra cą”), a prze mó wie nie
w ka te drze skie ro wa ne by ło do alum nów se mi na riów du chow nych. 

Jan Pa weł II w la tach osiem dzie sią tych był wśród szcze ciń skich świec kich
ka to li ków au to ry te tem nie kwe stio no wa nym. Wy cią gnię cie jed no znacz ne go frag -
men tu z licz nych wy po wie dzi Oj ca Świę te go za my ka ło dys ku sję. Pa pież po wie -
dział, spra wa skoń czo na. Nie pa mię tam, by w ja kiej kol wiek kwe stii w na szych
śro do wi skach ktoś chciał kwe stio no wać je go sło wa w ja kiej kol wiek spra wie. Je śli
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miał in ne zda nie – ra czej mil czał niż po le mi zo wał. Ogól nie przyj mo wa ło się, że nad
tek sta mi Pa pie ża trze ba dys ku to wać, ale po to, by je le piej zro zu mieć, wy cią gnąć
prak tycz ne kon se kwen cje, ale nie że by po le mi zo wać. Po le mi ki po ja wi ły się – i to
ra czej nie w śro do wi sku SKK – do pie ro w wol nej Pol sce, po 1990 r. 

2. Idee Ja na Paw ła II po dej mo wa ne w Szcze ci nie 
Jan Pa weł II w my śle niu i dzia łal no ści szcze ciń skich śro do wisk po ja wił się

nie spo dzie wa nie (jak ca ły świat by li śmy za sko cze niu wy bo rem), ale rów no cze śnie
wszedł na grunt ja koś na przy ję cie je go idei przy go to wa ny. Przy naj mniej w aspek -
tach i pro ble ma ty ce, któ rą śro do wi ska te po dej mo wa ły. Trud no po wie dzieć, by
któ reś z za gad nień po ja wi ło się wy łącz nie za spra wą pa pie skie go na ucza nia, nie -
wąt pli wie na to miast za an ga żo wa nie na bra ło si ły, zo sta ło w ja kiś spo sób we wnętrz -
nie upo rząd ko wa ne, a spo łecz ny od biór po dej mo wa nych ini cja tyw stał się o wie le
więk szy. On był tak bar dzo „nasz” tak że dla te go, że wy raź nie wy wo dził się z tych
sa mych pra gnień, te go sa me go świa ta war to ści, co my. Tyl ko nie po rów na nie le piej
wie dział, co z ty mi ma rze nia mi zro bić. Chciał bym zwró cić uwa gę na czte ry waż -
ne dla nas ob sza ry za an ga żo wa nia, nie wąt pli wie w ten spo sób pa pie skim na ucza -
niem wzmoc nio ne: pa trio tyzm, ro dzi na, so li dar ność i pra ca. Pro szę przy tym
za uwa żyć, że pi szę nie ty le o tym, co Pa pież po wie dział, co miał na my śli, tyl ko –
zgod nie z tym, co pa mię tam – co i w ja ki spo sób my śmy z te go na ucza nia przej -
mo wa li. 

Na pa trio tycz ne po sta wy i ak tyw ność śro do wi ska wpły nę ła moc no po sta wa
szcze ciń skich dusz pa ste rzy, zwłasz cza oo. Wła dy sła wa Siw ka TJ i Hu ber ta Czu my TJ
oraz ks. Grze go rza Okroya TChr, a tak że lo kal nych li de rów, ta kich jak Mi chał
Pla te r-Z yberk czy Mie czy sław Usta siak. Do Szcze ci na za pra sza ni by li zna ni w Pol -
sce opo zy cjo ni ści i lu dzie kul tu ry i na uki, dla któ rych nie by ło miej sca w me diach
– szcze gól nym echem od bi ła się wi zy ta Lesz ka Mo czul skie go. Dzia łał Ruch Obro -
ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la oraz Stu denc ki Ko mi tet So li dar no ści, kol por to -
wa ne by ły nie za leż ne wy daw nic twa. Ni żej pod pi sa ny na proś bę o. Czu my od
1975 r. pro wa dził w obu dusz pa ster stwach co ty go dnio we wy kła dy z hi sto rii Ko -
ścio ła i na ro du pol skie go. Wszyst kie te ini cja ty wy nie sku pia ły licz nych uczest ni -
ków, wie le osób do zna wa ło re pre sji (na żą da nie władz o. Czu ma mu siał opu ścić
Szcze cin), nie mniej sta no wi ły waż ny fun da ment dla przy szłych dzia łań. Sy tu acja
zmie ni ła się po paź dzier ni ko wym kon kla we w 1978 r. i piel grzym ce pa pie skiej
w 1979 r.: na pa pie skich spo tka niach po li czy li śmy się, zo ba czy li śmy, że sta no wi -
my si łę, a nie za hu ka ną mniej szość. Do wie dzie li śmy się też, że wszyst ko za le ży od
nas, od te go, co ra zem zro bi my. La wi no wo wzro sła fre kwen cja na spo tka niach or -
ga ni zo wa nych na Pocz to wej, wzro sła licz ba ini cja tyw. 

2.1. My śląc Oj czy zna… 
Pol ski pa trio tyzm dzię ki Ja no wi Paw ło wi II na brał no wych cech – już sam

fakt, że Po lak zo stał jed nym z naj waż niej szych i naj bar dziej zna nych lu dzi w świe -
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cie zmie niał my śle nie Po la ków o so bie. By ło dla nas czymś nie sły cha nie waż nym,
że oglą da jąc w te le wi zji mi gaw ki (wię cej nie da wa li) z pa pie skich po dró ży wszę -
dzie wi dzie li śmy pol skie fla gi. Dzię ki Pa pie żo wi wzro sła w świe cie roz po zna wal -
ność Pol ski – du ma z te go po wo du ocie ra ła się o za ro zu mial stwo. Od sierp nia
1980 r. mie li śmy ko lej ny po wód do na ro do wej du my – „So li dar ność”. Oba sym -
bo le by ły zresz tą ze so bą ści śle złą czo ne – nie przy pad ko wo na bra mach straj ku ją -
cych stocz ni wi sia ły por tre ty Pa pie ża. To by ła pew na no wość: na ro do wa,
pa trio tycz na du ma z suk ce su. XX w. przy zwy cza jał nas do czcze nia ra czej klęsk niż
zwy cięstw, do prze ko ny wa nia się na wza jem, że na sza wiel kość po le ga na tym, że
prze gry wa jąc, nie pod da je my się i wal czy my da lej. Te raz oka za ło się, że umie my
też wy gry wać i to w ska li mię dzy na ro do wej. Pa mię tam, jak z iro nią po wta rza li śmy
kpi nę Sta li na py ta ją ce go, ile Pa pież ma dy wi zji. Pod kre śla li śmy, że to my je ste śmy
pa pie ski mi dy wi zja mi. 

Co do nas do cie ra ło z pa pie skie go na ucza nia pa trio tycz ne go? Wy mie nił bym
w pierw szym rzę dzie cią głość – dla Pa pie ża na szym dzie dzic twem by ło ca łe ty siąc -
le cie, nie tyl ko ostat nie dzie się cio le cia. Co praw da na sze śro do wi ska nie ule gły
suge stiom PRL-o wskich pro pa gan dy stów, ja ko by praw dzi we dzie je Pol ski za czę ły
się od Ma ni fe stu Lip co we go, ale wy da wa ło się, że hi sto ria przed wo jen na, a tym
bar dziej przed ro zbio ro wa, jest już cał ko wi cie za mknię tą kar tą. Tym cza sem Pa pież
pod kre ślał waż ność i ak tu al ność osób, dzia łań i pol skich wy bo rów sprzed stu le ci.
Oka za ło się, że spra wa św. Sta ni sła wa Bi sku pa to nie tyl ko wcze sno śre dnio wiecz -
ny kon flikt mię dzy wład cą i ka pła nem, ale jak naj bar dziej ak tu al ny i trwa ły wy bór
Po la ków, z któ re go wy ni ka, że wład cy nie na le ży się po słu szeń stwo, je śli nie prze -
strze ga on za sad pra wa mo ral ne go. To wy bór ra dy kal nie róż ny od te go, któ ry do -
ko nał się za na szy mi wschod ni mi gra ni ca mi, a te raz pró bo wał za pa no wać w Pol sce
wraz z ustro jem ko mu ni stycz nym. 

Ty siąc let nie dzie dzic two Pol ski jest cią gle ży we – sły sze li śmy od Oj ca Świę -
te go – a jest ta kie, bo jest jak sta ry, nie wzru szo ny dąb, sil ny, bo „ko rzeń je go to
Chry stus”. Ten frag ment Ka zań Pio tra Skar gi przy po mniał Pa pież już w 1979 r.,
a SKK umie ścił go w swo jej de kla ra cji ide owej. Przyj mo wa li śmy od Pa pie ża prze -
ko na nie, że Pol ski i Po la ków nie da się zro zu mieć bez Chry stu sa, że Pol ska bez
tego chrze ści jań skie go fun da men tu nie prze trwa, a w każ dym ra zie nie bę dzie sobą.
Cie ka we, że z te go prze świad cze nia nie wy ni ka ła apro ba ta dla ha sła „Po lak – kato -
lik”: Pol ska jest z du cha ka to lic ka, Rzecz po spo li ta jest chrze ści jań ska i sław na reli -
gij ną to le ran cją, ale wia ra jest i mu si być in dy wi du al nym wy bo rem czło wie ka. Do
Bo ga każ dy osta tecz nie do cho dzi sam, ni ko go nie moż na przy na glać, ni ko mu od -
bie rać sza cun ku z po wo du do ko ny wa nych uczci wie wy bo rów, z każ dym czło wie -
kiem do brej wo li na le ży współ pra co wać. Nie po zwo li my na to miast, by kto kol wiek
nisz czył ten chrze ści jań ski fun da ment, by „rą bał ko rze nie na sze go dę bu”. Wy rzu -
ca ne z prze strze ni pu blicz nej chrze ści jań stwo ma pra wo do obec no ści w nim. 

Pa trio tycz ne na ucza nie Ja na Paw ła II w na szym od bio rze na wią zy wa ło do tra -
dy cji ja giel loń skich i ro man tycz nych. W sło wach Pa pie ża od naj dy wa li śmy Rzecz po -
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spo li tą we wnętrz nie róż no rod ną, plu ra li stycz ną, sza nu ją cą od mien no ści lu dzi, któ -
rzy za miesz ki wa li ten wspól ny dom. Z sa tys fak cją czy ta li śmy w en cy kli ce Sla vo rum
Apo sto li, że „każ dy czło wiek, każ dy na ród, każ da kul tu ra i cy wi li za cja ma ją swo ją
rolę do wy peł nie nia i swo je miej sce w ta jem ni czym pla nie Bo ga i w po wszech nej hi -
sto rii zba wie nia”. Od naj dy wa li śmy w tych sło wach Zyg mun ta Kra siń skie go i je go
prze ko na nie, że w sym fo nii dzie jów i lu dów nie mo że za brak nąć żad ne go gło su, żad -
ne go dźwię ku, bo ca łość za brzmia ła by fał szy wie. W tym kon tek ście na ro do wa róż -
no rod ność daw nej Rze czy po spo li tej to nie kło pot, a bo gac two, pol ska to le ran cja
re li gij na to nie ła ska wość, ale źró dło du cho we go bo gac twa. 

Nie mie li śmy wąt pli wo ści: dla Pa pie ża ko mu nizm jest złem, pod po rząd ko -
wa nie Pol ski Mo skwie jest wy nisz cza ją cą kraj krzyw dą. Pa pież chce, że by śmy się
te mu prze ciw sta wi li, ce ni so bie tra dy cję pol skiej wal ki o nie pod le głość i czci po -
le głych za nią, ale te raz wzy wa nas do wal ki bez sto so wa nia prze mo cy. Prze moc ro -
dzi prze moc, woj na, na wet spra wie dli wa, przy no si krzyw dę i stra ty. Na wet
naj więk sza krzyw da nie uza sad nia dzia łań re wo lu cyj nych – re wo lu cja jest bo wiem
po cząt kiem jesz cze więk szych krzywd. By ła w tym jed no znacz na po le mi ka z teo -
lo gią wy zwo le nia, któ ra wy ra sta ła z au ten tycz nej tro ski o bied ne go czło wie ka, ale
pro po no wa ła roz wią za nia sprzecz ne z chrze ści jań stwem, pro wa dzą ce do ko lej nych
krzywd. Dla nas by ło to oczy wi ste – po mysł, że ide olo gia mark si stow ska mo że
gdzie kol wiek w czym kol wiek po móc był dla na sze go śro do wi ska z grun tu ir ra cjo -
nal ny. Stop nio wo ha słem naj po pu lar niej szym sta ło się „zło do brem zwy cię żaj”,
po wta rza ne i przez Pa pie ża, i przez ks. Je rze go Po pie łusz kę. Bez po śred nie ata ko -
wa nie prze ciw ni ków – mó wi li śmy mię dzy so bą – jest wcho dze niem w ich me to dy,
po za wszyst kim są w nich moc niej si. Na to miast bu do wa nie wła snych struk tur,
two rze nie prze strze ni wol ne go sło wa i dia lo gu, so li dar ne trwa nie przy każ dym
prze śla do wa nym – to jest two rze nie sy tu acji, w któ rej zło więd nie sa mo, tra ci źró -
dło swo jej si ły. 

