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Wst%p

16 X 1978 r. na pl. 8w. Piotra w Rzymie us3yszeli8my s3owa: Habe-
mus papam. Papie4em zosta3 Polak – kardyna3 Karol Wojty3a. Nie 
sposób przeceniB tego wydarzenia tak dla najnowszej historii Pol-
ski, jak i ca3ego bloku wschodniego. Wybór g3owy Ko8cio3a spo8ród 
duchownych innej narodowo8ci ni4 w3oska by3 ogromnym zasko-
czeniem dla milionów Polaków i dawa3 nadziej2, 4e sytuacja w pa.-
stwie ulegnie zmianie.

Nastroje spo3eczne w Polsce w drugiej po3owie lat 70. by3y bar-
dzo z3e. Coraz gorsza sytuacja gospodarcza, zwi5zana mi2dzy inny-
mi z konieczno8ci5 sp3aty kredytów zaci5ganych na zachodzie przez 
Edwarda Gierka, wywo3a3a fal2 spo3ecznego niezadowolenia, która 
przybra3a na sile w czerwcu 1976 r. Wówczas robotników strajkuj5-
cych m.in. wCUrsusie i Radomiu spotka3y dotkliwe sankcje za uczest-
nictwo w prote8cie, a rodz5ca si2 opozycja demokratyczna wstawi3a 
si2 w ich obronie, walcz5c o prawa cz3owieka, 3amane przez PRL-
owskie w3adze.

W tym kontek8cie historyczna, pierwsza pielgrzymka papie4a Jana 
Paw3a II do ojczyzny w 1979 r. mia3a szczególne znaczenie. Przyczy-
ni3a si2 do odzyskania to4samo8ci, odbudowania poczucia narodowej 
wspólnoty, umocnienia wiary, nios3a nadziej2 ca3emu spo3ecze.stwu. 
S3owa Jana Paw3a II: „Niech zst5pi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
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10 | Wst!p

tej ziemi”, wypowiedziane podczas tej wizyty duszpasterskiej, umoc-
ni3y zarówno ludzi wierz5cych, jak i tych, dla których Ko8ció3 stanowi3 
ostoj2 w walce z komunizmem, w przekonaniu, 4e tylko wspólne, soli-
darne dzia3ania mog5 poszerzyB granice wolno8ci. 

Polacy, którzy masowo uczestniczyli w spotkaniach z papie4em, 
zobaczyli, jak jest ich wielu i jak5 si32 stanowi5, gdy dzia3aj5 solidar-
nie. Pielgrzymka Jana Paw3a II do Polski umocni3a pozycj2 Ko8cio-
3a katolickiego oraz prymasa Wyszy.skiego. Komunistyczne w3adze 
nie mog3y ju4 pozwoliB sobie na otwart5 wrogo8B wobec duchow-
nych, utraci3y mo4liwo8B jawnego represjonowania ksi24y. Nale4a3o 
zachowywaB pozory demokracji, albowiem odt5d Polsce przygl5da3 
si2 ca3y 8wiat. W konsekwencji pielgrzymka da3a fundament do prze-
mian, które zasz3y w sierpniu 1980 r. Etyka Solidarno8ci opiera3a si2 
na nauce spo3ecznej Ko8cio3a i przes3aniu Jana Paw3a II.

Drugi raz papie4 przyjecha3 do Polski w 1983 r., w czasie stanu 
wojennego. To by3a trudna podró4 apostolska. Komuni8ci liczyli, 4e 
zbij5 polityczny kapita3 na zaproszeniu papie4a do ojczyzny. Jan Pa-
we3 II umiej2tnie wspiera3 um2czone stanem wojennym spo3ecze.stwo. 
Osiem dni pobytu w Polsce – jak pisze George Weigel, biograf papie-
4a – „wzmocni3o opór Ko8cio3a, jasno pokaza3o, 4e nie b2dzie uk3adu 
ponad Solidarno8ci5”1. Pielgrzymka podtrzyma3a ducha w spo3ecze.-
stwie, da3a nadziej2 na lepsze jutro. 

