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C
entralne uroczystości milenijne
rozpoczęły się w Gnieźnie
w Wielką Sobotę, 9 kwiet-
nia 1966 r. Następnego dnia,
w Wielkanocną Niedzielę, ko-

ścielne obchody rozpoczęła procesja re-
zurekcyjna i uroczysta Msza święta.
Po południu, o godz. 17.00 nastąpiło
uroczyste przyjęcie wędrującego obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej. Dotarł
on do Gniezna z województwa bydgo-
skiego. Obraz został uroczyście wnie-
siony do katedry, przed którą zgroma-
dziło się około 9 tys. osób.

Szczególnie uroczysty przebieg miały
obchody w dniu 14 kwietnia. Przed po-
łudniem po uroczystym Te Deum naro-

du procesyjnie wprowadzono kardynała
Stefana Wyszyńskiego do katedry, gdzie
uroczyście wyświęcił nowych kapłanów
archidiecezji.

O godzinie 17.00 nastąpiło uroczyste
zakończenie obchodów „tygodnia ty-
siąclecia” na Wzgórzu Lecha. Uczestni-
czyli w nim wszyscy biskupi.

W tym samym czasie, dokładnie
w chwili, gdy na Wzgórzu Lecha koń-
czyły się uroczystości kościelne, na pla-
cu Bohaterów Stalingradu (Rynek)
w Gnieźnie rozpoczął się wiec ludności.

„Zbliżała się godzina 18.00 o tej go-
dzinie miano żegnać Episkopat i obraz
Matki Bożej. Ludzie coraz liczniej gro-
madzili się na placu kościelnym prze-
dzierając się z wiecu przez kordon Mili-
cji, która miała polecenie (tak poinfor-

mował mnie jeden z funkcjonariuszy
MO) nie przepuszczać ludzi z placu
wiecu do katedry najkrótszą drogą. Lu-
dzie musieli obchodzić dalszymi ulicz-
kami. Kilka minut przed 18.00 po prze-
mówieniu Spychalskiego, tłum mocno
nacisnął na kordon Milicji od strony ka-
tedry i na samochody tarasujące drogę
tak, że musiano usunąć samochody,
a cała olbrzymia fala ludzi pędem ru-
szyła do katedry. Niestety, ani kazania
ks. Prymasa, ani ks. Arcybiskupa Po-
znańskiego Baraniaka nie było słychać
na zewnątrz. Potem było pożegnanie ob-
razu Matki Bożej i orszaku Biskupów,
którzy zdążali do Poznania. Tłum ży-
czył szczęśliwej drogi – a droga zapo-
wiadała się bardzo interesująco”.

Obchody Milenium chrześcijaństwa
w archidiecezji poznańskiej rozpoczęły
się także w Wielką Sobotę. Przyjęcie
i goszczenie Obrazu Nawiedzenia i to-
warzyszących mu biskupów w Pozna-
niu 16 i 17 kwietnia stanowiły ich kul-
minację. Na całej trasie przejazdu zgro-

I

TEMAT MIESIÑCA

Milenium Chrztu Polski, tysiąclecie naszej historii i kultury... Ongiś celowo przemilczane bądź wyśmiewane w partyjnej
propagandzie, w środowiskach laickich niezrozumiane i niedocenione. Obchody milenijne, do których Kościół przygotowywał się
od przełomu 1956/1957 roku (Wielka Nowenna Tysiąclecia), zgromadziły w całej Polsce setki tysięcy katolików, stanowiąc wyraz

zbiorowych uczuć religijnych Narodu, porównywalny tylko z późniejszymi papieskimi pielgrzymkami do kraju. Uroczystości, o wybitnie
maryjnym charakterze, połączone były z peregrynacją po Polsce jasnogórskiego Obrazu, budzącego na swej drodze sprzeczne uczucia

– entuzjazm tłumów i złość komunistycznych władców.
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W ko leb ce Pol ski
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Tomasz Chin ciń ski

P ro gram ob cho dów ty siąc le cia
chrztu Pol ski w wo je wódz twie byd -
go skim obej mo wał okres po nad pół

ro ku, od kwiet nia do paź dzier ni ka
1966 r. Głów ne uro czy sto ści mi le nij ne,
w któ rych uczest ni czył kar dy nał Ste fan
Wy szyń ski wraz z przed sta wi cie la mi
Epi sko pa tu, od by ły się w Byd gosz czy
(29 ma ja), Krusz wi cy (29 czerw ca), To -
ru niu (10–11 wrze śnia) i Wło cław ku
(8–9 paź dzier ni ka).

Na dro gach wo je wódz twa byd go skie -
go mi li cja prze pro wa dzi ła spe cjal ną
kon tro lę po jaz dów, któ ra mia ła nie do -
pu ścić do ko rzy sta nia przez pąt ni ków 
z pań stwo wych i spo łecz nych środ ków
lo ko mo cji. Pla nu jąc róż ne go ro dza ju
utrud nie nia po le co no Dy rek cji Okrę go -
wej Ko lei Pań stwo wych w Gdań sku
zmniej sze nie w tych dniach skła dów po -

cią gów, a dy rek cji PKS w Byd gosz czy
do pil no wa nie, by au to bu sy wy jeż dża ją -
ce w kie run ku miast, w któ rych od by wa -
ły się uro czy sto ści ko ściel ne, nie zba cza -
ły z tra sy prze jaz du. Po mi mo pod ję tych
dzia łań, w uro czy sto ściach w Gnieź nie
i w Po zna niu uczest ni czy ło kil ka ty się cy
wier nych z 30 spo śród 144 pa ra fii die ce -
zji gnieź nień skiej wo je wódz twa byd go -
skie go. Naj licz niej w tych uro czy sto -
ściach uczest ni czy li wier ni z pa ra fii
znaj du ją cych się w więk szych mia stach,
po ło żo nych nie da le ko od Gnie zna, ta -
kich jak: Ino wro cław, Mo gil no, Byd -
goszcz, Żnin czy Wy rzysk. 

Służ ba Bez pie czeń stwa sza co wa ła, że
spo śród oko ło 2,4 tys. księ ży świec kich
i za kon nych oraz za kon nic wo je wódz -
twa byd go skie go na uro czy sto ści uda ło
się 1 100 osób. 

W ce lu roz po zna nia pla nów Ku rii
Wło cław skiej w okre sie po prze dza ją -

cym ob cho dy mi le nij ne, Służ ba Bez pie -
czeń stwa wy ko rzy sta ła 14 taj nych
współ pra cow ni ków i 7 „kon tak tów po -
uf nych” wy wo dzą cych się spo śród księ -
ży oraz 18 taj nych współ pra cow ni ków
i 7 „kon tak tów po uf nych” z gro na ka to -
li ków świec kich. In for ma cje z sa me go
prze bie gu uro czy sto ści prze ka zy wać
mia ło 32 taj nych współ pra cow ni ków
i 33 „kon tak ty po uf ne”. Agen ci mie li
za za da nie in for mo wać o za cho wa niu
się i wy po wie dziach bi sku pów, księ ży
i ka to li ków świec kich. Za na gry wa nie
na ta śmy ma gne to fo no we ka zań od po -
wie dzial ny był Wy dział „T” (Tech ni ki
Ope ra cyj nej) Ko men dy Wo je wódz kiej
MO w Byd gosz czy, któ re go funk cjo na -
riu sze ko rzy sta li tak że z urzą dzeń pod -
słu cho wych. Na pod sta wie uzy ska nych
in for ma cji spo rzą dza no do kład ną kro ni -
kę wy da rzeń.

ma dzi ły się tłu my wier nych (ok. 30
tys.), czę sto ją ta ra su jąc. Ob raz zo stał
na stęp nie wnie sio ny do fa ry i umiesz -
czo ny na oł ta rzu.

Na stęp ne go dnia ra no (17 kwiet nia,
nie dzie la) roz po czę ła się uro czy stość
prze nie sie nia ob ra zu z fa ry do ka te dry.
Po cząt ko wo pla no wa no, że ob raz zo sta -
nie prze nie sio ny w uro czy stej pro ce sji.
Na wszel ki wy pa dek Służ ba Bez pie -
czeń stwa zor ga ni zo wa ła „za bez pie cze -
nie ope ra cyj ne” 41 ko ścio łów po znań -
skich. Oba wia no się, że mi mo za ka zu
pro ce sja się od bę dzie.