Pa trio tyzm w pa pie skim na ucza niu był za wsze opty mi stycz ny. Od czu li śmy to
szcze gól nie moc no w trak cie dru giej piel grzym ki do Pol ski w 1983 r. Jesz cze trwał
– za wie szo ny co praw da – stan wo jen ny, trwa ły re pre sje, wła dze nie po zwo li ły na
po wrót „So li dar no ści”, a Pa pież przy je chał i na wią zu jąc do „wik to rii wie deń skiej”
z 1683 r. mó wił nam o zwy cię stwie. Od czu li śmy to moc no – jesz cze te go sa me go
ro ku zor ga ni zo wa li śmy w SKK Ty dzień Na dziei Chrze ści jań skiej.

2.2. Ży cie i ro dzi na 
Śro do wi sko szcze ciń skich ka to li ków świec kich te ma ty kę ro dzin ną po dej mo -

wa ło już w la tach sie dem dzie sią tych. Two rzo no po rad nic twa ro dzin ne przy pa ra -
fiach, śro do wi sko, któ re póź niej utwo rzy ło SKK or ga ni zo wa ło wy kła dy i try bu ny
dusz pa ster skie (tak wów czas na zy wa no swo istą od mia nę otwar tych dys ku sji pa -
ne lo wych) na te ma ty ro dzin ne, a zwłasz cza na wią zu ją ce do za gad nie nia ochro ny
ży cia nie na ro dzo nych, prze ciw sta wia nia się my śle niu pro abor cyj ne mu. Wy ta cza -
no ar gu men ty roz ma ite, sta ra no się nie po zo sta wać na po zio mie ar gu men tów
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religij nych, wska zy wa no na za gro że nia de mo gra ficz ne, na kon se kwen cje psy cho -
lo gicz ne i spo łecz ne każ de go przy pad ku za bi cia nie na ro dzo ne go dziec ka. 

Wy bór Ka ro la Woj ty ły na Sto li cę Pio tro wą, a po tem je go de cy zja, by or dy -
na riu szem szcze ciń sko -k amie ńskim zo stał bp Ka zi mierz Maj dań ski, da ły no wy im -
puls do za in te re so wa nia się spra wa mi ro dzi ny przez śro do wi ska ka to lic kie.
Wie dzie li śmy, że dla kar dy na ła z Kra ko wa spra wy mał żeń stwa i ro dzi ny na le żą do
klu czo wych, że wy wie rał wpływ na po wsta nie en cy kli ki Paw ła VI Hu ma nae vitae,
że w ar chi die ce zji kra kow skiej przy wią zy wał ogrom ną wa gę do spraw ro dzi ny
i ochro ny ży cia. By ło by prze sa dą twier dze nie, że je go książ ka Mi łość i od po wie -
dzial ność by ła po wszech nie zna na, ra czej ucho dzi ła za bar dzo trud ną, nie mniej
wie dzia no, że dla Pa pie ża mał żeń stwo i ro dzi na na le żą do spraw naj istot niej szych.
Ro dzi nie po świę co ny był pierw szy ze zwo ła nych przez nie go sy no dów bi sku pów
(„Ro dzi na chrze ści jań ska we współ cze snym świe cie”, 26 wrze śnia – 25 paź dzier -
ni ka 1980 r.), tak że pierw sza po wo ła na przez nie go Pa pie ska Ra da za jąć się mia ła
spra wa mi ro dzi ny. Rów nież pierw szy cykl ka te chez wy gła sza nych w cza sie śro do -
wych au dien cji ogól nych Pa pież po świę cił ro dzi nie. Nie ule ga ło za tem wąt pli wo -
ści – je śli chce my być z Oj cem Świę tym, mu si my tak że po dej mo wać spra wy
ro dzi ny. Na sta wie nie to zo sta ło umoc nio ne przez bp. Ka zi mie rza Maj dań skie go –
bli skie go współ pra cow ni ka Ja na Paw ła II w tym za kre sie. Bp Maj dań ski jesz cze
jako bi skup po moc ni czy w Płoc ku i pro fe sor Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej był
zało ży cie lem Za kła du Teo lo gii Prak tycz nej – Stu dia nad Ro dzi ną, któ ry w 1982 r.
został prze kształ co ny w In sty tut Stu diów nad Ro dzi ną w Ło mian kach. Na proś bę
Pa pie ża bi skup uczest ni czył w or ga ni za cji prac wspo mnia ne go po wy żej sy no du
bisku pów, na je go za pro sze nie na ob ra dach sy no dal nych w Rzy mie zna la zło się
szcze ciń skie mał żeń stwo Zo fii i Mi cha ła Pla te r-Z ybe rków, współ za ło ży cie li SKK.
Jak wspo mnia no już wcze śniej, pod sta wo wym do ku men tem oma wia ją cym spra wy
ro dzin ne by ła ad hor ta cja apo stol ska Fa mi lia ris con sor tio.

Z pa pie skich we zwań zwią za nych z pro ble ma ty ką ro dzin ną w świa do mo ści
szcze ciń skie go śro do wi ska zde cy do wa nie na plan pierw szy wy su wał się po stu lat
rato wa nia ży cia nie na ro dzo nych i wspo ma ga nia ma tek skła nia nych do za bi cia wła -
sne go dziec ka. Pa mię tam dys ku sje z cza sów two rze nia To wa rzy stwa Od po wie dzial -
ne go Ro dzi ciel stwa je sie nią 1981 r. – by łem zda nia, że po win ni śmy roz sze rzyć
za kres za in te re so wań sto wa rzy sze nia tak że na wspo ma ga nie ro dzi ciel skich obo -
wiąz ków wo bec dzie ci, któ re się uro dzi ły i trze ba je wy cho wy wać. Więk szość za -
ło ży cie li uzna ła wów czas, że nie po win ni śmy się roz pra szać, że ab so lut nym
prio ry te tem jest prze ciw dzia ła nie abor cji, wy po sa ża nie mło dych lu dzi w in stru -
men ty zgod ne go z mo ral no ścią pla no wa nia ro dzi ny. Wśród za ło ży cie li do mi no -
wa li le ka rze i dzia ła cze po rad nic twa przed mał żeń skie go, stąd za pew ne ta kie
na sta wie nie. 

Te ma ty ka ro dzin na nie bu dzi ła w słu cha czach i czy tel ni kach słów Ja na Paw -
ła II ta kie go wi docz ne go en tu zja zmu jak kwe stie spo łecz ne. Słu cha no jed nak uważ -
nie i sta ra no się re ali zo wać wska za nia Pa pie ża. W la tach osiem dzie sią tych
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w śro do wi sku klu bo wym kieł ko wa ły idee ści śle wy ni ka ją ce z pa pie skie go na ucza -
nia, a ma ją ce się roz wi nąć już w wol nej Pol sce. Roz ma wia li śmy na przy kład o spa -
da ją cej trwa ło ści mał żeństw, o pla dze roz wo dów – na wią za no za tem (Te re sa
i Ro man Mił kow scy) kon takt z twór ca mi ru chu „Spo tka nia Mał żeń skie” i od stycz -
nia 1988 r. roz po czę to or ga ni zo wać week en dy mał żeń skie w Szcze ci nie. Sły sza no
o po trze bie wspo ma ga nia ro dzin za gro żo nych bie dą – w śro do wi sku SKK i rów -
no le gle Ko ścio ła do mo we go (Oa za Ro dzin) two rzył się pro jekt po wo ła nia sto wa -
rzy sze nia, któ re po dej mie tę te ma ty kę – re zul ta tem by ło po wsta nie w 1991 r.
Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich. 

2.3. Chrze ści jań ski wy miar so li dar no ści 
Nie mie li śmy wąt pli wo ści, że „So li dar ność” to wiel ki ruch spo łecz ny zbu do -

wa ny na pod ło żu chrze ści jań skim. To, że przy brał on for mę związ ku za wo do we -
go, to tak ty ka, a nie isto ta ru chu. By ło oczy wi ste, że nie mógł by po wstać, gdy by
nie im puls zwią za ny z kon kla we w paź dzier ni ku 1978 r. i czerw co wą wi zy tą Ja na
Paw ła II w Pol sce w 1979 r. We zwa nie do zmia ny („niech zstą pi Duch Twój i od -
no wi ob li cze zie mi – tej zie mi”) by ło oczy wi ste tak sa mo jak to, że tej zmia ny mu -
si my do ko nać sa mi („mu si cie być moc ni”) i mu si być ona zgod na z pol ską tra dy cją,
czy li osa dzo na na Ewan ge lii, na Chry stu sie („nie moż na bez Chry stu sa zro zu mieć
dzie jów Pol ski”). Dla śro do wisk ka to li ków świec kich nie był od kryw czy sens tych
spraw – waż ne by ło, że oto zo sta ły one wy gło szo ne na ogrom nych pla cach w naj -
waż niej szych pol skich mia stach, że zo sta ły z nie praw do po dob nym en tu zja zmem
przy ję te przez mi lio ny Po la ków, że PRL-o wskie wła dze mu sia ły z po ko rą ich wy -
słu chać i nie mia ły po my słu na pro pa gan do wą kontr ak cję. A kie dy wy bu chły straj -
ki, wów czas ni ko go nie dzi wi ła obec ność eks per tów ze śro do wisk ka to lic kich,
ni ko go tak że nie dzi wi ło, że dzia ła cze z ka to lic kim ro do wo dem sta li się jed ny mi
z naj ak tyw niej szych dzia ła czy „So li dar no ści”. 

Piel grzym ka w 1983 r. przy nio sła wiel kie na ucza nie o so li dar no ści, choć
samo sło wo „so li dar ność” pa dło w cza sie jej trwa nia tyl ko kil ka ra zy. Bar dzo moc no
w cza sie Ape lu Ja sno gór skie go, 18 czerw ca 1983 r.: „Czu wam – to zna czy da lej:
do strze gam dru gie go. Nie za my kam się w so bie, w cia snym po dwór ku wła snych
in te re sów czy też na wet wła snych osą dów. Czu wam – to zna czy: mi łość bliź nie go
– to zna czy: pod sta wo wa mię dzy ludz ka so li dar ność”. Trze ba mieć świa do mość:
to był jesz cze stan wo jen ny, choć for mal nie za wie szo ny. To był czas, gdy wie lu
dzia ła czy sie dzia ło w wię zie niach, gdy Służ ba Bez pie czeń stwa sta ra ła się za stra szać
lu dzi, gdy naj bar dziej nie po kor nych wy rzu ca no z pra cy lub prze su wa no na sta no -
wi ska unie moż li wia ją ce ja ki kol wiek roz wój. Sły sze li śmy, że Pa pież jest po na szej
stro nie, że do Epi sko pa tu mó wi bez ogró dek: „chrze ści jań ska na uka o pra cy uwy -
dat nia z jed nej stro ny so li dar ność lu dzi pra cy, z dru giej zaś po trze bę rze tel nej so -
li dar no ści z ludź mi pra cy” (19 czerw ca 1983 r.). Ma my więc na dal dzia łać, ma my
być so li dar ni, ma my dą żyć do dia lo gu spo łecz ne go, któ ry przy nie sie Pol sce zmia -
ny zgod ne z na szą pol ską i chrze ści jań ską tra dy cją. 
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Naj pre cy zyj niej ze bra ną na ukę o so li dar no ści zna leź li śmy w dru giej en cy kli -
ce spo łecz nej Ja na Paw ła II – Sol li ci tu do rei so cia lis (gru dzień 1987 r.). Zna la złem
moc no po za kre śla ny eg zem plarz z cza su, gdy dys ku to wa li śmy jej treść. Pod kre ślo -
ny jest frag ment, któ ry uzna li śmy za de fi ni cję sło wa so li dar ność: „jest to moc na
i trwa ła wo la an ga żo wa nia się na rzecz do bra wspól ne go, czy li do bra wszyst kich
i każ de go, wszy scy bo wiem je ste śmy na praw dę od po wie dzial ni za wszyst kich”.
Zna la złem też od ręcz ną no tat kę za ty tu ło wa ną „po kój owo cem so li dar no ści” (to
cy tat z en cy kli ki). No tat ka od no si się do pod kre śla ne go w en cy kli ce fak tu współ -
za leż no ści, któ ra we współ cze snym świe cie obej mu je wszyst kich, ale wy raź nie od -
no si się do na szych pol skich po szu ki wań dróg wyj ścia z im pa su – był już 1988 r.
Ko mu ni ści mie li wła dzę, ale nie mie li si ły, by co kol wiek z nią zro bić, so li dar no ścio -
wa opo zy cja by ła zbyt sła ba, by po wtó rzyć dzia ła nia opo zy cyj ne z si łą po rów ny -
wal ną do tej z 1980 r. A w Związ ku Ra dziec kim se kre ta rzem ge ne ral nym KPZR
był już Mi cha ił Gor ba czow, zna li śmy już sło wa pie rie stroj ka oraz gła snost… Wów -
czas na mar gi ne sie en cy kli ki za pi sa łem wy nik ja kiejś na szej klu bo wej dys ku sji:
„Zła ma nie jed no ści nie zno si fak tu współ za leż no ści, na wet prze ciw nie, współ za -
leż ność wzra sta, a przy bra ku jed no ści sta je się czyn ni kiem za pal nym, nisz czą cym
po kój i nio są cym ry zy ko woj ny. Dla te go od po wie dzią na współ za leż ność mu si być
so li dar ność. I to so li dar ność poj mo wa na po chrze ści jań sku”. I tu zna lazł się od no -
śnik do tek stu en cy kli ki: „»wy na tu rzo ne me cha ni zmy« i »struk tu ry grze chu«, o któ -
rych by ła mo wa, mo gą zo stać prze zwy cię żo ne je dy nie po przez prak ty ko wa nie
ludz kiej i chrze ści jań skiej so li dar no ści, do któ rej Ko ściół za chę ca i któ rą nie stru -
dze nie po pie ra. Tyl ko w ten spo sób bę dą mo gły wy zwa lać się wiel kie po zy tyw ne
ener gie z ko rzy ścią dla roz wo ju i po ko ju” (SRS 40). Czy ta li śmy ze zdzi wie niem, ale
i apro ba tą: Pa pież za chę ca nas do prze zwy cię że nia po dzia łu na MY i ONI, za chę -
ca nas do prze kro cze nia ba rier so li dar no ści. Two rzy ła się spo łecz na at mos fe ra
umoż li wia ją ca apro ba tę dla kon cep cji okrą głe go sto łu. 