Trzecia wizyta papie4a w Polsce, która odby3a si2 w 1987 roku, 
sta3a si2 okazj5 do zamanifestowania obecno8ci Solidarno8ci i da3a 
fundament transformacji ustrojowej. Dla mieszka.ców Trójmiasta 
nabra3a ona szczególnego znaczenia. Warto przypomnieB s3owa Jana 
Paw3a II wypowiedziane 11 czerwca w Gdyni i skierowane do lu-
dzi morza: „Powiedzia3em: solidarno8B musi i8B przed walk5. Do-
powiem: solidarno8B równie4 wyzwala walk2. Ale nie jest to nigdy 
walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje cz3owieka jako wro-
ga i nieprzyjaciela – i d54y do jego zniszczenia. Jest to walka o cz3o-
wieka, o jego prawa, o jego prawdziwy post2p: walka o dojrzalszy 
kszta3t 4ycia ludzkiego”. Na pl. Solidarno8ci – oddzielony od wier-
nych kordonem Milicji Obywatelskiej, niemal samotny – odda3 ho3d 
1 G. Weigel, !wiadek nadziei. Biogra"a papie#a Jan Paw$a II, Kraków 2000, s. 588.
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zamordowanym robotnikom. Papie4 pokaza3 swoim rodakom, 4e po-
piera ich d54enie do wolno8ci.

W czerwcu 2019 r. mija ju4 40 lat od prze3omowego wydarzenia, 
jakim by3a pierwsza pielgrzymka Jana Paw3a II do Polski. Dlatego dzi8 
do r5k Czytelnika trafia ksi54ka b2d5ca owocem konferencji nauko-
wej „Papieskie pielgrzymki w PRL”, zorganizowanej przez Europej-
skie Centrum Solidarno8ci. Na niniejszy tom sk3ada si2 kilkadziesi5t 
opracowa. naukowych dotycz5cych trzech wizyt papieskich w Pol-
sce: w 1979, 1983 i 1987 r. Mamy nadziej2, 4e ta publikacja przyczy-
ni si2 do popularyzacji bada. zwi5zanych z najnowsz5 histori5 na-
szego kraju oraz podkre8li rol2 i znaczenie wizyt Jana Paw3a II dla 
kszta3towania to4samo8ci Polaków w duchu tolerancji i poszanowa-
nia godno8ci drugiego cz3owieka.

Redakcja
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Pierwsza pielgrzymka 
papie$a Jana Paw"a II 
do ojczyzny / 1979

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   13 2019-10-14   20:56:41



Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   14 2019-10-14   20:56:41



ks. Micha" Damazyn | 15

ks. Micha" Damazyn

Namaszczenie narodu „do m%$nego  
wyznawania wiary i post%powania  
wed"ug jej zasad”. Pierwsza pielgrzymka 
Jana Paw"a II do ojczyzny

O wizytach apostolskich Jana Paw3a II w ojczy@nie powiedziano i napisa-
no dot5d bardzo wiele. Ju4 w momencie jego wyboru na Stolic2 Piotrow5 
w8ród hierarchów i wiernych oraz cz3onków solidarno8ciowej opozycji, 
jak równie4 w strukturach w3adzy dostrze4ono ogromn5 si32 sprawcz5 
s3ów wypowiadanych przez nowego przywódc2 Ko8cio3a i w pewnym 
sensie te4 8wiata zachodniego. Jego si3a oddzia3ywania mog3a – w naj-
korzystniejszej dla w3adz prognozie – doprowadziB sytuacj2 w Polsce 
rz5dzonej przez komunistów prze3omu lat siedemdziesi5tych i osiem-
dziesi5tych XX wieku do znacznego kryzysu spo3ecznego, strajków oraz 
zamieszek, których skutki w dalszej perspektywie mog3y byB nieprzewi-
dywalne dla ka4dej ze stron. Sens wypowiedzi papie4a wzmacnia3y jego 
aktorskie i oratorskie talenty, co dodatkowo niepokoi3o w3adz2 ludow5, 
gdy4 potra>3 on przemówiB wprost do umys3ów i serc swoich s3uchaczy, 
inicjuj5c w nich proces decyzyjny. St5d po jego elekcji na najwy4szych 
szczeblach w3adzy w Polsce postanowiono, anga4uj5c do tego ca3y aparat 
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16 | Namaszczenie narodu „do m!#nego wyznawania wiary i post!powania wed"ug jej zasad”…