W od po wie dzi wła dze ko ściel ne po -
sta no wi ły prze wieźć ob raz sa mo cho -
dem. Wbrew za ka zo wi sa mo chód z ob -
ra zem ota cza ła znacz na gru pa wier nych
(ok. 4 tys.). Wzdłuż tra sy prze jaz du
usta wił się szpa ler miesz kań ców. Tłum
(ok. 40 tys. osób) zgro ma dził się tak że
wo kół ka te dry.

Wła dze pań stwo we, kon ku ru jąc z Epi -
sko pa tem Pol ski, po sta no wi ły uczcić in -
ną rocz ni cę przy pa da ją cą w tym dniu,
mia no wi cie 21. rocz ni cę sfor so wa nia
Ny sy Łu życ kiej przez II Ar mię Woj ska
Pol skie go i bi twy pod Sie kier ka mi. Ob -
cho dy na pla cu Mic kie wi cza roz po czę ły
się o godz. 11.00. Wzię li w nich 
udział Go muł ka i pre mier Cy ran kie -
wicz. W cza sie trwa nia wie cu, któ ry
w oce nie władz zgro ma dził ok. 200 tys.
osób, ogło szo no uchwa łę Ra dy Pań stwa
o od zna cze niu mia sta Po zna nia i wo je -
wódz twa po znań skie go Or de rem Bu -
dow ni czych Pol ski Lu do wej.

Do 22 kwiet nia Mat ka Bo ża znaj do -
wa ła się w Po zna niu. Pod czas uro czy stej
Mszy świę tej w ka te drze uro czy ście po -
że gna no ob raz, koń cząc tym sa mym ob -
cho dy mi le nij ne w ar chi die ce zji po -
znań skiej. 

Mat ka Bo ża na Ku ja wach
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Krzysz tof Le sia kow ski, 
An drzej Sznaj der

Prze ciw dzia ła nie udzia ło wi lud no ści
w uro czy sto ściach ja sno gór skich po -
trak to wa ne zo sta ło ja ko spraw dzian
spraw no ści apa ra tu pań stwo we go i po li -
cyj ne go. Wcze śniej sze usta le nie dro gą
ope ra cyj ną osób zde cy do wa nych na wy -
jazd do Czę sto cho wy by ło pierw szym
kro kiem pod ję tym w ce lu unie moż li -
wie nia lub co naj mniej utrud nie nia im
re ali za cji te go za mia ru. W mniej szych
miej sco wo ściach, skąd si łą rze czy wy -
ru sza ło mniej osób, bar dzo do kład nie
usta lo no, kto wy jeż dża au to bu sa mi PKS
czy po jaz da mi pry wat ny mi. Du żą ro lę
do ode gra nia mia ła tu Mi li cja Oby wa -
tel ska, Ochot ni cza Re zer wa Mi li cji
Oby wa tel skiej oraz Służ ba Ochro ny Ko -
lei. Ko mi sa ria ty ko le jo we otrzy ma ły po -
le ce nie roz po zna nia li czeb no ści wy jeż -
dża ją cych grup nie zor ga ni zo wa nych lub
piel grzy mek, zaś w przy pad ku prze mar -
szu zor ga ni zo wa nych grup piel grzym -
ko wych po ste run ki MO mia ły spraw -
dzać le gal ność wy mar szu oraz spi sy wać
per so na lia wszyst kich uczest ni ków,
spraw dza no rów nież tzw. wo za ków,
czy li oso by, któ re wo za mi kon ny mi
wio zły ba gaż piel grzy mów. Na ce low ni -
ku zna la zły się po nad to wy ciecz ki kra -
jo znaw cze, je śli tyl ko ich tra sa mia ła
prze bie gać przez Czę sto cho wę w dzień
uro czy sto ści. Cho ciaż wła dze usta wi ły
te i in ne sztucz ne ra fy, wie lu miesz kań -
ców re gio nu łódz kie go, nie ba cząc
na spo dzie wa ne utrud nie nia (zre du ko -
wa nie miejsc w po cią gach, za wra ca nie
po jaz dów z dro gi itp.), pod ję ło trud wy -
jaz du i zwią za ne z tym ry zy ko. Wie le
wska zu je na to, że naj ła twiej by ło ude -
rzyć w po dró żu ją cych in dy wi du al nie
lub w ma łych gru pach. Nie spo sób bo -
wiem by ło so bie wy obra zić za trzy ma nia
po cią gu prze wo żą ce go set ki piel grzy -
mów, du żo ła twiej by ło znie chę cić
do po dró ży lub za wró cić z dro gi mo to -
cy kli stę czy kie row cę sa mo cho du. Służ -
ba ru chu dro go we go MO dys po no wa ła
prze cież róż ny mi moż li wo ścia mi w tym
za kre sie. Moż na też od nieść wra że nie,
że dla funk cjo na riu szy du żym suk ce sem
by ło prze rwa nie po dró ży nie z chwi lą
wy jaz du z miej sca za miesz ka nia, ale
do pie ro w po bli żu Czę sto cho wy, gdy
po dróż ny spo dzie wał się, że jest już pra -
wie u ce lu. Tak wła śnie za koń czy ła się
wy pra wa 10 za kon nic ze zduń sko wol -
skie go zgro ma dze nia „Wspól na Pra ca”

wy na ję tym sa mo cho dem ba ga żo wym
mar ki „Żuk”.

Do Czę sto cho wy do tarł na to miast
Wła dy sław Pie trzak, kie row ca PKS
w Zduń skiej Wo li; mi mo że po dro dze
za trzy my wa no go aż trzy ra zy, nie zra ził
się, do je chał na miej sce i uczest ni czył
w uro czy sto ściach. Ta kich jak on by ło
wię cej. Chęć uczest nic twa w ob cho dach
by ła du żo sil niej sza niż szy ka ny ze stro -
ny mi li cyj nych pa tro li. 

Oko ło 220 ofi ce rów Służ by Bez pie -
czeń stwa, 20 sa mo cho dów, 36 apa ra tów
fo to gra ficz nych, 26 ma gne to fo nów, lor -
net ki, lu ne ty, apa ra tu ra do pod słu chu te -
le fo nów i po miesz czeń, sprzęt do utrzy -
my wa nia łącz no ści. Do te go 72 taj nych
współ pra cow ni ków, po zy ska nych we
wszyst kich moż li wych śro do wi skach.
Tak w skró cie przed sta wia ją się si ły
i środ ki zor ga ni zo wa ne przez apa rat
bez pie czeń stwa w ce lu „za bez pie cze nia
cen tral nych uro czy sto ści mi le nij nych”
na Ja snej Gó rze w dniach od 2 do 4 ma -
ja 1966 r.

Do za dań Wy dzia łu „T” na le ża ło po -
nad to na gry wa nie wszyst kich pu blicz -
nych wy stą pień bi sku pów. 8 funk cjo na -
riu szy wy po sa żo nych w od po wied ni
sprzęt przez ca ły czas pra co wa ło w ob -
rę bie klasz to ru, na gry wa jąc ka za nia,
prze mó wie nia i wszel kie wy po wie dzi
du chow nych w cza sie uro czy sto ści.
Kil ku set stro ni co wa tecz ka, za wie ra ją ca
tek sty 20 ka zań, do dzi siaj znaj du je się
w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej.

Naj więk szym pro ble mem oka za ło się
dość nie ocze ki wa nie pod sy ła nie pau li -
nom taj nych współ pra cow ni ków w cha -
rak te rze tłu ma czy. Spo dzie wa no się, że
wła dze klasz tor ne bę dą an ga żo wa ły
w cha rak te rze tłu ma czy oso by so bie zna -
ne. Wy ty po wa no za tem i skie ro wa no
na Ja sną Gó rę 19 taj nych współ pra cow -
ni ków. Oka za ło się jed nak, że stro na ko -
ściel na od ra zu wy klu czy ła oso by za trud -
nio ne w ta kich przed się bior stwach pań -
stwo wych jak „Or bis”, PTTK, „Tu ry sta”,
„Gro ma da” czy „Sport Tu rist”. 