2.4. Pra ca
Pro ble ma ty ka pra cy, ety ka pra cy ludz kiej, na le ża ła do głów nych wąt ków in -

te re su ją cych oma wia ne tu śro do wi ska ka to li ków świec kich. Za in te re so wa nie to
bra ło się naj pierw z prze ko na nia o za sad ni czym za fał szo wa niu ludz kiej pra cy w sys -
te mie ko mu ni stycz nym, o pod po rząd ko wa niu jej mark si stow sko -l en ino wskiej ideo -
lo gii. By ło za tem swe go ro dza ju po szu ki wa niem od trut ki. Ze wnętrz nym
i naj bar dziej wi docz nym prze ja wem owe go za fał szo wa nia w la tach sie dem dzie sią -
tych by ła no men kla tu ra – o awan sie w każ dej fir mie de cy do wa ła wier ność sys te -
mo wi, naj czę ściej prze ja wia ją ca się w przy na leż no ści do PZPR. Kto nie chciał się
te mu pod po rząd ko wać, szans na ka rie rę nie miał. Od kry ty przez SB zwią zek z Ko -
ścio łem lub opo zy cją owo co wał z re gu ły wy rzu ce niem z pra cy, a co naj mniej od -
su nię ciem ze sta no wisk kie row ni czych. Na ta kiej za sa dzie z Po li tech ni ki
Szcze ciń skiej usu nię ty zo stał Mie czy sław Usta siak (tuż przed ha bi li ta cją, któ rej
obro nę mu unie moż li wio no), ze sta no wi ska na czel ni ka lo ko mo ty wow ni zdję to
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Mi cha ła Pla te r-Zybe rka, z funk cji na czel ni ka wa go now ni mu siał odejść Ewa ryst
Wa li gór ski. Mnie w 1975 r. naj pierw ode bra no pra wo do pro wa dze nia za jęć ze stu -
den ta mi w Wyż szej Szko le Pe da go gicz nej, a na stęp nie prze su nię to do bi blio te ki
wo je wódz kiej, bym na wet na ko ry ta rzu nie mógł spo tkać się z mło dzie żą. Po straj -
kach sierp nio wych za in te re so wa nie pra cą wzmo gło się. Wią za ło się to z po szu ki -
wa niem tak że w ra mach NSZZ „So li dar ność” no we go po my słu na or ga ni za cję
pol skiej pra cy. Po ja wi ły się wów czas, tak że wte dy moc no kon tro wer syj ne, po my -
sły sa mo rzą du pra cow ni cze go ja ko pro po zy cji od mien nej od rzą dów par tii w pań -
stwo wych przed się bior stwach. Po 13 grud nia 1981 r. ha sło „pra ca” sta ło się
za mien ni kiem dla sło wa „so li dar ność”, po dob nie jak dusz pa ster stwa lu dzi pra cy,
za kła da ne zwłasz cza po mę czeń skiej śmier ci ks. Je rze go Po pie łusz ki, by ły czę sto
miej sca mi spo tkań dzia ła czy zde le ga li zo wa ne go związ ku. 

Oj ciec Świę ty o pra cy mó wił czę sto i du żo w cza sie pierw szej piel grzym ki,
na to miast w 1981 r. uka za ła się en cy kli ka La bo rem exer cens – w wy ni ku za ma chu
na Pa pie ża ogło szo na do pie ro 14 wrze śnia, choć – o czym wie dzie li śmy – go to wa
by ła wcze śniej. Tra fi ła w ten spo sób na dru gą część I Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów „So li dar no ści”. Wów czas czy ta li śmy tę en cy kli kę przede wszyst kim w opo zy -
cji do tej kon cep cji pra cy, któ ra by ła nam na rzu co na w sys te mie ko mu ni stycz nym,
któ ra po wo do wa ła je go nie wy dol ność, pro wa dzą cą do ostre go kry zy su, za pew ne
za tem nie do pa trzy li śmy się ca łe go sen su pa pie skie go na ucza nia. Sły sze li śmy
wszak że wy raź nie to, co do ty czy ło na sze go pra wa do su we ren no ści warsz ta tu pra -
cy (ro zu mie li śmy to ja ko z jed nej stro ny pra wo do od ide olo gi zo wa nia i od po li -
tycz nie nia za kła dów pra cy, z dru giej ja ko na sze pra wo do współ de cy do wa nia
o ce lach i wa run kach pra cy), sły sze li śmy to, co wią za ło pra cę z pra wem do ży cia
ro dzin ne go na go dzi wym po zio mie (moc no dys ku to wa li śmy o pła cy ro dzin nej
i o wa run kach pra cy ma tek), wresz cie wy raź nie sły sze li śmy wszyst ko, co pi sał Jan
Pa weł II o „spo łecz nym ła dzie pra cy, któ ry po zwo li czło wie ko wi pra cy bar dziej
»sta wać się czło wie kiem«, a nie de gra do wać się przez pra cę (co do pew ne go stop -
nia jest nie unik nio ne), ale na de wszyst ko wła ści wą so bie god ność i pod mio to wość”
(LE 9).

3. Dzia ła nia pod wpły wem na ucza nia Ja na Paw ła II 
W ja ki spo sób idee Ja na Paw ła II prze kła da ły się na kon kret ne dzia ła nia śro -

do wisk ka to li ków świec kich w Szcze ci nie? By ły za pew ne ini cja ty wy, któ re wy wo -
dzi ły się wprost z kon kret nych wy po wie dzi czy do ku men tów pa pie skich. Z ca łą
pew no ścią nie by ło tu pro ste go prze ło że nia, na za sa dzie: po le ce nie – wy ko na nie
po le ce nia. Wi dzę to ra czej ja ko ist nie nie spo łecz nej at mos fe ry, ogól nie uzna ne go
świa ta war to ści, któ re go źró dła tkwi ły w Rzy mie. Oso ba i sło wa Oj ca Świę te go
two rzy ły spój ność, in spi ro wa ły, do da wa ły od wa gi i po czu cia pew no ści, że tak trze -
ba, że nie wol no się bać, że je ste śmy w spo łecz no ści, któ rej Pa pież ja koś du cho wo
prze wo dzi.
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3.1. Szcze ciń ski Klub Ka to li ków 
Do pie ro wy bór Ka ro la Woj ty ły na Sto li cę Pio tro wą, a bar dziej jesz cze „So -

li dar ność”, umoż li wi ły re je stra cję w Szcze ci nie nie za leż ne go ka to lic kie go klu bu,
wcze śniej – mi mo wie lo krot nych sta rań – nie moż li wą. De kla ra cja ide owa (pa mię -
tam, że pra co wa li śmy nad nią bar dzo sta ran nie, przy go to wa ny prze ze mnie wstęp -
ny tekst był wie lo krot nie w szcze gó łach po pra wia ny) wska zu je na wiel ki wpływ
na ucza nia Ja na Paw ła II. Przy wo ła li śmy ogło szo ne już wte dy en cy kli ki Re demp tor
ho mi nis oraz Di ves in mi se ri cor dia i stwier dzi li śmy, że „w du chu pism so bo ro wych
i en cy klik pa pie skich pra gnie my dzia łać dla przy wra ca nia rów no wa gi du cha, wia -
ry w naj wyż sze do bro, wia ry w moc Krzy ża i mi ło sier dzie Bo ga”. 

Klub był miej scem, w któ rym sta ra no się zgłę bić i zro zu mieć pa pie skie na -
ucza nie. To war to pod kre ślić – w la tach ostrej cen zu ry spo tka nia or ga ni zo wa ne
przez SKK to by ła oa za wol ne go sło wa, co naj mniej rów nie waż na dla swo bod ne -
go my śle nia jak wy cho dzą ca wów czas pra sa bez de bi to wa. Ana li za ko lej nych pro -
gra mów (uka zy wa ły się co mie siąc) wy ka zu je, że te ma tem klu bo wych dys ku sji
uczy nio no wszyst kie waż niej sze do ku men ty pa pie skie – en cy kli ki, ad hor ta cje oraz
orę dzia na świa to we dni po ko ju. Dla przy kła du: 7 stycz nia 1983 r. pro wa dzi łem
dys ku sję „Czy po kój jest moż li wy? Po kój w na ucza niu Ja na Paw ła II” – wy raź ne
od nie sie nie do pa pie skie go orę dzia. 4 lu te go 1983 r. za sta na wia li śmy się, w opar -
ciu o en cy kli kę Di ves in mi se ri cor dia, czy mi ło sier dzie mo że być roz wią za niem
spo łecz nym, 3 mar ca 1984 r. Woj ciech Go łąb pro wa dził w opar ciu o list Sa lvi fi ci
Do lo ris dys ku sję o chrze ści jań skim sen sie cier pie nia. Od wo ła nia do pa pie skie go
na ucza nia znaj do wa ły się tak że w nie wiel kim pi śmie wy da wa nym przez klub me -
to dą ma szy no pi sa nia – „Ko rze nie”. 

18 czerw ca 1983 r. człon ko wie SKK wzię li udział w spo tka niu die ce zji szcze -
ciń sko -k amie ńskiej z Ja nem Paw łem II na Ja snej Gó rze – tro chę przez przy pa dek
(oso by wy bra ne do wrę cza nia da rów nie do je cha ły) dwaj wi ce pre ze si SKK oraz
nie daw no wy pusz czo ny z wię zie nia na prze pust kę Mie czy sław Usta siak wrę czy li
Pa pie żo wi dar od die ce zji. Bar dzo po waż nie człon ko wie klu bu ode bra li we zwa nie
Oj ca Świę te go do na dziei na zwy cię stwo – w re zul ta cie zor ga ni zo wa li śmy w Szcze -
ci nie Ty dzień Na dziei Chrze ści jań skiej (11–19 li sto pa da 1983 r.). Ha słem Ty go dnia
by ły sło wa Oj ca Świę te go wy po wie dzia ne na bło niach kra kow skich: „Mu si cie być
moc ni mo cą na dziei!” Wśród go ści by li: o. Ste fan Miecz ni kow ski TJ („Sens cier -
pie nia dla zwy cię stwa do bra”), Jó ze fa Hen ne lo wa z re dak cji „Ty go dni ka Po wszech -
ne go” („Bu do wa nie za ufa nia”), Ta de usz Ma zo wiec ki („Głę bia sło wa wol ność”),
o. Hu bert Czu ma TJ („Ko chać, zna czy czu wać, trwać”), dusz pa sterz z kra kow skiej
„Becz ki”, o. To masz Paw łow ski OP („Zna ki zwy cię stwa”). Fre kwen cja prze szła
naj śmiel sze ocze ki wa nia, głód wol ne go sło wa był ogrom ny: w nie któ re dni pe łen
był nie tyl ko dol ny i gór ny ko ściół oj ców je zu itów przy ul. Pocz to wej, ale na gła -
śniać trze ba by ło na wet scho dy. Naj wię cej osób przy szło na spo tka nia z Ta de uszem
Ma zo wiec kim – ob li cza się, że na spo tka niu z nim mo gło być na wet trzy ty sią ce
osób. Dys ku sje mia ły cha rak ter in te rak tyw ny, uczest ni cy mie li moż ność za da wa -

______________________________________________________________________________169



nia py tań i wy ra ża nia opi nii, jed nak z oba wy przed pro wo ka cją do pusz cza no wy -
łącz nie gło sy na kart kach, któ re od czy ty wał pro wa dzą cy. 

SKK był ści śle zwią za ny z Mię dzy za kła do wą Ko mi sją Ro bot ni czą – w po ro -
zu mie niu z nią usta lo no, że klub zaj mie się pro ble ma mi ety ki pra cy, po dej mu jąc
tym sa mym je den z waż nych te ma tów obec nych w na ucza niu Ja na Paw ła II. Zi mą
1981 r. klub zor ga ni zo wał wo bec te go try bu nę o ety ce pra cy. Fre kwen cja by ła tak
du ża, że spo tka nie trze ba by ło zor ga ni zo wać w ogrom nym ko ście le pw. Naj święt -
sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Ten wą tek pra cy kon ty nu owa no po sta nie wo jen nym –
tym bar dziej że przy by ły so li dar no ścio we do świad cze nia i pa pie skie na ucza nie z La -
bo rem exer cens oraz z dru giej piel grzym ki do Pol ski. 21–23 wrze śnia 1984 r. klub
zor ga ni zo wał sym po zjum o dusz pa ster stwie pra cow ni czym w Ma sze wie. Wśród go -
ści by li ks. Grze gorz Okroy TChr („Teo lo gia i ety ka pra cy – py ta nia pod sta wo we”),
Ju lian Au leyt ner („Kry zys pra cy w Pol sce. Isto ta i pró by prze ła ma nia”), Ste fan Wil -
ka no wicz („W kie run ku pra cy bar dziej ludz kiej”), An drzej Wie lo wiey ski („Dusz pa -
ster stwo pra cow ni cze – do świad cze nia i pro po zy cje”) – je go wy stą pie nie uzu peł nił
Wil ka no wicz in for ma cja mi o do świad cze niach sy no du kra kow skie go. Kil ka dzie siąt
osób zwią za nych z SKK i „So li dar no ścią” dys ku to wa ło z udzia łem eks per tów
o ogól no pol skim zna cze niu i spe cy fi ce pra cy, kry zy sie pra cy na Po mo rzu Za chod -
nim, za sta na wia ło się nad moż li wo ścia mi dzia ła nia i kie run ka mi roz wo ju dusz pa -
ster stwa pra cow ni cze go w die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej. 