pa.stwowy, uczyniB wszystko, aby zminimalizowaB oddzia3ywanie papie-
4a Polaka na swoich rodaków. Jednak4e do zmieniaj5cej si2 socjalistycz-
nej (a nast2pnie wolnej) Polski przyje4d4a3 za ka4dym razem nie tylko 
polityk i przywódca Ko8cio3a, którego ka4dy ruch bacznie obserwowa3 
niemal ca3y 8wiat, lecz tak4e (a mo4e przede wszystkim) teolog i mistyk. 

Szczególnie warte przyjrzenia si2 s5 dwa poziomy pierwszego spotka-
nia Jana Paw3a II z Polakami, a tym samym jego konfrontacji z komuni-
styczn5 w3adz5 w kraju. Pielgrzymce papie4a do Ojczyzny widzianej z po-
ziom w3adzy i poziomu papie4a.

1. Poziom: w"adza (do 1978 r.)

ChoB Konstytucja PRL z 1952 r. w artykule 70 paragra>e 1 zapewnia3a 
„obywatelom wolno8B sumienia i wyznania” oraz g3osi3a, 4e „Ko8ció3 i inne 
zwi5zki wyznaniowe mog5 swobodnie wype3niaB swoje funkcje religij-
ne. Nie wolno zmuszaB obywateli do niebrania udzia3u w czynno8ciach 
lub praktykach religijnych. Nie wolno te4 nikogo zmuszaB do udzia3u 
w czynno8ciach i praktykach religijnych”1, to codzienno8B w socjalistycz-
nej Polsce wskazywa3a na konieczno8B uczynienia tego zapisu niezauwa-
4alnym i rozumienia go w kontek8cie paragrafu 3 tego4 artyku3u, który 
stanowi3: „Nadu4ywanie wolno8ci sumienia i wyznania dla celów godz5-
cych w interesy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jest karalne. Polska 
by3a przecie4 w tym czasie republik5 ludu pracuj5cego” (art. 1), gdzie – 
jak stanowi3a Preambu3a do cytowanej ustawy zasadniczej – ka4dy oby-
watel i wszystkie organy pa.stwa zobowi5zane by3y, by ze wszystkich si3 
podejmowaB walk2 „o ca3kowite zniesienie wyzysku cz3owieka przez 
cz3owieka, o urzeczywistnianie wielkich idei socjalizmu”2. Idee te sta3y 
w opozycji do nauki Ko8cio3a, którego hierarchiczn5 struktur5 w3adza 
ludowa uwa4a3a za wrog5. Dlatego by3 on poddawany systematycznej in-
wigilacji i programowej marginalizacji.

Po wielu próbach si3 w pierwszych powojennych dziesi2cioleciach ko-
8ci5 niezgody sta3y si2 uroczysto8ci Millenium Chrztu Polski, które mia3y 

1 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., 
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232.
2 Tam4e.
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byB okazj5 do odnowy i o4ywienia 4ycia religijnego. W3adza ludowa sta-
ra3a si2 odpowiedzieB na nie organizacj5 obchodów Tysi5clecia Pa.stwa 
Polskiego. Po stronie ko8cielnej przygotowania obejmowa3y Wielk5 No-
wenn2 (lata 1957–1966), której zwie.czeniem by3 rok millenijny. Ukoro-
nowaniem za8 by3y Jasnogórskie Aluby Narodu, które Jan Pawe3 II w dniu 
8wi2ta Matki Bo4ej Cz2stochowskiej w 1990 r. nazwa3 „polsk5 kart5 praw 
cz3owieka”3, czyli odnowieniem aktu zawierzenia Matce Boskiej i odda-
niem narodu polskiego pod Jej opiek2 na kolejne tysi5c lat. Na t2 uroczy-
sto8B 3 maja 1966 r. prymas Polski chcia3 zaprosiB papie4a.