Głów ny cię żar od po wie dzial no ści
za „za bez pie cze nie” uro czy sto ści spo -
czy wał jed nak na Wy dzia le IV. Je go za -
da nia kon cen tro wa ły się na roz po zna -
wa niu pla nów dzia łań stro ny ko ściel nej
oraz or ga ni zo wa niu do pły wu in for ma cji
ze śro do wisk ko ściel nych – ku rii czę sto -
chow skiej, klasz to ru pau li nów, du cho -
wień stwa pa ra fial ne go, a tak że spo śród
ka to li ków świec kich. W tym ce lu zak ty -

wi zo wa no dzia łal ność 5 taj nych współ -
pra cow ni ków do cie ra ją cych do klasz to -
ru ja sno gór skie go i 16 w oto cze niu ku -
rii czę sto chow skiej. Wzmoc nio no tzw.
punkt „W”, czy li ko mór kę SB pro wa -
dzą cą kon tro lę ca łej ko re spon den cji wy -
cho dzą cej i przy cho dzą cej z ku rii
i klasz to ru. Nie zwy kle waż nym za da -
niem funk cjo na riu szy Wy dzia łu IV by ło
li cze nie piel grzy mów. Te ren wo kół
klasz to ru i je go we wnętrz ne pla ce po -
dzie lo no na 18 sek to rów o do kład nie
ob li czo nej po wierzch ni. W każ dym sek -
to rze ulo ko wa no po dwóch zwia dow -
ców, któ rzy osza co wa li, że w kul mi na -
cyj nym mo men cie w uro czy sto ści
uczest ni czy ło 80 tys. osób.

Na
Ja sną Gó rę
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Igor Ha ła gi da

23 ma ja 1966 r. za stęp ca ko men dan ta
wo je wódz kie go ds. SB w Gdań sku płk
Ka zi mierz Gó rec ki za rzą dził po wo ła nie
Szta bu Ope ra cyj ne go ma ją ce go ko or dy -
no wać dzia ła nia bez pie ki, po le cił tak że
pod le głym jed nost kom opra co wać do -
kład ne har mo no gra my i pla ny dzia łań.
Ope ra cji nada no kryp to nim „Swa ro -
życ”. Oprócz mo ni to ro wa nia uro czy sto -
ści ko ściel nych gdań ska SB za mie rza ła
„za bez pie czyć ope ra cyj nie” uro czy sto -
ści pań stwo we i przy go to wa ne na tę
oka zję im pre zy ma so we – tym dzia ła -
niom nada no kryp to nim „Świa to wid”.

Zgod nie z wcze śniej szy mi pla na -
mi, 25 ma ja 1966 r. wie czo rem wę dru -
ją cy ob raz Mat ki Bo skiej do tarł do gra -
nic wo je wódz twa gdań skie go i roz po -
czął pe re gry na cję po oko licz nych
pa ra fiach. W uro czy sto ściach i czu wa -
niu na mo dli twie wzię ło udział kil ka ty -
się cy osób, choć wy da je się, że wła dze
sta ra ły się w ofi cjal nych spra woz da -

niach zmniej szyć ich licz bę (po da wa no,
że by ło to oko ło 2500 osób). 

28 ma ja 1966 r. ob raz zo stał prze wie -
zio ny do ka te dry w Gdań sku -Oli wie.
W cza sie prze jaz du sa mo chód z wi ze -
run kiem Mat ki Bo skiej wi ta ło – jak sza -
co wa no – oko ło 20 000 osób. Kil ka na -
ście mi nut póź niej tą sa mą tra są 
prze jeż dżał ks. Pry mas Wy szyń ski, en -
tu zja stycz nie wi ta ny przez tłu my
(w trak cie prze jaz du sa mo chód był czte -
ro krot nie za trzy my wa ny). O 17.30 ob -
raz do tarł do ka te dry oliw skiej,
przed któ rą – mi mo nie po go dy – zgro -
ma dzi ło się po nad 10 000 wier nych.

Głów ne uro czy sto ści mi le nij ne od by -
ły się 29 ma ja 1966 r. w Ba zy li ce Ma -
riac kiej w Gdań sku. Prze wod ni czył im
ks. Pry mas Wy szyń ski, któ re mu to wa -
rzy szy ło 42 bi sku pów. W przed dzień
ob raz Mat ki Bo skiej zo stał prze wie zio -
ny z Oli wy do gdań skiej ba zy li ki, gdzie
po wi tał go tłum li czą cy oko ło 15 000
osób. Wszyst kie na bo żeń stwa i spo tka -
nia by ły „za bez pie cza ne” przez SB, któ -

rej funk cjo na riu sze z sa tys fak cją na bie -
żą co ra por to wa li prze ło żo nym, że
na wspo mnia nych na bo żeń stwach licz -
ba wier nych „(…) nie od bie ga od prze -
cięt nej ilo ści (...) w zwy kłe nie dzie le”,
ale już w przy pad ku Ba zy li ki Ma riac -
kiej kon sta to wa li z nie po ko jem, że 
ks. Pry ma sa „wi ta ło oko ło 15 000 wier -
nych, licz ba ta zwięk sza się”. W su mie
w gdań skiej Ba zy li ce i przed nią zgro -
ma dzi ło się – we dług wstęp nej oce ny
bez pie ki – 28 000 osób (w tym 17 000
we wnątrz świą ty ni). Za rów no prze mó -
wie nie po wi tal ne bpa No wic kie go, jak
i póź niej sze ka za nie Pry ma sa by ło kil -
ka krot nie prze ry wa ne okla ska mi i śpie -
wa mi wier nych. Po go dzi nie 14.00
głów ne uro czy sto ści mi le nij ne w Gdań -
sku za koń czo no. Ob raz Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej te go sa me go dnia wie -
czo rem zo stał prze wie zio ny do so poc -
kie go ko ścio ła „Gwiaz da Mo rza”, skąd
po ca ło noc nym czu wa niu wier nych wy -
ru szył w dal szą dro gę.

Kor ne lia Ba naś

Po ło żo ne w środ ku mia sta, przy prze -
lo to wej uli cy z By to mia w kie run ku
Czę sto cho wy, nie wiel kie wzgó rze kal -
wa ryj skie przy sank tu arium Mat ki Bo -
żej Pie kar skiej sta ło się 22 ma ja 1966 r.
miej scem uro czy sto ści mi le nij nych.
Z te go miej sca na roz le głe te re ny wiel -
ko prze my sło we go re gio nu pły nę ły sło -
wa pie śni i mo dlitw bę dą cych pu blicz -
nym wy zna niem wia ry.

Uro czy sto ści mi le nij ne w sank tu arium
pie kar skim, przy pa da ją ce nie speł na trzy
ty go dnie po uro czy sto ściach na Ja snej
Gó rze, prze zna czo ne by ły głów nie dla
wier nych z die ce zji ka to wic kiej. Po łą -
czo ne ter mi nem z co rocz ną ma jo wą
piel grzym ką sta nu mę skie go do sank tu -
arium pie kar skie go uzy ska ły spe cy ficz -
ny cha rak ter, bo wiem pra wie 90 proc.
uczest ni ków sta no wi li męż czyź ni i mło -
dzień cy, głów nie pra cow ni cy prze my słu.
We dług usta leń ku rii ka to wic kiej,
na kal wa ryj skim wzgó rzu zgro ma dzi ło
się oko ło 400 tys. wier nych. 

Do Pie kar Ślą skich przy by ło 47 bi sku -
pów z Pry ma sem Pol ski kar dy na łem
Ste fa nem Wy szyń skim na cze le. Obec -
ność tak licz nych przed sta wi cie li Epi -
sko pa tu Pol ski w sank tu arium pie kar -
skim wy wo ła ła nie spo ty ka ny do tych czas
na Ślą sku en tu zjazm zgro ma dzo nych
rzesz lu dzi. Wie lo krot nie i z nie sły cha -
ną si łą roz le ga ły się okrzy ki na cześć
Pry ma sa Pol ski, bi sku pów i pa pie ża
Paw ła VI. W swej wy mo wie sta no wi ły
one spek ta ku lar ne świa dec two przy wią -

za nia do wia ry i Ko ścio ła, do Pry ma sa
i Epi sko pa tu.

Zło żo ne przez przed sta wi cie li świa ta
pra cy na oł ta rzu w cza sie Mszy św.
sym bo licz ne da ry – na rzę dzia pra cy
– sta no wi ły wy mow ne wzmoc nie nie
i po głę bie nie te go, co wy ar ty ku ło wa no
w en tu zja stycz nych okrzy kach. 