Wą tek „pra cy nad pra cą” pod ję ty w Szcze ci nie przez Pa pie ża klub po sta no -
wił oma wiać w ska li ogól no pol skiej pod czas na ra dy 25 czerw ca 1987 r. na te mat
„Otrzy ma li śmy dar – co z nim po cznie my?” 5–6 lu te go 1988 r. zor ga ni zo wa no
ogól no pol skie spo tka nie klu bów in te li gen cji ka to lic kiej w Szcze ci nie. Kon fe ren cji
nada no ty tuł „Za da nie pra cy nad pra cą w Pol sce po III wi zy cie Oj ca Świę te go Jana
Paw ła II – za da nia klu bów”. Mot to wzię to ze szcze ciń skiej ho mi lii Ja na Paw ła II:
„Sta le po zo sta je na szym pol skim za da niem pra ca nad pra cą w od nie sie niu do pod -
sta wo wych praw i wy ma gań ży cia ro dzin ne go”. W za pro sze niu przy wo ła no sto -
sow ne frag men ty szcze ciń skiej ho mi lii Pa pie ża. Mia łem za szczyt pro wa dzić tę
kon fe ren cję – od by wa ła się w sal kach przy ko ście le pw. św. Sta ni sła wa Kost ki ze
wzglę du na to, że na ob sza rze pa ra fii znaj do wa ła się Stocz nia Szcze ciń ska im. Adol -
fa War skie go i funk cjo no wa ło przy niej dusz pa ster stwo pra cow ni cze. Wśród pre -
le gen tów by li m.in. An drzej Stel ma chow ski (KIK War sza wa – „Pol ska, ja kiej
pra gnie my. Pra ca nad pra cą”), Mie czy sław Usta siak (SKK – „Za da nie pra cy nad
pra cą w Pol sce po III wi zy cie apo stol skiej Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II”), An drzej
Wie lo wiey ski (KIK War sza wa – „Za da nie pra cy nad pra cą – za da nia klu bów in te -
li gen cji ka to lic kiej”). W dys ku sji pa ne lo wej na te mat „Czy w ka to lic kiej na uce
społecz nej moż na zna leźć le kar stwo na pol ski kry zys?” bra li udział m.in. o. Ja cek
Sa lij OP, Ste fan Wil ka no wicz (Kra ków), Ju liusz Braun (Kiel ce, „Nie dzie la”), Au re -
lia Po lań ska (Gdańsk), Je rzy Kro piw nic ki (Łódź), An drzej Po toc ki (Kra ków).
Z całej Pol ski zje cha li się przed sta wi cie le kil ku dzie się ciu klu bów – w więk szo ści
byli to rów no cze śnie dzia ła cze „So li dar no ści”. Po szcze gól ne klu by wpro wa dza ły
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do dys ku sji szcze gó ło wych: ro dzi na (Szcze cin), pra ca za wo do wa ma tek (Łódź), su -
we ren ność warsz ta tu pra cy (Po znań), su we ren ność na ro du (Gdańsk), so li dar ność
spo łecz na (Wro cław). 

Klub wziął na sie bie jesz cze jed no za da nie – pro pa go wa nie na ucza nia Ja na
Paw ła II pod czas wy kła dów wa ka cyj nych or ga ni zo wa nych la tem w nad mor skich
miej sco wo ściach wcza so wych. Wy kła dy ta kie or ga ni zo wa ne by ły w ko ścio łach
i ka pli cach Świ no uj ścia, Mię dzyz dro jów, Dziw no wa, Re wa la, Nie cho rza i Mrze ży -
na, naj czę ściej po wie czor nych mszach świętych.

3.2. W „So li dar no ści” i w opo zy cji
Na ucza nie Pa pie ża to spój ny sys tem war to ści, któ ry za an ga żo wa ni ka to li cy

świec cy sta ra li się wpro wa dzić w co dzien ność pra cy NSZZ „So li dar ność” w cza -
sie le gal nej dzia łal no ści, w cza sie in ter no wa nia, w cza sie ak tyw no ści opo zy cyj nej
i w cza sie bu do wa nia nie pod le głe go pań stwa od 1989 r. Ak tyw ność śro do wi ska
szcze ciń skich ka to li ków świec kich w struk tu rach związ ku by ła im po nu ją ca. Zna -
ko mi ta część człon ków SKK two rzy ła w swo ich za kła dach pra cy naj pierw so li da -
ry zu ją ce się ze straj ku ją cy mi stocz niow ca mi ko mi sje straj ko we, po tem pra co wa ła
w ko mi sjach za kła do wych „So li dar no ści”, wie lu an ga żo wa ło się w struk tu ry ogól -
no kra jo we. Dla przy kła du Mi chał Pla te r-Z yberk prze wod ni czył kil ku dzie się cio -
tysięcz nej rze szy za chod nio po mor skich ko le ja rzy zwią za nych z „So li dar no ścią”,
ni żej pod pi sa ny od paź dzier ni ka 1980 do czerw ca 1981 r. peł nił funk cję prze wod -
ni czą ce go ogól no pol skiej ko mi sji bran żo wej sku pia ją cej bi blio te ka rzy z ca łej Pol -
ski. Śro do wi sko ak tyw nie uczest ni czy ło we wszyst kich przed się wzię ciach
szcze ciń skich i re gio nal nych – sze ro kim echem od bi ło się wy stą pie nie Mi cha ła Pla -
te r-Z ybe rka (był on wów czas prze wod ni czą cym Ko mi sji Za kła do wej „So li dar no -
ści” w Po mor skiej Dy rek cji Okrę go wej Ko lei Pań stwo wych oraz człon kiem
Pre zy dium Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Ro bot ni czej) 29 stycz nia 1981 r. pod czas
spo tka nia z wi ce pre mie rem Sta ni sła wem Ma chem oraz po sła mi zie mi szcze ciń -
skiej. Wy stą pie nie no si ło ty tuł „Za gro że nie by tu Na ro du”. Mi chał Pla te r-Z yberk
krót ko po tem zmarł w tra gicz nych oko licz no ściach, a je go prze mó wie nie zo sta ło
z ta śmy od two rzo ne pod czas po grze bu, któ ry zgro ma dził na cmen ta rzu tłu my
szcze ci nian. Po czerw co wym zjeź dzie re gio nal nym NSZZ „So li dar ność” czte rech
człon ków SKK zna la zło się w Pre zy dium Za rzą du Re gio nu związ ku (Ewa ryst Wa -
li gór ski, Jan Tar now ski, Mie czy sław Usta siak i Prze my sław Fen rych). Z wy jąt kiem
Mie czy sła wa Usta sia ka wszy scy zo sta li tak że de le ga ta mi na I Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów NSZZ „So li dar ność”. Na zjeź dzie tym Sta ni sław Wą do łow ski zo stał wi ce -
prze wod ni czą cym związ ku – wów czas na je go miej sce wi ce prze wod ni czą cym
w re gio nie zo stał Mie czy sław Usta siak. W tej ro li za stał go stan wo jen ny – ja ko
wice prze wod ni czą cy zo stał prze wod ni czą cym straj ku w stocz ni szcze ciń skiej w dniach
13–15 grud nia 1981 r. Za de cy do wał, że straj ku ją cy, bro niąc się przed ata ku ją cy -
mi od dzia ła mi woj ska i ZO MO, nie za sto su ją si ły (w stocz ni nie bra ko wa ło sprzę -
tu, któ ry mógł być wy ko rzy sta ny w wal ce, zna la zły się też oso by su ge ru ją ce
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wy ko rzy sta nie go), bę dą sto so wa li je dy nie bier ny opór. Więk szość li de rów SKK,
za an ga żo wa nych rów no cze śnie w „So li dar ność”, w sta nie wo jen nym zna la zła się
w ośrod kach in ter no wa nia lub w wię zie niu. 

Po straj kach wio sną i la tem 1988 r. po miesz cze nia klasz to ru je zu itów oraz
sie dzi ba SKK sta ły się miej scem spo tkań opo zy cji zwią za nej z Mię dzy za kła do wym
Ko mi te tem Straj ko wym. W cza sach okrą głe go sto łu człon ko wie klu bu wraz z od -
ra dza ją cą się „So li dar no ścią” i „So li dar no ścią” Rol ni ków In dy wi du al nych utwo rzy -
li Oby wa tel ski Ko mi tet Po ro zu mie waw czy Zie mi Szcze ciń skiej – je go pierw szym
prze wod ni czą cym zo stał Mie czy sław Usta siak. W re zul ta cie prac OKP, a po tem
wy bo rów par la men tar nych 4 czerw ca 1989 r. pierw szy mi se na to ra mi ze Szcze ci -
na zo sta li dwaj człon ko wie klu bu: pre zes Ed mund Bi lic ki i Mie czy sław Usta siak.
Waż ne funk cje w do bie prze kształ ceń pań stwo wych za ję li też in ni dzia ła cze SKK:
Ewa ryst Wa li gór ski zo stał mi ni strem trans por tu, mi przy da rzy ło się być dy rek to -
rem i re dak to rem na czel nym szcze ciń skie go ośrod ka ra dio wo -t el ew izy jn ego. Re -
for ma sa mo rzą do wa wcią gnę ła ko lej ne oso by ze śro do wi ska w pra cę na rzecz
mia sta i re gio nu. 

Oso by kształ to wa ne my ślą Ja na Paw ła II mia ły za tem moż li wość wdra ża nia
tej na uki w prak ty ce spo łecz nej i po li tycz nej dzia łal no ści. Na ile ta dzia łal ność była
rze czy wi ście re ali za cją idei pa pie skich – to po win no być przed mio tem ba dań. 

3.3. Na rzecz ro dzi ny: To wa rzy stwo Od po wie dzial ne go Ro dzi ciel stwa oraz
Dom Sa mot nej Mat ki

Pró bą re ali za cji we zwań Ja na Paw ła II do ra to wa nia ży cia nie na ro dzo nych,
do sza no wa nia ży cia od sa me go po czę cia, by ło po wo ła nie w Szcze ci nie ogól no pol -
skie go To wa rzy stwa Od po wie dzial ne go Ro dzi ciel stwa. Ini cja to rem i pierw szym
pre ze sem TOR zo stał je den z za ło ży cie li SKK, dr Zbi gniew Szy mań ski. Ze bra nie
za ło ży ciel skie od by ło się w Szcze ci nie 24–25 paź dzier ni ka 1981 r. 

Swo istym „oczkiem w gło wie” człon ków klu bu był Dom Sa mot nej Mat ki.
Dla śro do wi ska był ja kimś po twier dze niem, że o ra to wa niu ży cia nie na ro dzo nych
nie tyl ko ga da my, ale ro bi my coś kon kret ne go dla ko biet, któ re dra ma tycz ną sy tu -
acją ro dzin ną czu ją się zmu szo ne do prze rwa nia cią ży. Po moc człon ków klu bu mia -
ła cha rak ter jak naj bar dziej wy mier ny – po czy na jąc od zbió rek pie nięż nych oraz
odzie ży dla dzie ci, po przez spo łecz ną pra cę przy re mon cie do mu w Kar wo wie pod
Szcze ci nem, do po mo cy w za ła twia niu zgro ma dzo nym tam mło dym mat kom go dzi -
wych wa run ków star tu w no we ży cie. Dzia ła nia na rzecz Do mu Sa mot nej Mat ki re -
ali zo wa ne by ły w trzech prze strze niach, wszyst kie trak to wa ne by ły z jed na ko wą
po wa gą. Po pierw sze kon kret na po moc, po dru gie mo dli twa (Dom Sa mot nej Mat -
ki, ra to wa nie ży cia nie na ro dzo nych dzie ci to bo daj naj częst sze in ten cje klu bo wych
mszy świę tych), po trze cie re flek sja in te lek tu al na – kon fe ren cje, dys ku sje po świę -
co ne ar gu men ta cji na rzecz ochro ny ży cia i po szu ki wa niu naj sku tecz niej szych form
po mo cy mat kom oraz dzia łań prze ciw sta wia ją cych się opi nii, że prze rwa nie cią ży
jest mniej szym złem niż za bi cie czło wie ka już uro dzo ne go.
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*  *  *

Sta wia się nie raz za rzut Po la kom, że Pa pie żo wi ra czej kla ska li niż go słu cha -
li, że spo tka nia z nim mia ły cha rak ter bar dzo emo cjo nal ny, ale nie wie le z nich wy -
ni ka ło w sen sie wy cho waw czym, w sen sie do ko ny wa nia kon kret nych wy bo rów,
po dej mo wa nia prze my śla nych dzia łań re ali zu ją cych pa pie ską myśl. La ta osiem -
dzie sią te nie po twier dza ją ta kiej te zy. Ini cja ty wy śro do wi ska ka to li ków świec kich
w Szcze ci nie do wo dzą po dej mo wa nia prób uważ ne go zro zu mie nia pa pie skie go
prze sła nia i – w mia rę moż no ści oraz w do stęp nym za kre sie – wdra ża nia go w ży -
cie. Nie wszyst kie wąt ki na ucza nia Ja na Paw ła II zo sta ły pod ję te i zro zu mia ne
w jed na ko wym stop niu, nie mniej dzia ła nia ini cjo wa ne przez te śro do wi ska w prze -
ko na niu, że re ali zu ją myśl i in ten cje Pa pie ża, przy go to wy wa ły sze reg de cy zji i dzia -
łań, któ re mo gły być re ali zo wa ne w nie pod le głej Pol sce.
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Summary

John Paul II was undoubtedly one of the most important moral icons in the
history of Poland after the Second World War. The pope from behind the Iron
Curtain had a great impact on the initiation of democratic changes in his father-
land as well as in other countries of eastern and central Europe under the hege-
mony of the Soviet Union. It is due to meeting him, during his first pastoral trip
to Poland in 1979, that many Poles felt that they were not alone in their views bit-
terly opposed to the policy of the communist state. Those who had desired changes
came to believe that they were possible. The pope’s pilgrimage ensured his coun-
trymen that communism could be defeated peacefully. Millions of people attended
his masses, the fact which exposed the existence of a latent strength in the society
dedicated to the positive values. If the Solidarity movement, a force that became
a catalyst for the transformation of the Soviet bloc countries, was born in the Sep-
tember of 1980, it was first conceived in 1979. 