Pawe3 VI wyrazi3 gotowo8B pielgrzymowania do Polski, jednak spo-
tka3 si2 z odmow5 w3adzy. Podj2ta próba przyjazdu papie4a wy35cznie, 
by przewodniczyB pasterce na Jasnej Górze w 1966 r. równie4 zosta3a od-
rzucona przez polskie w3adze. W propagandzie pa.stwowej win5 za nie-
obecno8B papie4a na polskich uroczysto8ciach próbowano obarczyB kar-
dyna3a Wyszy.skiego.

W3adza ludowa nie wyrazi3a zgody równie4 na przyjazd papie4a w kolej-
nych latach, choBby na beaty>kacj2 w 1971 r. ojca Maksymiliana Kolbego.

Sytuacja w kraju zmieni3a si2 radykalnie w pa@dzierniku 1978 r., po 
wyborze metropolity krakowskiego na Stolic2 Piotrow5. Prosta odmo-
wa jego przyjazdu do ojczyzny by3aby znacznie trudniejsza, je8li nie nie-
mo4liwa. Tak4e tragiczna sytuacja gospodarcza w kraju powodowa3a, 4e 
w3adza nie by3a skora do konfrontacji z Ko8cio3em i spo3ecze.stwem. 

Ówczesny Przewodnicz5cy Rady Pa.stwa Henryk Jab3o.ski, który 
sta3 na czele polskiej delegacji na inauguracj2 ponty>katu Jana Paw3a II, 
w raporcie sprawozdawczym z tej wizyty zapisa3, 4e choB rozmawia3 z no-
wym papie4em, z jego strony nie pad3 4aden sygna3 dotycz5cy ewentual-
nego zaproszenia go do kraju. Sam tak4e, co zrozumia3e, nie poruszy3 tego 
tematu. Jednak kardyna3 Wyszy.ski, ju4 na pocz5tku listopada 1978 r. 
w kazaniu w jednym z warszawskich ko8cio3ów powiedzia3, 4e papie4 
zosta3 przez niego zaproszony do ojczyzny. To zirytowa3o kierownictwo 
PZPR i pa.stwa, choB nawet dla w3adzy ludowej coraz ja8niejsze stawa-
3o si2, 4e wizyta Jana Paw3a II w Polsce jest tylko kwesti5 czasu.

3 Cyt. za: Maryja wychowawczyni% pokole&. List Pasterski z okazji VII Tygodnia Wychowania 10–17 wrze8nia 2017 
roku, https://episkopat.pl/maryja-wychowawczynia-pokolen-list-pasterski-z-okazji-vii-tygodnia-wychowania-10-
17-wrzesnia-2017-roku/ (data dost2pu: 1.09.2017).
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Edward Gierek na pocz5tku 1979 r. radzi3 si2 w tej sprawie Leonida 
Bre4niewa, który w rozmowie telefonicznej mia3 zaproponowaB: „Po-
wiedz papie4owi, a on jest m5dry i zrozumie, 4e mo4e og3osiB publicz-
nie o chorobie, która uniemo4liwia mu przyjazd”4. Dostrzegaj5c niedo-
rzeczno8B swego pomys3u, mia3 dopowiedzieB: „Róbcie co chcecie, byle 
tylko pó@niej wasza partia tego nie 4a3owa3a”5.