Po łą czo ne chó ry wy ko na ły m. in.: 
Bo gu ro dzi cę i Gau de Ma ter Po lo nia.
Ale w pa mię ci ze bra nych utkwi ła szcze -
gól nie pieśń za ty tu ło wa na Przez chrztu
świę te go wiel ki dar..., przy go to wa -
na spe cjal nie na pie kar ską uro czy stość
mi le nij ną. Mu zy kę skom po no wał Ro -
man Dwor nik, ów cze sny or ga ni sta
w ko ście le pw. Trój cy Świę tej w nie da -
le kim Szar le ju, a tak że au tor wie lu kom -
po zy cji na sta łe wpi sa nych do ka no nu
twór czo ści re li gij nej. Au tor ką tek stu by -
ła Ire na Świ da, pra cow ni ca wów czas
die ce zjal ne go pi sma „Gość Nie dziel ny”.

W swej tre ści utwór na wią zy wał przede
wszyst kim do uro czy sto ści Trój cy Świę -
tej, któ ra w ka len da rzu li tur gicz nym
w ro ku 1966 przy pa da ła wła śnie w nie -
dzie lę 22 ma ja. 

Au tor ka tek stu, zna jąc do sko na le re -
alia pie kar skich piel grzy mek, za war ła
w nim tak że wy mow ne ślu bo wa nie:
„Strzec wia ry ślu bu je my, w niej żyć,
umie rać chce my”. Uświa do mie nie so bie
sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w Pol sce
w po ło wie lat 60., a tak że na rzu co nej
przez wła dze kon fron ta cji ob cho dów
Ty siąc le cia Pań stwa z Mi le nium Chrztu
Pol ski, po zwa la zro zu mieć po ru sza ją ce
i wzru sza ją ce wra że nie, ja kie na ze bra -
nych zro bił mię dzy in ny mi mo ment wy -
ko ny wa nia tej pie śni; kie dy wie lo ty -
sięcz ne rze sze męż czyzn peł nym gło -
sem wy zna wa ły pu blicz nie wia rę
w Bo ga i Je go „ty siąc let nie wła da nie
w oj czyź nie”.  

„Swa ro życ” kon tra „Świa to wid”

U Mat ki Bo żej Pie kar skiej
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Da riusz Li bion ka

Ob raz Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej, wie zio ny przez pau li nów, w tym
prze ora klasz to ru na Ja snej Gó rze oj ca
Krau ze, 4 czerw ca do tarł w mi li cyj nej
„asy ście” do Lu bli na. Przez więk szość
tra sy ob raz był za sło nię ty spe cjal nym
po krow cem, któ ry zdję to do pie ro na te -
re nie die ce zji lu bel skiej. Po wi ta nie wi -
ze run ku roz po czę ła Msza św. w ka te -
drze lu bel skiej. Źró dła ko ściel ne po da ją,
że w uro czy sto ści wzię ło udział bli -
sko 150�tys. lu dzi. Wła ści we ob cho dy
roz po czę ły się na stęp ne go dnia Mszą
św. o 9.30. We dle sza cun ków ów cze -
snych władz bra ło w niej udział 30 tys.
lu dzi. Głów na msza, od pra wio na przez
ar cy bi sku pa Ka ro la Woj ty łę, roz po czę ła
się o 11.30. Ka za nie wy gło sił ksiądz
Pry mas Ste fan Wy szyń ski. Na stęp nie
od by ło się czu wa nie miesz kań ców die -
ce zji lu bel skiej. W tym sa mym cza sie
w ka te drze trwa ła otwar ta se sja Epi sko -

pa tu Pol ski. Wie czor ne na bo żeń stwo
roz po czę ło się o 19.00, po nim do ko na -
no ak tu od da nia die ce zji lu bel skiej Mat -
ce Bo skiej. 

Zgod nie z wcze śniej szy mi usta le nia -
mi po za koń cze niu na bo żeń stwa ob raz
miał zo stać prze wie zio ny do Ka to lic kie -
go Uni wer sy te tu Lu bel skie go. Tym cza -
sem z ini cja ty wy mło dzie ży w uro czy -
stej pro ce sji prze nie sio no go głów ny mi
ar te ria mi mia sta do ko ścio ła aka de mic -
kie go KUL. Funk cjo na riu sze Służ by
Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej
nie by li w sta nie te mu za po biec. Owa
wie lo ty sięcz na ma ni fe sta cja (w oce nie
władz uczest ni czy ło w niej 20 tys. lu dzi,
w do ku men tach ko ściel nych brak na ten
te mat da nych) zro bi ła wiel kie wra że nie
na Pry ma sie Pol ski. Za pi sał on: „Wie -
czo rem (...) wzię ło gó rę mia sto, któ re
przy łą czy ło się do mło dzie ży aka de mic -
kiej i nada ło ton uro czy sto ści prze nie -
sie nia ob ra zu Mat ki Bo żej Ja sno gór -
skiej z Ka te dry do KUL. Wte dy scho -

wa li się «mo ca rze ciem no ści». Stra ci li
wła dzę nad po sta wą spo łe czeń stwa, któ -
re po szło za Mat ką Bo żą. Moż na po wie -
dzieć, że i wła dze ko ściel ne nie mia ły tu
«wła dzy», gdyż do gło su do szło spo łe -
czeń stwo. To ono wzię ło Ob raz (...). Lu -
dzie chcie li pro ce sji. Mo że ma ni fe sto -
wa li «prze ciw ko», ale na pew no chcie li
wol no ści de cy zji w spra wach swo je go
sto sun ku do Ko ścio ła, bez kon tro li pań -
stwa. (...) Par tia prze gry wa, bo draż ni
lu dzi i bie rze ich w nie wo lę. Lud, gdzie
mo że, wy ry wa się z ob cę gów par tii
i dla te go «wszedł» w ka nał Ko ścio ła”. 

Sa mo chód -ka pli ca był dwu krot nie za -
trzy ma ny przez gru pę pra cow ni ków lu -
bel skie go KW MO. Naj pierw za żą da no
zmia ny tra sy oraz za stą pie nia kie row cy
przez pra cow ni ka SB (aby do te go nie
do pu ścić, za kie row ni cą usiadł bi skup
Ma zur). Na stęp nie, w oko li cach Woj cie -
cho wa, funk cjo na riu sze SB owi nę li
szczel nie sa mo chód -ka pli cę przy go to -
wa ną za wcza su plan de ką. Tak „za bez -
pie czo ny” ob raz, wraz z ob sta wą, do tarł
z po wro tem do Czę sto cho wy.

W aka de mic kim Lu bli nie

Ta de usz Ru zi kow ski

Wę drów ka wi ze run ku Mat ki Bo żej,
bę dą ca sta łym ele men tem ko ściel nych
uro czy sto ści, w�dro dze z�From bor ka zo -
sta ła za trzy ma na w�Lik saj nach. Po in -
ter wen cji Mi li cji Oby wa tel skiej sa mo -
chód z�ob ra zem zo stał skie ro wa ny,
wbrew pier wot nym pla nom, do Ka te dry
św. Ja na w�War sza wie. Po ja wie nie się
ob ra zu w�ka te drze by ło za sko cze niem.
Je den ze świad ków wspo mi nał: „Lu dzi
o�tej po rze nie ma. W�ka te drze trwa ją
pra ce przy go to waw cze. W�pierw szej
chwi li nikt nie chce wie rzyć. Ale na pla -
cy ku za ka te drą stoi sa mo chód „Żuk”,
pro wa dzo ny przez mi li cjan ta. W�sa mo -
cho dzie Ob raz Mat ki Bo żej Ja sno gór -
skiej. Nie wia do mo, skąd zbie ga ją się
lu dzie, ota cza ją sa mo chód. Naj pierw
kon ster na cja, po tem zdu mie nie i�ra dość.
Ma ła gro mad ka ro śnie co raz bar dziej.
W�rę kach po ja wia ją się kwia ty. Ktoś za -
in to no wał pieśń. W�tej chwi li za czy na
się war szaw skie Mil e nium”. „Uwię zio -
ny” w�ka te drze ob raz po zo stał w�niej
do koń ca war szaw skich uro czy sto ści ko -
ściel nych. 