This collective work comprises of articles on the social teachings of John
Paul II (and the cardinal Karol Wojtyła), of which solidarity was the foremost idea,
together with their effects on a regional and global scale. The book is divided into
two parts: studies and memoirs. 

The first part begins with the article by Jan Żaryn, who describes John
Paul II with the background of the relations between the communist state of
Poland and the Catholic Church. The professor analyzes the influence of the pope
on the process of peaceful disassembly of the communist dictatorship in Poland,
which triggered democratic changes in other socialist countries and the eventual
collapse of the Iron Curtain. In the following text Bogusław Tracz deals with the
relations of the cardinal Wojtyła and, later, on John Paul II, with the independent
culture in the People’s Republic of Poland. Zofia Fenrych describes the reception
of the pope and his teachings in the academic environment, among Catholic stu-
dents (Polish: duszpasterstwo akademickie). The next article, by Kornelia Banaś fo-
cuses on the involvement of the pope in men’s and youth’s pilgrimage to Piekary
Śląskie. Two further texts, by Michał Siedziako and Michał Kłakus, refer to the at-
titude of the Catholic Church to the September of 1980, when the Solidarity
movement was born, and to the activity of the new independent trade union
within the years 1980–1981 in two important centers which contributed signifi-
cantly to gradual changes in Poland under the communist regime: Szczecin and Jas-
trzębie-Zdrój. In the article by Magdalena Semczyszyn the activity of the Polish
Security Service during the pope’s visit to Szczecin in the year 1987 is described.
In his essay, Grzegorz Wejman reveals different forms of reception of the pope’s
teachings among the society and the Catholic Church in West Pomerania. This



part of the book ends with the article by Maciej Drzonek, who analyzes the atti-
tude of John Paul II to the European integration. 

The second part of the book consists of two pieces of memoir. The first was
written by Edmund Bilicki, who describes his personal reflections on the pope’s
visit to Szczecin in the year 1987, of which he was not only an observer, but also,
as the chairman of a local Catholic association, an active participant. In the second
article Przemysław Fenrych describes the influence of the pope on the activities of
the independent Catholic groups in Szczecin during the 80’s. Fenrych himself was
one of the most active leaders of such groups and he also worked for the Solidarity
movement.

Translated by Dominik Wolski
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Noty o autorach

Kor ne lia Ba naś (ur. 1956) – ab sol went ka Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy -
te tu Ślą skie go w Ka to wi cach, pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej
IPN tamże. Współ au tor ka pu bli ka cji: Re pre sje wo bec du cho wień stwa gór no ślą skie -
go w la tach 1939–1956 w do ku men tach (Ka to wi ce 2003) oraz Z prze klę te go raju.
Za pi ski Gór no ślą za ków de por to wa nych w 1945 r. do ZSRS (Ka to wi ce 2009). Zain -
te re so wa nia ba daw cze: sto sun ki pań stwo – Ko ściół na Gór nym Ślą sku po 1945 r.,
pro blem de por ta cji miesz kań ców Gór ne go Ślą ska do ZSRR w 1945 r.

Ed mund Jan Bi lic ki (ur. 1928) – ab sol went Wy dzia łu Elek trycz ne go Wyż szej
Szko ły In ży nier skiej w Szcze ci nie (1954). Po stu diach na pod sta wie na ka zu pra cy
za trud nio ny w Biu rze Stu diów i Pro jek tów Prze my słu Włó kien Sztucz nych, na -
stęp nie w Biu rze Stu diów i Pro jek tów Prze my sło wych Urzą dzeń Elek trycz nych
„Elek tro pro jekt” i w Szcze ciń skiej Spół dziel ni Pra cy Do ku men ta cji Tech nicz nej.
Po 1989 r. or ga ni za tor Za chod nio po mor skie go To wa rzy stwa Te le ko mu ni ka cyj ne -
go S.A. w Szcze ci nie. Od 1990 r. na eme ry tu rze. Je go ak tyw ność spo łecz na obej -
mo wa ła m.in.: człon kow stwo w Związ ku Har cer stwa Pol skie go (do 1948), udział
w or ga ni zo wa niu i pra cę w Stu denc kiej Spół dziel ni Pra cy „Brat niak”, uczest nic two
w dusz pa ster stwie aka de mic kim, człon ko stwo w Sto wa rzy sze niu Elek try ków Pol -
skich, or ga ni za cję przy ko ściel ne go po rad nic twa ro dzin ne go. An ga żo wał się rów -
nież w pra ce szcze ciń skie go Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej (w 1957 był je go
współ za ło ży cie lem i wi ce pre ze sem), Ośrod ka Do ku men ta cji i Stu diów Spo łecz -
nych NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Po mo rze Za chod nie, Szcze ciń skie go Klu bu
Ka to li ków (w 1980 je go współ za ło ży ciel, na stęp nie wie lo let ni pre zes i czło nek za -
rzą du), Die ce zjal nej Ra dy Spo łecz nej, To wa rzy stwa Od po wie dzial ne go Ro dzi ciel -
stwa, Die ce zjal ne go In sty tu tu Ak cji Ka to lic kiej oraz To wa rzy stwa Przy ja ciół KUL
(wie lo let ni pre zes szcze ciń skie go od dzia łu). W 1989 r. ja ko kan dy dat Oby wa tel -
skie go Ko mi te tu Po ro zu mie waw cze go „So li dar ność” Zie mi Szcze ciń skiej wy bra ny
do Se na tu I ka den cji. W ko lej nych la tach m.in. współ or ga ni za tor i prze wod ni czą -
cy szcze ciń skie go ko ła Zjed no cze nia Chrze ści jań sko -N ar od ow ego, czło nek je go
Ra dy Po li tycz nej, szcze ciń ski rad ny. Au tor m.in.: Po cząt ki w Szcze ci nie dusz pa ster -
stwa i dzia łal ność ka to lic ko -sp ołec zna w la tach 1945–1970 i póź niej szych we
wspo mnie niach Ed mun da Ja na Bi lic kie go (Szcze cin 2005) oraz Dzia ła nia elit kato -
lic kich w Szcze ci nie. Zbiór do ku men tów (Szcze cin 2010).

Ma ciej Drzo nek (ur. 1970) – dr, po li to log, pu bli cy sta, ko men ta tor wy da rzeń
po li tycz nych, dzia łacz spo łecz ny. Ma gi ste rium i dok to rat uzy skał w In sty tu cie Nauk
Po li tycz nych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wy kła da w In sty tu cie Po li to lo gii i Euro -
pe isty ki Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go. Był współ za ło ży cie lem Klu bu Ja giel loń skie go,



Sto wa rzy sze nia Pro Pu bli co Bo no, Fun da cji Fo rum Gryf. Jest au to rem i re dak to -
rem kil ku dzie się ciu pu bli ka cji na uko wych, m.in.: mo no gra fii Mię dzy in te gra cją
a eu ro pe iza cją. Ko ściół ka to lic ki w Pol sce wo bec Unii Eu ro pej skiej w la tach 
1997–2003 (Kra ków 2006) oraz prac zbio ro wych, m.in.: PO Pi Sy w po li ty ce.
Uwagi o pol skiej sce nie po li tycz nej (z Ja nu szem Miecz kow skim, Szcze cin 2006),
OPi Sy po li to lo gów. Uwa gi o pol skiej sce nie po li tycz nej (z Ja nu szem Miecz kow -
skim, Szcze cin 2007), Wła dza wy ko naw cza w Pol sce i Eu ro pie (z Ar tu rem Woł -
kiem, Kra ków 2009), Po czą tek wie ku. Pol ska i świat wo bec no wych wy zwań
(Szcze cin 2005), Pol ska i Po mo rze Za chod nie. Za pi ski po wy bor cze (Kra ków 2008).
W 2009 r. przy go to wał i opu bli ko wał wy wiad rze kę z abp. se nio rem Zyg mun tem
Ka miń skim pt. Ży cie jest nam da ne i za da ne. Zaj mu je się pro ble ma ty ką wła dzy
i wy bo rów, jed no ści eu ro pej skiej oraz re la cji pań stwo – Ko ściół.

Prze my sław Fen rych (ur. 1951) – hi sto ryk, na uczy ciel, dzien ni karz, dzia łacz
spo łecz ny, ab sol went Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. W la tach
1970–1980 za an ga żo wa ny w pra cę dusz pa sterstw aka de mic kich w Po zna niu
i Szcze ci nie, zwią za ny z opo zy cją – współ pra co wał z Ru chem Obro ny Praw Czło -
wie ka i Oby wa te la oraz Ru chem Mło dej Pol ski. Za swo je po glą dy i dzia łal ność
zwol nio ny z pra cy w Wyż szej Szko le Pe da go gicz nej w Szcze ci nie. Od straj ków
sierp nio wych w 1980 r. dzia łacz „So li dar no ści” – or ga ni zo wał ko mi sję straj ko wą
w swo im za kła dzie pra cy (Wo je wódz ka i Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Szcze ci -
nie), po tem prze wod ni czą cy wszyst kich pol skich bi blio te ka rzy na le żą cych do „So -
li dar no ści”. Od 1981 r. czło nek i rzecz nik pra so wy Pre zy dium Za rzą du Re gio nu
NSZZ „So li dar ność” Po mo rza Za chod nie go, re dak tor na czel ny „Ko mu ni ka tu Za -
rzą du Re gio nu Po mo rza Za chod nie go NSZZ »So li dar ność«”, de le gat na I Ogól no -
pol ski Zjazd „So li dar no ści”. W sta nie wo jen nym in ter no wa ny. W la tach
1988–1990 czło nek ogól no pol skie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność”
przy Le chu Wa łę sie, w 1989 r. współ za ło ży ciel Oby wa tel skie go Ko mi te tu Po ro zu -
mie waw cze go „So li dar ność” Zie mi Szcze ciń skiej. W la tach 1990–1991 dy rek tor
i re dak tor na czel ny szcze ciń skie go Ośrod ka Ra dia i Te le wi zji, 1998–2002 szcze ciń -
ski rad ny – prze wod ni czą cy Ko mi sji Edu ka cji, Spor tu i Re kre acji. W 1980 r. współ -
za ło ży ciel, a na stęp nie wie lo let ni wi ce pre zes i pre zes Szcze ciń skie go Klu bu
Ka to li ków, w la tach 1981–1983 czło nek Pry ma sow skiej Ra dy Spo łecz nej, 1983–1990
czło nek Ra dy Dusz pa ster skiej die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej. Obec nie za stęp ca
dy rek to ra, tre ner i eks pert szcze ciń skie go Cen trum Szko le nio we go Fun da cji
Rozwo ju De mo kra cji Lo kal nej. Au tor i re ali za tor wie lu szko leń i pro jek tów ad reso -
wa nych do sa mo rzą dów, mło dzie ży, na uczy cie li, dzien ni ka rzy i or ga ni za cji pozarzą -
do wych w Pol sce, na Bia ło ru si, Ukra inie i w Ka zach sta nie. Re dak tor i współ au tor
wie lu ksią żek w jęz. pol skim, bia ło ru skim i ukra iń skim, m.in. au tor: Ko mu ni ka cja
spo łecz na w urzę dzie gmi ny (pod ręcz nik do szko leń na od le głość, War sza wa 1998),
Ko mu ni ka cja w spo łe czeń stwie oby wa tel skim (w jęz. ukra iń skim i serb skim, War -
sza wa 2000), Świę ty Ot ton: bi skup, mi sjo narz, Eu ro pej czyk (Szcze cin 2004). Od -
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zna czo ny Zło tym Krzy żem Za słu gi oraz Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski (Po lo nia Re sti tu ta).