24 czerw ca na stą pił kul mi na cyj ny
punkt uro czy sto ści. W go dzi nach przed -
po łu dnio wych w Ka te drze św. Ja na od -
by ła się rocz ni co wa se sja na uko wa
z�udzia łem Epi sko pa tu Pol ski. Po po łu -
dniu, gdy bi sku pi chcie li przejść z�ko -
ścio ła św. An ny do ka te dry, „(…) pa no -
wie w or ta lio no wych płasz czach, ca ła
ich chma ra sta ła na wprost ko ścio ła i nie
chcie li się ru szać”. Skan do wa li „Precz!
Precz! Precz!” oraz – na wią zu jąc do li -
stu bi sku pów – „Nie prze ba cza my! Nie

prze ba cza my”. Zgro ma dze ni wier ni,
we dle re la cji, od po wie dzie li pie śnią My
chce my Bo ga, za głu sza jąc „nie na wist ne
sło wa”. Pry mas za no to wał w�swo im
dzien ni ku: „Bo jów ka OR MO stoi
na wprost wej ścia do ko ścio ła św. An ny,
na jezd ni; nie chce się ru szyć (…) Naj -
bar dziej nie przy jem na stoi przy wej ściu
do ul. Świę to jań skiej, od stro ny zam ku.
(…)Któ ryś tar mo si się z�ko bie tą z�dziec -
kiem. Wzią łem ko bie tę przed sie bie.
Zwra cam się do or mow ców «Bądź cie
bra cia przy zwo ici». Pa trzą się tę po
przed sie bie”. 

Pod czas uro czy sto ści w ka te drze, na -
wią zu jąc do ja sno gór skich uro czy sto ści
z�3 ma ja, Pry mas Ste fan Wy szyń ski od -
mó wił Akt Od da nia Mat ce Bo żej w�nie -
wo lę mi ło ści ar chi die ce zji i�sto li cy.
Po uro czy sto ści, na dro dze bi sku pów

zmie rza ją cych do sie dzi by Pry ma sa, po -
now nie sta nę li ak ty wi ści. Nie co póź niej
do szło do nie po ko jów pod sie dzi bą Pry -
ma sa po mię dzy zgro ma dzo ny mi uczest -
ni ka mi uro czy sto ści a mi li cją, w�wy ni -
ku cze go, we dle słów Pry ma sa, po tur -
bo wa ny zo stał ko men dant mi li cji.
Naj bar dziej nie spo koj ny oka zał się jed -
nak ostat ni dzień za pla no wa nych
w War sza wie ob cho dów ko ściel nych
– nie dzie la, 26 czerw ca. Ra no od pra -
wio na za sta ła sum a pon ty fi kal na ce le -
bro wa na przez bpa An to nie go Ba ra nia -
ka. Wie czo rem, po od pra wio nej Mszy
świę tej, ogło szo no, że „ze wzglę du
na za cho wa nie spo ko ju” ob raz po zo sta -
nie jesz cze przez kil ka dni w sto li cy.
Zor ga ni zo wa no na bo żeń stwo prze bła -
gal ne „za znie wa gi wy rzą dzo ne Bo gu,
Mat ce Naj święt szej i�Mi stycz ne mu Cia -
łu Chry stu sa, któ rym jest Ko ściół”.
Osta tecz nie, jak się oka za ło, ob raz po -
zo stał w ka te drze do po cząt ku wrze śnia. 

Mi le nium w sto li cy
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Sta ni sław A. Bo ga cze wicz, 
Katarzyna Stróżyna

Wśród mi le nij nych ob cho dów na Dol -
nym Ślą sku ogól no kra jo wy cha rak ter
nada no uro czy sto ściom ko ro na cji cu -
dow nej fi gur ki Mat ki Bo skiej z Dzie -
ciąt kiem z ko ścio ła oj ców re demp to ry -
stów w Bar dzie Śl. Uro czy sto ści bardz -
kie roz po czę ły się ra no 2 lip ca.
Po wie czor nej zaś Mszy św. od by ła się
pro ce sja z cu dow ną fi gur ką, do przy go -
to wa ne go oł ta rza po lo we go. Tam o pół -
no cy od pra wio no Mszę św., po któ rej
roz po czę to noc ne czu wa nie. Cen tral ny
punkt uro czy sto ści bardz kich sta no wi ła
su ma pon ty fi kal na od pra wio na 3 lip ca
o godz. 11. Przed jej ce le bra cją ks. abp
Bo le sław Ko mi nek – or dy na riusz me -
tro po li ta wro cław ski, uko ro no wał cu -
dow ną fi gur kę Mat ki Bo skiej i od dał
swą die ce zję w „Ma cie rzyń ską Nie wo lę
Mi ło ści”. Uro czy sto ści w Bar dzie Śl.
zgro ma dzi ły ok. 150 tys. wier nych.
Wśród przy by łych obec ni by li rów nież
Cze si, Mo ra wia nie i Niem cy. 

Cen tral ne uro czy sto ści Ty siąc le cia
Chrztu Pol ski w ar chi die ce zji wro cław -
skiej od by ły się na to miast 15 i 16 paź -
dzier ni ka 1966 r. Na miej sce ich ob cho -
dów wy bra no za rzą dza ną przez księ ży
sal wa to ria nów ba zy li kę w Trzeb ni cy,
miej sce kul tu św. Ja dwi gi – pa tron ki
Ślą ska oraz do mi ni kań ski ko ściół św.
Woj cie cha we Wro cła wiu, gdzie czczo -
ny jest bł. Cze sław – pa tron mia sta.
Szcze gól ny cha rak ter nada no rów nież
to wa rzy szą cym tym uro czy sto ściom
– mszom św. i na bo żeń stwom spra wo -
wa nym w ka te drze wro cław skiej oraz
w ko ście le NMP na Pia sku. 

Cen tral ne ob cho dy Milen ium Chrztu
Pol ski we Wro cła wiu roz po czę ły się
w so bo tę 15 paź dzier ni ka w ko ście le
Oj ców Do mi ni ka nów, do kąd na tę oko -
licz ność przy wie zio no z Gnie zna re li -
kwie św. Woj cie cha. 

Na stęp ne go dnia, w nie dzie lę ra no
do ka te dry wro cław skiej przy by ła mło -
dzież aka de mic ka. Po za koń czo nej li tur -
gii Pry mas wraz z bi sku pa mi uda li się
do Trzeb ni cy. Tam kon ty nu owa no uro -
czy sto ści mi le nij ne z udzia łem licz nie
zgro ma dzo nych przed sta wi cie li Epi sko -
pa tu Pol ski, prze ło żo nych zgro ma dzeń
za kon nych, se na tów KUL i ATK oraz
re pre zen tan tów śro do wisk la ika tu ka to -
lic kie go. Po pro ce sjo nal nym prze nie sie -
niu re li kwii św. Ja dwi gi z ba zy li ki
do oł ta rza po lo we go, o godz. 11.00 roz -
po czę ła się Msza św. Na jej za koń cze nie
abp Bo le sław Ko mi nek po wie rzył ar chi -
die ce zję wro cław ską opie ce Mat ki Bo -
skiej. Na stęp nie bi sku pi udzie li wier -
nym bło go sła wień stwa i od śpie wa no
dzięk czyn ne Te Deum.

Po po łu dnio wa część uro czy sto ści mi -
le nij nych od by ła się we Wro cła wiu.
Po za koń cze niu mo dli twy, du cho wień -
stwo i wier ni uda li się pro ce sjo nal nie
w kie run ku ka te dry. Tam przy oł ta rzu
po lo wym abp Bo le sław Ko mi nek ce le -
bro wał Mszę św., w cza sie któ rej Pry -
mas Pol ski wy gło sił ka za nie. Je go treść
na wią zy wa ła do bie żą cej sy tu acji Ko -
ścio ła: ogło sze nia przez pa pie ża Paw -
ła VI – Ma ryi Mat ką Ko ścio ła, li stu bi -
sku pów pol skich do bi sku pów nie miec -
kich oraz mi sji po so bo ro we go Ko ścio ła
w no wym ty siąc le ciu chrze ści jań stwa
w Pol sce. Po za koń cze niu Mszy św. pro -
ce sja uda ła się do ka te dry, gdzie
przy śpie wie hym nu Bo gu ro dzi ca do ko -
na no od sło nię cia ta bli cy upa mięt nia ją -
cej Ty siąc le cie Chrztu Pol ski.