Zo fia Fen rych (ur. 1983) – ab sol went ka Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go (2007),
pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej IPN w Szcze ci nie. Zaj mu je
się ba da niem hi sto rii dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Szcze ci nie w la tach 1945–1989.

ks. Mi chał Kła kus (ur. 1978) – dr, ka płan die ce zji ka to wic kiej, obec nie peł -
nią cy po słu gę pa ra fial ną we Fran cji. W ma ju 2009 r. na Wy dzia le Teo lo gicz nym
Uni wer sy te tu Ślą skie go obro nił pra cę dok tor ską pt.: Ko ściół ka to lic ki wo bec Pierw -
szej So li dar no ści w Ja strzę biu Zdro ju, na pi sa ną pod kie run kiem ks. prof. Je rze go
My szo ra, któ rej zmie nio na wer sja zo sta ła opu bli ko wa na (Ko ściół i ro bot ni cy. 
Kościół ka to lic ki na Gór nym Ślą sku wo bec Pierw szej So li dar no ści w Ja strzę biu
Zdro ju, Ka to wi ce 2011). In te re su je się hi sto rią Ko ścio ła ka to lic kie go na Ślą sku
w XX w. oraz pro ble ma ty ką Ko ścio ła ka to lic kie go we Fran cji w la tach osiem dzie -
sią tych XX w. 

An drzej Ma dej (ur. 1955) – eko no mi sta, ma kler pa pie rów war to ścio wych,
ab sol went Wy dzia łu Ob ro tu To wa ro we go Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie
(1980). Od za ło że nia w 1987 do 2004 r. kie ro wał Za rzą dem, a do 2008 r. Ra dą
Nad zor czą Do mu Ma kler skie go Pe ne tra tor S.A. Spo łecz nie ini cja tor i czło nek kil -
ku sto wa rzy szeń i fun da cji, m.in. Sto wa rzy sze nia 10 Czerw ca (pre zes Za rzą du),
Sto wa rzy sze nia Cen trum im. Mi ro sła wa Dziel skie go (pre zes Za rzą du), Kra kow -
skiej Fun da cji Kul tu ry Ba le to wej (prze wod ni czą cy Ra dy), Sto wa rzy sze nia Ar chi -
-Sz opa (prze wod ni czą cy), Kon fe de ra cji na rzecz przy szło ści Kra ko wa „Cra co via
Urbs Eu ro pa ea” (wi ce prze wod ni czą cy), Kra kow skie go Klu bu Bie ga cza „Dy stans”,
Sto wa rzy sze nia „Ge nius Lo ci”. Ini cja tor kil ku przed się wzięć spo łecz nych, w tym
Kwiet ne go Bie gu, Alei Róż So li dar no ści, Bra my Kre sów, lo kal ne go re fe ren dum
o go spo da ro wa niu prze strze nią w Kra ko wie. Dwu krot nie współ prze wod ni czą cy
oby wa tel skich ini cja tyw usta wo daw czych na rzecz zmia ny or dy na cji wy bor czej na
więk szo ścio wą w jed no man da to wych okrę gach wy bor czych. Au tor kil ku dzie się ciu
tek stów o te ma ty ce spo łecz no -ek on omic znej, pu bli ko wa nych w „Na szym Ryn ku
Ka pi ta ło wym”, „Spo łe czeń stwie In we sto rów”, „Rzecz po spo li tej”. Ma ra toń czyk,
oj ciec troj ga dzie ci.

Pa weł Mie dziń ski (ur. 1979) – ab sol went In sty tu tu So cjo lo gii Uni wer sy te tu
Szcze ciń skie go (2003), pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej IPN
w Szcze ci nie. Za in te re so wa nia ba daw cze kon cen tru je wo kół iko nos fe ry okre su
PRL. Współ au tor m.in.: Zbun to wa ne mia sto. Szcze ciń ski Gru dzień ’70 i Sty czeń ’71
(z Mał go rza tą Ma cha łek, Szcze cin 2007) oraz Hi sto ria, mia sto, pa mięć: Gru -
dzień ’70 – Sty czeń ’71 (per spek ty wa szcze ciń ska) (red. z Ma cie jem Ko wa lew skim
i Ery kiem Kra suc kim, Szcze cin 2010).
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Mag da le na Sem czy szyn (ur. 1982) – ab sol went ka In sty tu tu Hi sto rii i Sto sun -
ków Mię dzy na ro do wych Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go, od 2006 r. pra cow nik
Oddzia łu IPN w Szcze ci nie, w la tach 2009–2010 pra co wa ła w Ze spo le ds. Mię -
dzy na ro do wej Współ pra cy Ar chi wal nej Wy dzia łu Ba dań Ar chi wal nych i Edy cji
Źró deł IPN w War sza wie. In te re su je się pro ble ma ty ką mniej szo ści na ro do wych
w PRL i hi sto rią Po mo rza Za chod nie go. Au tor ka ar ty ku łów do ty czą cych ww.
tema ty ki oraz m.in. współ re dak tor ka zbio ru do ku men tów Jan Pa weł II w Szcze ci -
nie. Mel dun ki ope ra cyj ne Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych z 1987 r.
(War sza wa–S zcz ecin 2008). Uczest nicz ka pro gra mu sty pen dial ne go Cen ter for
Urban Hi sto ry of East Cen tral Eu ro pe na po byt na uko wo -b ada wczy we Lwo wie
(2011).

Mi chał Sie dzia ko (ur. 1985) – ab sol went In sty tu tu Po li to lo gii i Eu ro pe isty -
ki Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go (2009), pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji
Pu blicz nej IPN w Szcze ci nie. Je go za in te re so wa nia ba daw cze kon cen tru ją się wo -
kół hi sto rii Ko ścio ła ka to lic kie go na Po mo rzu Za chod nim (ze szcze gól nym
uwzględ nie niem ak tyw no ści ka to li ków świec kich), wy bo rów do Sej mu PRL
w okrę gu szcze ciń skim, nie za leż ne go ru chu stu denc kie go w Szcze ci nie w la tach
osiem dzie sią tych XX w. oraz pol skiej sce ny po li tycz nej po 1989 r. Au tor ar ty ku -
łów na uko wych o te ma ty ce hi sto rycz nej i po li to lo gicz nej.

Bo gu sław Tracz (ur. 1972) – hi sto ryk, ab sol went Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, pra co wał m.in. ja ko na uczy ciel hi sto rii i asy stent mu ze al ny w Mu zeum
w Gli wi cach, od 2007 r. pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej IPN
w Ka to wi cach. Spe cja li zu je się w hi sto rii spo łecz nej PRL, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem Gór ne go Ślą ska. Opu bli ko wał m.in.: Rok ostat ni – rok pierw szy. Gli wi ce
1945 (Gli wi ce 2004), Trze cia de ka da: Gli wi ce 1971–1981 (Ka to wi ce 2009),
Współ za wod nic two pra cy w ży ciu go spo dar czym, spo łecz no -p ol ityc znym i pro pa -
gan dzie PRL (re dak tor to mu, Ka to wi ce 2008). Przy go to wu je roz pra wę dok tor ską
o sto sun ku in sty tu cji po li tycz nych, wy cho waw czych i po li cyj nych PRL wo bec sub -
kul tu ry hi pi sów w la tach 1967–1975. 

ks. Grze gorz Wej man (ur. 1961) – dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
ka płan ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej, ab sol went Wy dzia łu Ko ściel nych Na -
uk Hi sto rycz nych i Spo łecz nych Akademii Teologii Katolickiej w War sza wie. Dok -
to rat w za kre sie hi sto rii uzy skał w 1997 r. na pod sta wie roz pra wy dok tor skiej
pt. Or ga ni za cja ko ściel na Ka mie nia Po mor skie go w śre dnio wie czu, na pi sa nej pod
kie run kiem ks. prof. dr. hab. Ma ria na Ba na sza ka. Od 2004 r. ad iunkt Uni wer sy -
te tu Szcze ciń skie go (Wy dział Teo lo gicz ny, Ka te dra Hi sto rii Ko ścio ła). Prze wód ha -
bi li ta cyj ny prze pro wa dził w 2008 r. na Pa pie skim Wy dzia le Teo lo gicz nym we
Wro cła wiu. Od 1 stycz nia 2010 r. prof. nad zwy czaj ny Uni wer sy te tu Szcze ciń skie -
go. Od 1988 r. re dak tor „Ko ścio ła nad Od rą i Bał ty kiem”, szcze ciń skie go do dat -
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ku do ka to lic kie go ty go dni ka „Nie dzie la”. Głów ne za in te re so wa nie na uko we: hi -
sto ria Ko ścio ła ka to lic kie go na Po mo rzu Za chod nim.

Jan Ża ryn (ur. 1958) – dr hab. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, hi sto ryk, na uczy ciel, dzia łacz spo łecz ny, ab sol went Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go Uniwersytetu Warszawskiego (1984). W 1989 r. współ twór ca Ka to lic kie -
go Sto wa rzy sze nia Wy cho waw ców, na stęp nie dłu go let ni pre zes je go Od dzia łu
War szaw skie go. W la tach 1995–1998 re dak tor na czel ny pi sma kom ba tan tów
Naro do wych Sił Zbroj nych „Sza niec Chro bre go”. Od 1997 r. za trud nio ny w Insty -
tu cie Hi sto rii PAN, gdzie w tym sa mym ro ku obro nił roz pra wę dok tor ską pt. Sto -
sun ki mię dzy wła dzą pań stwo wą a Ko ścio łem ka to lic kim w Pol sce w la tach
1945–1950. Od 1998 r. czło nek To wa rzy stwa Mi ło śni ków Hi sto rii oraz czło nek
ko mi te tu re dak cyj ne go Bi blio te ki im. św. Ja dwi gi Kró lo wej, po wo ła nej przez To -
wa rzy stwo im. Sta ni sła wa ze Skar bi mie rza. W 1999 r. zo stał se kre ta rzem Ko mi te -
tu dla Upa mięt nie nia Po la ków Ra tu ją cych Ży dów, a w 2004 r. prze wod ni czą cym
je go Ko mi sji Hi sto rycz nej. W la tach 2000–2003 czło nek Ra dy Pro gra mo wej Fun -
da cji Epi sko pa tu Pol ski „Dzie ło No we go Ty siąc le cia”. Od 2000 r. pra cow nik In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, w la tach 2006–2009 dy rek tor Biu ra Edu ka cji
Pu blicz nej IPN. Od 2003 r. pra cu je rów nież ja ko wy kła dow ca Uni wer sy te tu Kar -
dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie, po cząt ko wo ja ko kie row nik Ka te dry
Hi sto rii Ko ścio ła w Cza sach Naj now szych, póź niej ja ko pro fe sor w tej ka te drze.
Pu bli ko wał m.in. w „Ac ta Po lo niae Hi sto ri ca”, „Kwar tal ni ku Hi sto rycz nym”,
„Biu le ty nie IPN”, „Prze glą dzie Ka to lic kim”, „Ła dzie”, „Ga ze cie Nie dziel nej”
w Lon dy nie, „Ga ze cie Pol skiej”, „Ar ca nach” i „Wię zi”. W 2003 r. wy dał książ kę
Dzie je Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce (1944–1989), na pod sta wie któ rej uzy skał ha -
bi li ta cję w In sty tu cie Hi sto rii PAN. Po nad to au tor m.in. ksią żek i pod ręcz ni ków:
Głę bo kie. Hi sto ria i za byt ki (z Mał go rza tą Ża ryn, War sza wa 1992), Pol skie dzie je
od cza sów naj daw niej szych do współ cze sno ści (z Ali cją Dyb kow ską i Mał go rza tą
Ża ryn, kil ka wy dań), Hi sto ria Pol ski do ro ku 1795 (z Ali cją Dyb kow ską, War sza -
wa 1995), Ko ściół a wła dza w Pol sce (1945–1950) (War sza wa 1997), Sto li ca Apo -
stol ska wo bec Pol ski i Po la ków w la tach 1944–1958 w świe tle ma te ria łów
am ba sa dy RP przy Wa ty ka nie. Wy bór do ku men tów (War sza wa 1998), Le szek Pro -
rok – czło wiek i twór ca (War sza wa 1999), Ko ściół w Pol sce w la tach prze ło mu
(1953–1958). Re la cje am ba sa do ra RP przy Sto li cy Apo stol skiej (War sza wa 2000),
Ko ściół w PRL (War sza wa 2004). Je go za in te re so wa nia ba daw cze obej mu ją hi sto -
rię Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce w XX w., hi sto rię obo zu na ro do we go oraz dzie -
je po li tycz ne pol skiej emi gra cji po 1945 r. W 2005 r. otrzy mał Srebr ny Me dal
„Za słu żo ny Kul tu rze – Glo ria Ar tis”, w 2009 r. od zna czo ny przez pre zy den ta
Lecha Ka czyń skie go Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

______________________________________________________________________________181





Wykaz skrótów

AAKat – Archiwum Archidiecezji Katowickiej
AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
AIPN Sz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
AKiK – Albumy, Kroniki i Księgi (w Archiwum Parafii Piekarskiej)
AKM Cz – Archiwum Kurii Metropolitarnej w Częstochowie
APMK – Archiwum Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 

w Jastrzębiu-Zdroju
APNSPJ – Archiwum Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju
APP – Archiwum Parafii Piekarskiej
AP Sz – Archiwum Państwowe w Szczecinie
ARz – Akta Rzeczowe (w Archiwum Archidiecezji Katowickiej)
ASP – Akademia Sztuk Pięknych
ATK – Akademia Teologii Katolickiej
AWF – Akademia Wychowania Fizycznego
„Biuletyn IPN” – „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”
CAF – Centralna Agencja Fotograficzna
DA – duszpasterstwo akademickie
DLP – duszpasterstwo ludzi pracy
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
EWWiS – Europejska Wspólnota Węgla i Stali
GOP – Górnośląski Okręg Przemysłowy
IHiSM – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Szczecińskiego
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
KC PZPR – Komitet Centralny PZPR
KEP – Konferencja Episkopatu Polski
KKE – Krajowy Kongres Eucharystyczny
KKP NSZZ 

„Solidarność” – Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”
KM MO – Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
KMiP MO – Komenda Miejska i Powiatowa Milicji Obywatelskiej
KO – Komitet Obywatelski
KOR – Komitet Obrony Robotników
KPEP – Konferencja Plenarna Episkopatu Polski
KPZR – Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
KWK – Kopalnia Węgla Kamiennego
KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KW PZPR – Komitet Wojewódzki PZPR
MKR NSZZ 

„Solidarność” – Międzyzakładowa Komisja Robotnicza NSZZ „Solidarność”
MKS NSZZ 

„Solidarność” – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność”
MKZ NSZZ 

„Solidarność” – Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”



MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
NSZZ 

„Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
NSZZ RI 

„Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„Solidarność”

NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów
OBOPiSP – Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych
ODA – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
ODiSS – Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych
OKP – Obywatelski Komitet Porozumiewawczy
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
PAP – Polska Agencja Prasowa
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PRS – Prymasowska Rada Społeczna
PWST – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RFN – Republika Federalna Niemiec
ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
SB – Służba Bezpieczeństwa
SDP – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
SKK – Szczeciński Klub Katolików
SKMA – Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej
SKS – Studencki Komitet Solidarności
SP – Szkoła Podstawowa 
SWA – Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne
TOR – Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
TW – tajny współpracownik
UB – Urząd Bezpieczeństwa
UdSW – Urząd do Spraw Wyznań 
UE – Unia Europejska
UJ – Uniwersytet Jagielloński
UJK – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
UM – Urząd Miasta
UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
US – Uniwersytet Szczeciński
USA – United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
UWS – Urząd Wojewódzki w Szczecinie
WdSW – Wydział do Spraw Wyznań
WPKM – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WSD – Wyższe Seminarium Duchowne
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
ZASP – Związek Artystów Scen Polskich
ZKR – Zakładowa Komisja Robotnicza
ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
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Adamski Stanisław bp 61
Alexiewicz Tomasz o. 56
Antkowiak Piotr 31, 32
Anusz Andrzej 73, 75, 76
Anusz Anna 73, 75, 76
Araszkiewicz Szczepan 115
Auleytner Julian 170
Balbus Tomasz 103
Balon-Mroczka Tomasz 31
Banaś Kornelia 8, 61
Baraniak Antoni abp 31
Baraniewicz Czesław ks. 108
Barcikowski Kazimierz 77,

86–88
Bareła Stefan bp 56
Bartnicki Roman 25
Bartoszcze Roman 98
Bartoszewicz Witalia 134
Bauer Michael W. 138
Baumgart Piotr 115
Bazyluk Danuta 127
Bednorz Herbert bp 61, 62,

65–71, 91–98, 101
Benedykt św. 141
Benedykt XVI (Joseph

Ratzinger) 128, 129, 155
Benelli Giovenni kard. 18
Biełaszko Mirosław 73
Bienasz Maciej 34
Bijak Bogusław ks. 20
Bilicki Edmund 9, 108, 172
Bober Sabina 73
Bodnar Krystyna 108
Bogucki Janusz 39
Boruta Tadeusz 26
Bradel Zdzisław 68
Braun Juliusz 170
Brazauskas Algirdas 142

Brzozowski Zdzisław ks. 132
Buchała Rudolf 93
Buchner Wojciech 71
Bujak Adam 37, 132
Bujak Zbigniew 98
Casaroli Agostino abp 23
Casoria Józef abp 69
Cehak Andrzej 109
Cenckiewicz Sławomir 104
Ceynowa Tadeusz 108, 125
Chmielewski Zdzisław 126
Christodoulos, abp Aten

145, 146
Ciebiera Marta s. 20
Ciesielski Jerzy 130
Cortesi Filippo abp 17
Cybulski Edmund ks. 82,

110
Cyrulik Józef 127
Cywiński Bogdan 99
Cywiński Dominik 130
Cywiński Zygmunt Piotr

122, 134
Czapiga Tadeusz ks. 55, 85
Czekierska Irena 116
Czernecki Bernard ks. 13,

92, 94, 97, 99
Czuma Hubert o. 48–50, 83,

159, 162, 169
Czyrek Józef 20
Dąbrowski Bronisław abp

19, 39
Delmance Robert 116
Denisewicz Jan 109
Domin Czesław bp 95, 98, 
Domina Jan 107
Drążek Czesław o. 137
Drozdek Zygmunt 100

Drożdż-Żytyńska Barbara 34
Drzonek Maciej 9, 13, 74,

137, 145
Dudek Antoni 30, 34, 39,

73–75, 78, 86, 104
Dudek Antoni ks. 54, 55 
Durski Grzegorz 113
Dybciak Krzysztof 26
Dymer Andrzej 137
Dziadul J. 95
Dziedzicki J. 92
Dzięga Andrzej abp 132, 134
Dziurok Adam 9, 26, 73,

104
Dziwisz Stanisław ks. 18, 52,

53
Dźwigaj Czesław 133
Eisler Jerzy 73
Fatyga Aleksander 135
Felici Pericle kard. 19
Fenrych Przemysław 9, 79,

87, 107–109, 171
Fenrych Zofia 8
Ficek (Fietzek) Alojzy ks. 60
Fischbein Kazimierz 81, 82
Flader Katarzyna 33, 35, 40
Frankel Maria 129
Friszke Andrzej 73, 74, 104,

116
Frossard André 161
Fustenberg Maximilian kard.

de 19
Gałecki Jan bp 79, 84, 110
Gałęzowski Marek 26
Gałkowski J.W. 94
Gerth Dariusz 123
Gierek Edward 84
Glaza Edmund 123

Indeks osobowy



Glemp Józef 23, 105, 106,
134, 158

Głowacki Andrzej 77
Godziek Antoni ks. 66
Gołąb Wojciech 108, 169
Gołdam Jerzy 58
Gołębiowski Robert 124,

131, 134
Gomułka Władysław 17
Gorbaczow Michaił 23, 167
Gorczyca Agnieszka 9
Góra Jan Wojciech o. 56
Góra Michał 93, 99
Górecki Jan 60, 70
Górski W. 97
Göncz Arpad 142
Grajewski Andrzej 17, 61,

91–93, 95, 97, 100
Graziano Paolo 138
Gruda Mieczysław 84
Grudzień Zdzisław 67, 69,

95
Gryz Ryszard 9, 30, 34, 39,

73, 75, 78, 86, 105
Gulbinowicz Henryk kard.

23, 104, 134
Guzikowski Krzysztof 103,

125, 128
Gwiazda Andrzej 98
Gwiżdż Wiesław 93, 99, 100
Haszkiewicz Stanisław 13
Havel Vaclav 142
Hennelowa Józefa 169
Herzog Roman 142
Hildebrandt Eugeniusz 113
Hlond August bp 65, 71
Holzer Jerzy 99
Husejko Władysław 130
Iwanicka Katarzyna 37
Jabłoński Henryk 20
Jackowski Antoni 116
Jadwiga Andegaweńska, król

Polski 30

Jan Paweł I (Albino Luciani) 34
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

7–9, 11, 12, 17–23, 25,
27, 31, 32, 34–43, 45–58,
67–72, 74, 75, 79, 82,
86, 88, 94, 100, 103–107,
109, 110, 112–116, 
119–134, 137–148, 
151–155, 157–173

Jan XXIII (Angelo Giuseppe
Roncalli) 137

Jancarz Janusz ks. 108
Janiszewski Eugeniusz 113
Jankowski Henryk 111
Jankowski Wincenty ks. 80
Janowski inż. 53
Jarliński Jan (Janusz) 95
Jarmoliński Tomasz 134
Jaroszewicz Piotr 20
Jaruzelski Wojciech 11, 21,

23, 105, 106
Jaszul Edyta s. 125
Jedynak Tadeusz 99
Jop Franciszek bp 30
Jóźwiak Józef 111
Jurczyk Marian 79, 81–84,

88, 107, 109, 113–115,
126

Juszczuk Marian 81, 84, 86,
87

Kaczmarek Lech bp 87
Kalina Jerzy 42
Kamiński Łukasz 26, 104,

108
Kamiński Zygmunt abp 123,

126, 129, 130, 132–134
Kania Stanisław 20, 74
Kaszowski Michał 69
Kaśkiewicz Waldemar 115
Kawecki Witold 25, 33
Kazimierczak Łukasz 124
Kazimierz Wielki, król Polski

29

Kąkol Kazimierz 20
Kiedos Józef 60, 61, 67
Kielanowski Leopold 35
Kierc Bogusław 38, 39
Kiezik Dominik 128
Klecha Krystyna 127
Kluka Tadeusz 110
Kłakus Michał 8
Kmiecik Violetta 77
Knap Paweł 103, 108, 110,

113, 116, 117
Knill Christoph 138
Kołodziejek Henryk 109, 111
Komarnicki Henryk 89
Kominek Bolesław kard. 66
Komorowska Maja 107
Kordula Piotr 123
Korycko Bernadeta 129
Korzec Cezary ks. 129
Kostynowicz Roman ks. 110
Kościelniak Anna 127
Kościelny Robert 77, 88, 104
Kotlarczyk Mieczysław 27
Kotuła Zbigniew A. 134
Kováč Michal 142
Kowalczyk Józef abp 132,

133
Kowalczyk Krzysztof 73, 74
Kowalczyk Stanisław 20
Kowalska Faustyna s. 131 
Kozłowski Kazimierz 79, 89,

104
Kozłowski Tomasz 108
Kózkówna Karolina 120
König Franz kard. 18
Krasiński Zygmunt 164
Krochmalska Danuta 113
Kropiwnicki Jerzy 170
Kroplewski Zdzisław ks. 126
Kruk Marzena 104
Kruszyłowicz Marian Błażej

bp 127, 133, 134
Krynicki Ryszard 39
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Kubaj Artur 73, 104
Kuberski Jerzy 39
Kuboszek Alina 91, 92, 95
Kucharczak Franciszek 69
Kuczma Leonid 142
Kufel Jakub 77
Kuroń Jacek 98
Kurpas Józef bp 95
Kurpierz Tomasz 67
Kurtyka Janusz 12
Kurzawski Andrzej 131
Kuś Ryszard 94
Kuźniar Maria Jolanta 125
Kwaśniewski Aleksander 142
Lasota Marek 73
Lauri Wawrzyniec bp 61
Leconte Bernard 116
Lewandowska Julia 123, 125
Ligarski Sebastian 26
Lisińska Alicja 131
Loranc Władysław 112
Łapko Krystyna 130
Łopatka Adam 39
Łuczak Marek 61
Ługiewka Katarzyna 130
Łukaszewicz Jerzy 20
Mach Stanisław 171
Macharski Franciszek kard.

37–39, 56, 70
Maciejowski Maciej 104
Madej Andrzej 8, 9
Maj Aleksander 49
Majdański Kazimierz bp 51,

77, 79, 80, 82, 84, 86–
89, 109, 110, 112, 114,
119, 126, 127, 135,
151–153, 160, 161, 165

Malak Tadeusz 35
Malec Stanisław 110
Malinowski Paweł 129, 132
Marciniak Henryk 95, 97
Marczewski Andrzej Maria 35
Marecki Józef 9, 103

Marek Łucja 37, 38
Mari Arturo 132
Matusewicz Zdzisław 77, 79
Mazowiecki Tadeusz 138,

169
Mazur Jan Marcin bp 22, 89
Mazurkiewicz Piotr 138
Metryka Kazimierz ks. 83
Micewski Andrzej 75
Michalski Konstanty bp 66
Michałowska Danuta 27, 34,

35, 37, 41
Michałowski Waldemar ks.