W die ce zji opol skiej uro czy sto ści Ju -
bi le uszu Ty siąc le cia Chrztu Pol ski przy -
pa dły na 13 i 14 sierp nia 1966 r.
Na miej sce ich głów nych ob cho dów wy -
bra no Opo le – sto li cę bi skup stwa, oraz
Ka mień Ślą ski – miej sce uro dzin św.
Jac ka, pa tro na die ce zji, a tak że bł. Cze -
sła wa i bł. Bro ni sła wy. W so bo tę 13
sierp nia 1966 r. o godz. 18.00 wy ru szy -
ła spod gma chu ku rii do pro ka te dry pro -
ce sja ze spro wa dzo ny mi z Wro cła wia
i Kra ko wa re li kwia mi świę tych z Ka -
mie nia. Po przy wi ta niu przy by łych
na uro czy stość przed sta wi cie li Epi sko -
pa tu Pol ski z ks. Pry ma sem Ste fa nem
Wy szyń skim na cze le oraz de le ga tów
uczel ni ka to lic kich KUL i ATK – or dy -
na riusz opol ski ks. bp Fran ci szek Jop
wy gło sił prze mó wie nie. Na kre ślił
w nim hi sto rycz ne tło przy ję cia przez
Pol skę chrze ści jań stwa i kon se kwen cje
te go wy da rze nia. Na stęp nie ks. abp An -
to ni Ba ra niak ce le bro wał Mszę św.,
w cza sie któ rej Pry mas wy gło sił ka za nie
po świę co ne te ma ty ce ma ryj nej. Po za -
koń czo nej li tur gii roz po czę ło się ca ło -
noc ne czu wa nie przed Naj święt szym
Sa kra men tem. 

Głów nym punk tem uro czy sto ści mi le -
nij nych w pro ka te drze opol skiej by ła
od pra wio na o godz. 10.00 na stęp ne go
dnia su ma pon ty fi kal na. Po prze dzi ło ją
pro ce sjo nal ne przej ście z ku rii do świą -
ty ni, przed któ rą wier ni owa cja mi przy -
wi ta li Pry ma sa Wy szyń skie go i przed -
sta wi cie li Epi sko pa tu Pol ski. Or dy na -
riusz die ce zji bp Jop wy gło sił
prze mó wie nie i od czy tał te le gram se -
kre ta rza sta nu Sto li cy Apo stol skiej ks.
kard. Am le ta Ci co gna nie go, w któ rym
in for mo wa no o apo stol skim bło go sła -
wień stwie udzie lo nym uczest ni kom
uro czy sto ści przez pa pie ża Paw ła VI.
Na stęp nie pro ce sja uda ła się do wnę trza
pro ka te dry, gdzie pod prze wod nic twem
ks. bpa Jo pa przy stą pio no do spra wo wa -
nia kon ce le bro wa nej Mszy św.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści
w pro ka te drze opol skiej by ła roz po czę ta
o godz. 15.00 se sja hi sto rycz na. Póź niej
od by ła się za kon na część ob cho dów
Mile nium na Opolsz czyź nie. Zło ży ły
się na nią: Msza św. od pra wio na przez
ks. Bro ni sła wa Dą brow skie go, nie szpo -
ry i wy gło szo ny przez ks. bpa Win cen -
te go Urba na re fe rat: Po wsta nie i roz wój
za ko nów na Ślą sku Opol skim. Wie czo -
rem spra wo wa no po lo wą Mszę św.
przy ko ście le w Ka mie niu Ślą skim. Ce -
le bro wał ją ks. abp Ka rol Woj ty ła, a ka -
za nie wy gło sił ks. Pry mas. Na za koń -
cze nie li tur gii ks. Pry mas wraz z ar cy bi -
sku pa mi Ba ra nia kiem i Woj ty łą udzie li
zgro ma dzo nym bło go sła wień stwa przy -
wie zio ny mi re li kwia mi świę tych wy wo -
dzą cych się z zie mi ślą skiej. W ten spo -
sób cen tral ne uro czy sto ści Milenium

Chrztu Pol ski na Opolsz czyź nie do bie -
gły koń ca. 

We dług źró deł ko ściel nych, od pra -
wio na w so bo tę wie czo rem w pro ka te -
drze Msza św. zgro ma dzi ła 15 tys. wier -
nych, a w nie dziel nej su mie pon ty fi kal -
nej uczest ni czy ło 20 tys. osób.
W nie dziel nych uro czy sto ściach w Ka -
mie niu Ślą skim wzię ło udział około
15 tys. uczest ni ków. 

Nie wąt pli wie udział wier nych w ob -
cho dach Mile nium Chrztu Pol ski w die -
ce zji opol skiej był by licz niej szy, gdy by
nie an ty ko ściel ne dzia ła nia władz wo je -
wódz kich. W ce lu uła twie nia do jaz du
do miej sco wo ści wy po czyn ko wych
nad Je zio ra mi Tu raw ski mi uru cho mio no
na wet spe cjal ne kur sy au to bu sów MPK
z Opo la. Nie kie dy na wet wy mu sza no
na pod wład nych udział w or ga ni zo wa -
nych przez za kła dy pra cy wy ciecz kach,
pod ry go rem de le go wa ne go uczest nic -
twa w „ak cji żniw nej”. Żoł nie rzom
wstrzy ma no wy da wa nie prze pu stek, tłu -
ma cząc tę sy tu ację „pa nu ją cą w Opo lu
epi de mią czer won ki”.   

Na zie mi ślą skiej
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Piotr Chmie lo wiec, 
Ma riusz Krzysz to fiń ski

Uro czy sto ści die ce zjal ne Ty siąc le cia
Chrztu Pol ski na te re nie die ce zji prze -
my skiej od by ły się w Prze my ślu (20–21
sierp nia), Tar no brze gu (7–8 wrze śnia)
i na te re nie ad mi ni stra cji apo stol skiej
w Lu ba czo wie (22 i 23 paź dzier ni -
ka). 20 sierp nia 1966 r. o 17.00 do Prze -
my śla przy był ks. Pry mas kar dy nał Ste -
fan Wy szyń ski. Pół go dzi ny póź niej
do oł ta rza na pla cu przy ka te dral nym
pro ce syj nie wy nie sio no fi gu rę Mat ki
Bo żej Jac ko wej. Wy miar sym bo licz ny
po sia da ły umiesz czo ne za oł ta rzem pu -
ste ra my ob ra zu „na próż no wy cze ku ją -

ce przy ję cia piel grzy mu ją cej Ja sno gór -
skiej Pa ni”. Uro czy stą Mszę świę tą od -
pra wił or dy na riusz prze my ski ks. bp
Igna cy To kar czuk. W dru gim dniu Mil -
le nium su mę pon ty fi kal ną ce le bro wał
me tro po li ta kra kow ski abp Ka rol Woj -
ty ła. Ka za nie „prze ry wa ne już tra dy cyj -
nie okla ska mi wier nych” wy gło sił Kar -
dy nał.

Uro czy sto ści mi le nij ne od by ły się
rów nież w Tar no brze gu. Kar dy nał Wy -
szyń ski przy był na uro czy sto ści 7 wrze -
śnia o 18.00. Nie dłu go po tem na dzie -
dzi niec klasz to ru do mi ni ka nów wy nie -
sio no procesyjnie ob raz Mat ki Bo żej
Dzi kow skiej. W tym sa mym cza sie
wła dze zor ga ni zo wa ły ćwi cze nia woj -
sko we. Od stro ny Wi sły roz cho dził się
gę sty dym, sły chać by ło wy strza ły. Fakt
ten sko men to wał bp Igna cy To kar czuk,
któ ry w trak cie po wi ta nia ks. Pry ma sa
po wie dział: „Na wet te sal wy i hu ki wi -
ta ją Cię, Księ że Pry ma sie”. Głów nym
punk tem uro czy sto ści by ła ce re mo nia
ko ro na cji ob ra zu Mat ki Bo żej Dzi kow -
skiej, do ko na na przez kar dy na ła 
Wy szyń skie go.

Po moc udzie la ną przez wier nych
i prze szko dy władz pań stwo wych tak
opi sy wał o. Pius Bełch OP: „Lu dzie
(…) da wa li miej sce na noc leg dla księ -
ży, po ma ga li przy pra cach nad oczysz -
cze niem ko ścio ła i klasz to ru, przy de ko -
ra cji, bu do wie oł ta rza po lo we go i try -
bun, oświe tle nia, w kuch ni itp. Wie lu
ozdo bi ło swo je okna. Na wet oko licz -
na lud ność z wio sek przy nio sła
do kuch ni, co mia ła. (…) Prze szko dy
by ły licz ne: Oj co wie z Kra ko wa przy -
jeż dża ją cy i kle ry cy na wet bi le tów nie
do sta li do Tar no brze ga na PKS, tyl ko
do in nych sta cji. Or kie stra z Chmie lo wa
do sta ła każ dy z ich człon ków oso bi sty
za kaz”.

Uro czy sto ści mi le nij ne od by ły się
tak że w ad mi ni stra cji apo stol skiej
w Lu ba czo wie. Umiesz cze nie te go mia -
sta na szla ku mi le nij nym mia ło na ce lu
przy po mnie nie za sług, ja kie dla Ko ścio -
ła i ca łe go na ro du pol skie go zo sta ły po -
ło żo ne przez funk cjo nu ją ce od XIV w.
ar chi die ce zje ha lic ką i lwow ską, spad -
ko bier cą któ rych by ła ad mi ni stra cja
apo stol ska w Lu ba czo wie. Sym bo licz -
nym zna kiem sta ło się uzna nie za pa tro -
na ob cho dów bło go sła wio ne go Ja ku ba
Strze mię – pierw sze go ar cy bi sku pa
lwow skie go. Trum nę z je go re li kwia mi
prze wie zio no w 1966 r. z ka te dry w Tar -
no wie do Lu ba czo wa.

Uro czy sto ści mi le nij ne w dniu
22 paź dzier ni ka roz po czę ły się uro czy -
stą Mszą świę tą pon ty fi kal ną w kon ka -
te drze w Lu ba czo wie. Głów nym ce le -
bran sem był me tro po li ta po znań ski abp
An to ni Ba ra niak.

W cza sie na bo żeń stwa na oł ta rzu po -
lo wym znaj do wa ła się pu sta ra ma sym -
bo li zu ją ca ob raz Mat ki Bo żej Czę sto -
chow skiej, za trzy ma ny przez wła dze.
Pod czas wy gło szo ne go ka za nia kar dy -
nał Wy szyń ski na wią zał do hi sto rii ziem
wcho dzą cych nie gdyś w skład ar chi die -
ce zji lwow skiej: „(...) my dzi siaj pol scy
bi sku pi sta je my z uczu ciem głę bo kiej
po ko ry przed wa mi, świa do mi wszyst -
kich za sług, któ re tu taj wła śnie przez
wier ność Bo gu, krzy żo wi i Ewan ge lii
zo sta ły zło żo ne dla na ro du ka to lic kie go
dla tej, któ rą zwie my Po lo nia sem per
Fi de lis.

Rze szow ska Służ ba Bez pie czeń stwa
oce nia ła fre kwen cję na uro czy sto ściach
w Lu ba czo wie na 6 tys. wier nych,
w tym 14 bi sku pów i 80 księ ży. W Prze -
my ślu mia ło być co naj mniej 20 tys.
osób i 40 bi sku pów (wła dze ko ściel ne
na to miast oce nia ły, że w ob cho dach
wzię ło udział 40 tys. wier nych). W Tar -
no brze gu we dług władz bez pie czeń stwa
by ło 6 bi sku pów i oko ło 9 tys. świec -
kich, do mi ni ka nie sza co wa li licz bę
uczest ni ków na 15 tys. wier nych.

U Jac ko wej Pa ni
Krzysz tof Sy cho wicz

W naj dal szym krań cu Pol ski, na Pod -
la siu, uro czy sto ści mi le nij ne zor ga ni zo -
wa no w sie dzi bach trzech die ce zji
– łom żyń skiej, dro hi czyń skiej i bia ło -
stoc kiej. Przy go to wa nia po szcze gól nych
ku rii do ob cho dów Mi le nium Chrztu
Pol ski od sa me go po cząt ku śle dzi ła
Służ ba Bez pie czeń stwa, zbie ra jąc in for -
ma cje od wie lu swo ich in for ma to rów. 

Die ce zjal ne uro czy sto ści mi le nij ne
od by ły się naj pierw w Łom ży (6–7
sierp nia), na stęp nie w Dro hi czy nie
(1–2 paź dzier ni ka), a ostat nim mia stem
od wie dzo nym przez Epi sko pat na te re -
nie wo je wódz twa był Bia ły stok. Ob cho -
dy ty siąc le cia chrztu Pol ski od by wa ły
się tam w dniach 19–20 li sto pa da. 

Cha rak te ry stycz nym ele men tem uro -
czy sto ści w Bia łym sto ku by ło eks po no -
wa nie kul tu Mat ki Bo żej Ostro bram -
skiej, co prze ja wia ło się m.in. w ele men -
tach de ko ra cyj nych bia ło stoc kich
ko ścio łów, jak i w pro gra mie uro czy sto -
ści po prze dza ją cych ob cho dy mi le nij ne,
pod czas któ rych od ma wia no spe cjal ne
mo dli twy do Mat ki Bo skiej Ostro bram -
skiej. Do dat ko wo w ko ście le far nym,
w któ rym od by ły się głów ne uro czy sto -
ści, nad oł ta rzem za wie szo no jej ob raz
z na pi sem „Mat ko Mi ło sier dzia, módl
się za na mi za wol ność Ko ścio ła”. Wier -
nym tłu ma czo no, że jest ona pa tron ką
„by łej ar chi die ce zji wi leń skiej”, a tym
sa mym die ce zji bia ło stoc kiej.

W uro czy sto ściach mi le nij nych
w Bia łym sto ku oprócz Pry ma sa Wy -
szyń skie go uczest ni czy ło 36 bi sku -
pów. 19 li sto pa da pod czas ich po wi ta -
nia na pla cu ka te dral nym i przy le głych
uli cach zgro ma dzi ło się 5 tys. osób,
a w kul mi na cyj nym mo men cie licz ba ta
wy nio sła na wet 14 tys. Na to miast dru -
gie go dnia w su mie pon ty fi kal nej
uczest ni czy ło 25 tys. osób, przy czym
więk szość sta no wi li przy jezd ni.

Pod czas pierw sze go swo je go wy stą -
pie nia w Bia łym sto ku, 19 li sto pa -
da 1966 r. Pry mas stwier dził, iż więk -
szość zgro ma dzo nych w Bia łym sto ku
bi sku pów „prze szła przez udrę ki, wię -
zie nia, przez obo zy kon cen tra cyj ne,
przez obo zy pra cy”. Do dał też, że „nie
mo że my ustą pić tam, gdzie idzie o pra -
wo Bo że, o praw dę Bo żą, o pra wo lu du
Bo że go do wol no ści wy zna nia Bo ga”.
An ty ra dziec ki ak cent, we dług funk cjo -
na riu szy, za wie ra ło ka za nie bp. Wła dy -
sła wa Su szyń skie go, któ ry stwier dził,
że w la tach 1940–1941 część lud no ści
ka to lic kiej zo sta ła wy wie zio na w głąb
ZSRR, skąd po woj nie nie po wró ci ła
do kra ju. Naj dłuż sze i naj bar dziej po li -
tycz ne wy stą pie nie zda niem władz par -
tyj nych wy gło sił abp Bo le sław Ko mi -
nek. Pod kre ślo no, że w je go prze mó -
wie niu brzmia ły echa „re ak cyj nej teo rii
dwóch wro gów”.

Z Mat ką Bo żą Ostro bram ską



Eryk Kra suc ki, 
Mał go rza ta Ma cha łek

Głów ne uro czy sto ści Or dy na ria tu Go -
rzow skie go, z udzia łem Pry ma sa Ste fa -
na Wy szyń skie go i przed sta wi cie li Epi -
sko pa tu, od by ły się 6 li sto pa da 1966 r.
w Go rzo wie. Szcze gól ne go wy mia ru
na bra ły ob cho dy od by wa ją ce się
w Szcze ci nie, Ka mie niu Po mor skim
i Ko ło brze gu. Za in te re so wa nie bu dził
zwłasz cza przy jazd kar dy na ła Ste fa na
Wy szyń skie go, któ ry za pla no wa no na
5 li sto pa da. Tra sa prze jaz du wio dła
z Go rzo wa do Szcze ci na.