110, 112
Miczkuła Marcin 123, 128,

130
Mieczkowski Janusz 74
Miecznikowski Stefan o. 169
Miedziński Paweł 9
Migdalski Paweł 103
Miłkowska Teresa 166
Miłkowski Roman 166
Mirowski Eugeniusz 106,

112, 114
Misiak Roman ks. 103, 125,

128
Misiniec Stefan ks. 33, 38
Misiurek Stanisław ks. 110
Mitkowski Józef 30
Moczulski Leszek 162
Mokrowiecki Marek 35
Mroczek Jarosław 81, 84,

86, 87
Musiał Filip 26, 73, 103
Muszalska Bożena 91, 92, 95
Myszor Jerzy 61, 68
Namysło Aleksandra 67
Nehrebecka Anna 107
Newman kard. 47
Niewęgłowski Jan o. 45
Niewęgłowski Wiesław 

Aleksander ks. 33, 36,
37, 40

Nitecki Piotr 92
Noszczak Bartłomiej 61
Nowak Bogdan 126, 127,

130–132
Nowak Jan 81
Nowak Teresa 135
Nowotarski Kazimierz 108
Nycz Kazimierz kard. 19
Okoń Dariusz 123, 129
Okroy Grzegorz ks. 162,

170
Olszowski Stefan 20
Ostrowidzki Victor 116
Paluchowski Wojciech 66
Palusiński Jan ks. 30, 31
Parma Agnieszka 91, 92
Parol Stanisław ks. 107
Pater Mieczysław 66
Paweł VI (Giovanni Battista

Montini) 17, 62, 77,
120, 137, 141, 165

Pawlicka Katarzyna 73
Pawlik Jerzy 60, 71
Pawłowski Tomasz o. 169
Paziewski Michał 74
Penderecki Krzysztof 28
Piekarska Anna Karolina 73
Pieronek Tadeusz bp 29
Pietraszko Jan ks. 46
Pietrzyk Alojzy 98
Pilecki Tomasz 128, 131, 133
Pinochet Augusto 116
Piotrowski Janusz 113
Piskorska Danuta 48–51, 53,

57
Piskorski Łukasz 52, 53, 57
Pitschel Diana 138
Pituch Józef o. 53–55
Pius XII (Eugenio Maria

Giuseppe Giovanni 
Pacelli) 18, 19, 137

Plater-Zyberk Michał 108,
162, 165, 169, 171
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Plater-Zyberk Zofia 165
Plezia Marian 30
Poggi Luigi abp 17, 20–22
Polak Wojciech 77
Polańska Aurelia 170
Pomykoł Katarzyna 91, 92,

95
Poniewierski Janusz 36
Popiel Jacek 27
Popiełuszko Jerzy ks. 22, 23,

42, 105, 107, 157, 160,
164, 168

Potempa Antoni 60
Potocki Andrzej 170
Półtawska Wanda 128
Przekop Józef ks. 78
Przybylski Andrzej 107
Przybył J. ks. 108
Przybysz Milena 104
Przydatek Kazimierz ks. 52
Przykucki Marian abp 123,

127, 132–134
Puchalski Zbigniew 110
Puchała Stanisław 30
Puzyrewska Renata 127
Raina Peter 73, 75, 77, 98,

104, 106
Rasmus Artur ks. 103, 120,

129–131 
Reiff Ryszard 99
Roczkowski Jakub ks. 60
Rodziński Stanisław 42, 43
Rogalski Stefan 110
Romańska Małgorzata 37
Rostkowski Roman ks. 133
Rotkiewicz Ryszard 110
Rottenberg Anda 42
Różański Mieczysław 104
Ruchlewski Przemysław 77
Rulewski Jan 98
Rybicki Stanisław 130
Rzepka Mirosław 70
Salij Jacek o. 170

Sałdakowski Józef 98
Sandri Luigi 116
Sapieha Adam abp 30
Sawicki Norbert 129
Schreiber Ryszard ks. 108
Schütz Roger 52
Sebastian Hieronim 134
Semczyszyn Magdalena 9,

51, 104
Sęk Wacław o. 83, 85
Siedziako Michał 8, 108
Sienkiewicz Jarosław 93, 95,

99–101
Signifredi Massimiliano 128
Sikorski Jan ks. 22
Sikorski Tomasz 137
Siri Giuseppe kard. 18
Sitkowska Anna 51, 104
Siwek Władysław o. 83, 162
Skarga Piotr o. 163
Skarżanka Ewa 107
Skotnica Sławomir 91, 92,

97
Skórzyński Jan 104
Skuszanka Krystyna 35
Skwara Jerzy 93, 99, 100
Skwarnicki Marek 18
Sławińska Irena 28
Smith Michael 138
Smolarz Nina 39
Smykowski Leszek 57
Sobczyńska Iwona 132
Sokorski Włodzimierz 27
Solecki Szymon 131
Sołjan Izabela 116
Sosna Jerzy ks. 79, 83, 107,

110, 111
Sowiński Sławomir 140, 141
Stalin Józef 163
Stanuch Zbigniew 51, 104,

128
Stańczyk Jerzy 110, 112
Stasiewski Lech ks. 109

Staszewski Jarosław ks. 127
Stawski Grzegorz 99
Stefanek Stanisław bp 84
Stefaniak Marcin 74, 77, 86,

87
Stelmachowski Andrzej 170
Stępiński Włodzimierz 126
Stolarczyk Agnieszka 125
Straszewski Konrad 39
Stróżyna Katarzyna 103
Strzeszewski Czesław 100
Student Władysław ks. 66,

68, 70
Suchomski Grzegorz ks. 134
Sujka Andrzej 143
Supłat Andrzej ks. 127, 130
Szajkowski Bogdan 138
Szałata Joanna 124
Szarek Jarosław 31, 73, 103
Szczepaniak Jan 73
Szczepańczyk Jan ks. 108
Szczygieł Tadeusz 105–107,

115, 116
Szejnert Małgorzata 79, 81,

82, 84, 86, 88
Sztekker Eryk 40, 41
Szwajkosz Stanisław ks. 112
Szwebel Bożena 134
Szydlak Jan 19
Szymański Zbigniew 172
Śmierzchalski-Wachocz 

Dariusz 125
Świtoń Kazimierz 68
Talik Tadeusz ks. 107, 111
Tarczyński Waldemar 126
Tarnowska Maria 40
Tarnowski Jan 107, 171
Teoktyst, abp Bukaresztu 145
Terlecki Ryszard 73
Tomanek Artur 91, 92, 95
Tomasik Paweł 73
Tracz Bogusław 8, 9
Treder Kazimierz ks. 79
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Turowicz Jerzy 19
Twaróg Roman ks. 50, 52
Usowicz Aleksander 66
Ustasiak Mieczysław 107,

162, 167, 169–172
Uszyński Tadeusz ks. 33
Villon Jean kard. 19
Vink Maarten P. 138
Walentynowicz Anna 98
Waligóra Grzegorz 104
Waligórski Ewaryst 168,

171, 172
Waliszewski Leszek 96
Wałdowski Andrzej ks. 53,

58, 107, 108
Wałęsa Lech 21, 23, 94, 100,

158
Wądołowski Stanisław 84,

107, 109, 115, 171
Weigel George 18, 40, 71,

72
Wejman Grzegorz ks. 9, 74,

79, 87, 103, 120, 122,
126, 129

Wejman Henryk ks. 134
Werblan Andrzej 20
Wielowieyski Andrzej 170

Wilanowski Cyprian 73
Wilkanowicz Stefan 170
Wille Dawid 116
Wincenty zw. Kadłubkiem

30
Wojciechowski Aleksander

40
Wojczuk Grażyna 28, 33
Wojtaszak Andrzej 138
Wojtyła Karol 8, 17–20, 25–

27, 29–35, 37, 46, 56,
59, 61–71, 74, 139–141,
165, 169, zob. też Jan
Paweł II

Wolny Jerzy 29, 30
Woźnica Benedykt ks. 91, 93
Wójcik Monika 126
Wróbel Janusz 104
Wróblewski Radosław 73
Wuttke Henryk 93, 99, 100
Wuwer Arkadiusz 61
Wycisło Janusz 60
Wyszyński Stefan 12, 17–20,

31, 33, 37, 54, 60, 61,
65, 71, 75–77, 80, 
84–89, 99, 100, 105,
122, 127, 134, 158

Zabłocki Janusz 23, 93, 100,
101

Zalewski Tomasz 79, 81, 82,
84, 86, 88

Zapert Monika 125, 133
Zaremba Marcin 74
Zawadzki Roman Maria 29
Zdziarski Krzysztof 122
Zenderowski Radosław 140,

141
Ziejewski Aleksander ks. 129
Zieliński Zbigniew 99
Zieliński Zygmunt 73, 75,

104
Zimniak Janusz bp 95
Zuziak Czesław 78, 110
Zwoźniak Zdzisław 95, 97
Żabiński Andrzej 98
Żaryn Jan 8, 13, 29, 73–75,

87, 89, 103, 105
Żelawski January 133
Żelazny Iwona 52, 53, 57
Żelazny Krzysztof 53, 57, 58
Żurawski Krzysztof 103
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Argentyna 152
Ateny 145
Australia 54
Bałkany 144
Bałtyckie Morze 122, 124, 133
Banie 132
Barlinek 134
Bielice 125, 132
Bielsko-Biała 35, 38
Brzesko 131
Brzęczkowice k. Mysłowic 65
Bułgaria 145
Bytom 59
Castel Gandolfo 40, 58, 124
Cerkwica 60
Chile 115, 116, 152
Chociwel 132
Chojna 130, 133
Chorzów 31
Choszczno 82, 84, 86, 130,

131, 133, 134
Chwarstnica 131
Czechy 60, 142
Częstochowa 32, 39, 50, 51,

56, 68, 124
– Jasna Góra 21, 31, 39,

50, 51, 55, 57, 59,
61, 68, 72, 76, 77,
84, 86, 89, 120, 123,
125, 131, 161, 169

Dąbrówka Mała 66
Dębno 130
Dolice 129
Dolny Śląsk 75
Dziwnów 171
Egipt 147
Europa 8, 11–13, 25, 137–

144, 146–148, 152, 155

Europa Środkowa 18
Europa Wschodnia 12, 140,

143
Europa Zachodnia 18, 63, 141
Fatima 135
Francja 52, 122
Gdańsk 12, 48, 57, 79, 86–

88, 91, 99, 107, 114,
116, 161, 170, 171

Gdynia 120
Genua 18
Giewont 134
Gniezno 12, 35, 48–50, 61,

124, 140, 141
Goleniów 119, 120, 122,

129, 133, 135, 152, 158
Gorzów Wielkopolski 125
Górny Śląsk 59–61, 65, 68
Grecja 140, 145, 146, 148
Grochów zob. Warszawa
Grunwald 30
Grzędzice 131
Irlandia 54
Jabłonka 12
Jamna k. Paleśnicy 56, 57
Jasna Góra 

zob. Częstochowa
Jastrzębie-Zdrój 8, 9, 12, 13,

91–101
Jordania 147
Kalwaria Zebrzydowska 59,

71, 124
Kamień Pomorski 122, 130
Karwowo 172
Katowice 9, 30, 31, 39, 59,

61, 69, 70, 93, 95, 99
Kielce 170
Kołobrzeg 12

Konstantynopol 139, 140
Korytowo 131
Koszalin 124
Kraków 7, 11, 12, 18, 19,

27, 29–31, 33–35, 37,
38, 41, 46, 47, 57, 61,
62, 65, 66, 107, 119,
124, 139, 165, 170

Krępsko 131
Krzywin Gryfiński 135
Laski 26
Licheń Stary 124
Londyn 35, 147
Lubieniów 131
Lublin 19, 48
Ludźmierz 124
Łomianki 51, 165
Łódź 31, 170, 171
Madryt 147
Maszewo 132, 170
Meksyk 54
Międzyzdroje 108, 132, 171
Miętne 22
Moryń 130, 132
Mostkowo 131
Mrzeżyno 171
Myślibórz 133, 134
Niechorze 171
Niemcy 21, 112 
Nowe Warpno 134
Nowogard 131
Odra 124, 133, 152
Opole 31
Pacholęty 135
Pełczyce 133
Piekary Śląskie 8, 59–72, 91,

97
Pobierowo 132

Indeks geograficzny



Podkowa Leśna 42
Police 79, 124, 133
Polska 8, 9, 11–13, 17, 18,

20–23, 26–32, 36–41,
43, 45–50, 52–71, 73–
80, 85–89, 99, 100, 103–
106, 112, 113, 115, 120,
122, 124–126, 129, 130,
132, 134, 138, 139, 142,
145, 151–155, 157–164,
166, 170, 171, 173

Pomorze Zachodnie 9, 51,
83, 89, 112, 119, 122,
124, 126, 128, 132, 170

Poznań 56, 57, 61, 131, 171
Pszów 95
Pustkowo 134
Pyrzyce 134
Radlin 66
Radom 48
Rewal 171
Rumunia 145
Rybnik 96
Rzym 18, 20, 21, 27, 32, 34,

40, 48, 52, 58, 83, 94,
120, 124–126, 137, 140,
142, 143, 146, 165, 168

Siekierki 109
Stany Zjednoczone 23, 54,

122 
Stare Łysogórki 109
Stargard Szczeciński 80, 108,

125, 127–129, 131, 133
Strzebielinek 158
Syria 147
Syrynia 92
Szczecin 7–9, 12, 13, 45, 48,

52–58, 73–75, 77–88,
91, 99, 103–117, 119–
135, 151–155, 157–162,
166, 168–171

Śląsk 64, 66–69, 71, 91–93,
95, 97, 101

Śląsk Opolski 66
Świnoujście 108, 131, 134,

171
Taizé 52
Tarnowskie Góry 59
Tarnów 57
Trójmiasto 104
Trzcińsko-Zdrój 133, 135
Trzygłowo 131
Ukraina 52, 142, 145
Ustrzyki Dolne 12

Wadowice 19, 124, 133, 134
Wambierzyce 75, 80, 86, 89
Warszawa 8, 19, 20, 36–39,

41, 42, 48–50, 55, 56,
78, 107, 114, 127, 170

Watykan 17, 18, 20, 21, 40,
106, 124, 126, 135

Westerplatte 47, 57
Wiedeń 18, 19, 22
Wierzchowo Pomorskie 158
Wisełka 125, 126
Włochy 20, 34, 141 
Włocławek 143
Włoszczowa 22
Wolin, wyspa 126
Wrocław 12, 23, 31, 38, 39,

41, 171
Zakopane 124
Zielino 131
Związek Radziecki 21, 23,

138, 141, 152, 158, 159,
164, 167

Żory 96

192 _______________________________________________________________________