Lu dzie zgro ma dze ni wzdłuż ude ko ro -
wa nej tra sy prze jaz du Pry ma sa wzno si li
okrzy ki oraz śpie wa li pie śni re li gij ne
i pa trio tycz ne. Po byt Pry ma sa w sto li cy

Po mo rza Za chod nie go miał zgro ma -
dzić 60 tys. osób.

Uro czy sto ści w dwóch pa ra fiach die -
ce zji go rzow skiej – w Ka mie niu Po mor -
skim i Ko ło brze gu – w lip cu 1967 r.
koń czy ły ob cho dy. Wła dze ko ściel ne
nada ły im mia no „pa ra fial nych uro czy -
sto ści mi le nij nych”, cho ciaż ich od dzia -
ły wa nie mia ło zna cze nie o wie le szer -
sze. Ter min wi zy ty kar dy na ła Wy szyń -
skie go w po mor skich pa ra fiach był
kil ka ra zy zmie nia ny. Po cząt ko wo uro -
czy sto ści pla no wa no na ko niec 1966 r.,
aby osta tecz nie prze su nąć je na 1 i 2 lip -
ca 1967 r. 

Uro czy sto ści w Ka mie niu Po mor skim
(1 lip ca) po wią za no z ob cho dzo nym
w tych dniach świę tem pa tro na Po mo -
rza, św. Ot to na z Bam ber gu, co by ło ko -

lej nym sy gna łem po jed na nia wy sła nym
w kie run ku nie miec kich są sia dów. Na -
stęp ne go dnia ra no kar dy nał Wy szyń ski
i za pro sze ni bi sku pi uda li się do Ko ło -
brze gu, gdzie zo sta li po wi ta ni przez ks.
Ta de usza Miel czar ka i bi sku pa Plu tę.
Na pla cu po mię dzy ko ścio łem św. Mar -
ci na a od bu do wy wa ną ko le gia tą usta -
wio no oł tarz po lo wy ozdo bio ny de ko ra -
cja mi na wią zu ją cy mi do mor skie go cha -
rak te ru mia sta. Mszę św. dzięk czyn ną
ce le bro wał ar cy bi skup po znań ski An to -
ni Ba ra niak. W swo im ka za niu kar dy nał
Wy szyń ski od niósł się do hi sto rycz nych
tra dy cji pol skiej or ga ni za cji ko ściel nej
na te re nie Po mo rza, zdra dza jąc tym sa -
mym na dzie ję na od no wie nie w nie dłu -
gim cza sie ko ło brze skie go bi skup stwa
(1972). 

NIEZALE˚NA

GAZETA POLSKA
Warszawa, 5 maja 2006 r.

VIII

Łu cja Ma rek

So sno wiec – sto li ca Za głę bia Dą brow -
skie go – zna lazł się nie mal na koń cu
szla ku mi le nij nych ob cho dów. Po cząt ko -
wo uro czy stość mia ła od być się 28 sierp -
nia 1966 r., ale z po wo du ka te go rycz ne -
go sprze ci wu władz wo je wódz kich Epi -
sko pat pod jął de cy zję o zmia nie ter mi nu
na 20–21 ma ja 1967 r.

Ob szar, o któ rym mo wa miał opi nię
„czer wo ne go”, szcze gól nie zo bo jęt nia -
łe go re li gij nie, sprzy ja ją ce go wła dzy lu -
do wej oraz ide om so cja li stycz nym. Nie
dzi wi więc, że w oce nie władz wo je -
wódz kich i pań stwo wych zor ga ni zo wa -
nie przez Epi sko pat uro czy sto ści mi le -
nij nej w cen trum stre fy ich wpły wów
mia ło pod ło że ide olo gicz ne.

Po czą tek dwu dnio wych uro czy sto ści
mi le nij nych w ko ście le Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny w So snow cu
za pla no wa no na go dzi nę 17.00 w dniu
20 ma ja (so bo ta), a głów ne na bo żeń stwo
mi le nij ne na go dzi nę 10.00 w nie dzie lę. 

W so bo tę od wcze snych go dzin ran -
nych wła dze pro wa dzi ły ak cję „wy lud -
nia nia” mia sta, aby mak sy mal nie ogra -
ni czyć licz bę uczest ni ków ob cho dów.
Dla dzie ci i mło dzie ży zor ga ni zo wa no

obo wiąz ko we im pre zy kul tu ral ne, a dla
do ro słych miesz kań ców Za głę bia atrak -
cyj ne im pre zy roz ryw ko we i spor to we.
Ro bot ni kom gro żo no zwol nie niem
z pra cy, a mło dzie ży usu nię ciem ze
szko ły, gdy by ośmie li li się wziąć udział
w ob cho dach mi le nij nych. Po nad to Ko -
mi tet Miej ski Pol skiej Zjed no czo nej
Par tii Ro bot ni czej w So snow cu wy dał
ust ną in struk cję se kre ta rzom pod sta wo -
wych or ga ni za cji par tyj nych w za kła -
dach prze my sło wych, ko pal niach i biu -
rach, zgod nie z któ rą mie li oni or ga ni -
zo wać „bo jów ki” wzno szą ce wro gie
okrzy ki prze ciw Pry ma so wi i bi sku -
pom, wy śmie wa ją ce lu dzi idą cych
do ko ścio ła oraz ta ra su ją ce skrzy żo wa -
nia i doj ścia do miej sca ob cho dów.
W skład tych grup we szli przy mu so wo
człon ko wie PZPR, or mow cy i funk cjo -
na riu sze apa ra tu bez pie czeń stwa (w cy -
wil nych ubra niach). Do jazd do miejsc
prze zna cze nia zor ga ni zo wa no sa mo -
cho da mi służ bo wy mi.

Bo jów ki, wśród któ rych by ło wie lu
pi ja nych lu dzi, gor li wie wy ko na ły zle -
co ne za da nie. Od wcze snych go dzin so -
bot nie go po po łu dnia ta ra so wa ły wszyst -
kie wej ścia do ko ścio ła Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny, nie prze -

pusz cza ły i bi ły wier nych pra gną cych
wziąć udział w na bo żeń stwie, utrud nia -
ły do tar cie do świą ty ni przy jezd nym
księ żom i bi sku pom, za trzy mu jąc ich
na uli cy, szy ka nu jąc i znie wa ża jąc słow -
nie, zaś w cza sie na bo żeństw wzno si ły
uwła cza ją ce okrzy ki za głu sza jąc w ten
spo sób głos ce le bran sa. 

W no cy z so bo ty na nie dzie lę „nie zna -
ni spraw cy” gru by mi łań cu cha mi za -
mknę li bra my wej ścio we na przy le ga ją cy
do ko ścio ła cmen tarz. Po nad to za ta ra so -
wa no plac przed ko ścio łem kil ku na sto -
ma sa mo cho da mi cię ża ro wy mi; za -
wcza su za ma lo wa no wszel kie na pi sy
fir mo we i zmie nio no nu me ry re je stra -
cyj ne.

„MO – nie do strze żesz. Oni wspie ra ją
bo jów ka rzy prze ciw spo łe czeń stwu.
Strasz ny ob raz pań stwa, któ re słu ży par -
tii. (…) Lu dzie ci za cho wa li się bru tal -
nie, bi li na wet ko bie ty, usi łu ją ce prze do -
stać się przez kor do ny ulicz ne, na nie -
któ rych po roz ry wa no ubra nie, wi dzia no
wie le osób z po wy bi ja ny mi zę ba mi. MO
ani śla du. Ni gdzie nie sta nę ła w obro nie
lud no ści. Gdy na to miast wier ni zna leź li
przej ścia przez po dwór ka i par ka ny, tam
na tych miast zna la zła się mi li cja. Wi dać,
więc, że współ dzia ła ła z po czy na nia mi
bo jów ka rzy” (Pry mas Wy szyń ski). 

W czer wo nym Za głę biu

Ko niec mi le nij nych pe re gry na cji – Po mo rze Za chod nie
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