2. Poziom: w"adza (1979 r.)

Najpierw w3adza komunistyczna w Polsce próbowa3a ustaliB mo4liwie od-
leg3y termin przyjazdu papie4a. Stanis3aw Kania proponowa3 rok 1982. 
Episkopat nalega3 natomiast na maj 1979 r. Okazj5 by3yby uroczysto8ci 
dziewi2Bsetnej rocznicy m2cze.stwa biskupa krakowskiego 8w. Stanis3a-
wa, które jeszcze jako metropolita przygotowywa3 kardyna3 Wojty3a. W3a-
dza, dostrzegaj5c kontekst polityczny obchodów (8wi2ty ten zosta3 zabity 
przez wys3anników króla, którego niemoralne post2powanie pi2tnowa3), 
nie wyrazi3a zgody na przyjazd papie4a w tym kontek8cie. Obawiano si2, 
4e motyw prze8ladowania hierarchy ko8cielnego przez przedstawicieli 
pa.stwa zostanie wykorzystany jako wiod5cy i sprowadzi fal2 krytyki wo-
bec w3adzy ludowej, co mog3o przynie8B jej nieobliczalne szkody. 

Ostatecznie ustalono termin wizyty na pierwsze dni czerwca 1979 r. Po-
wsta3a ko8cielno-pa.stwowa komisja przygotowuj5ca pielgrzymk2 papie4a. 
Pa.stwo uruchomi3o wówczas wszystkie b2d5ce w jego dyspozycji struktu-
ry, skorzysta3o ze swoich ogromnych mo4liwo8ci oddzia3ywania, by wizyta 
Jana Paw3a II okaza3a si2 mo4liwie najwi2ksz5 pora4k5 wizerunkow5 Ko-
8cio3a. Wydano dyspozycj2, by w spotkaniach z papie4em uczestniczy3o jak 
najmniej osób, które „ska4one by zosta3y” papieskim nauczaniem. W tym 
obszarze inwencja odpowiedzialnych za wykonanie zadania s3u4b by3a im-
ponuj5ca. Od zintensy>kowanych dzia3a. przeciwko podziemnej prasie, 
przez projekcj2 >lmów propagandowych (np. Zmora) i akcje u8wiadamia-
j5ce niebezpiecze.stwo wynikaj5ce z udzia3u w tak licznych zgromadzeniach, 
utrudnianie wynajmu autokarów i poci5gów, szeroko poj2t5 dezinformacj2, 
po – jak uczyniono to w Gnie@nie – wystawianie na widok publiczny 

4 Cyt. za: G. Majchrzak, (Nie)chciany pielgrzym, „Biuletyn Instytutu Pami2ci Narodowej” 2005, nr 4, s. 35.
5 Tam4e.
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pustych trumien, przygotowanych na cia3a poturbowanych uczestników 
spotka. z papie4em. Zintensy>kowano tak4e inwigilacj2 cz3onków opozy-
cji i ludzi bliskich Ko8cio3owi, próbowano przenikaB do ko8cielnych s3u4b 
porz5dkowych i organizacyjnych… Wszystko w czasie papieskiej wizyty 
dla w3adzy ludowej mia3o byB wiadome i przewidywalne. Tak4e papieskie 
przemówienia, których tre8B mia3a uzyskaB uprzedni5 aprobat2, by w3adza 
mog3a upewniB si2, 4e nie ma w ich w5tków antysocjalistycznych. Podró4 
przez kraj odbywa3a si2 8mig3owcami, co mog3o byB odbierane jako przy-
k3ad pomocy pa.stwa i dobrej wspó3pracy z Ko8cio3em, w rzeczywisto8ci 
mia3o do minimum ograniczyB kontakt papie4a z wiernymi, którzy mogli-
by gromadziB si2 na trasach przejazdu. Jan Pawe3 II, decyzj5 w3adz, nie móg3 
odwiedziB tak4e tych miejsc, gdzie jego obecno8B mog3aby obudziB czy 
wzmocniB 8rodowiska opozycyjne. St5d pierwsza pielgrzymka nie obj23a 
m.in. Poznania, Wroc3awia, Nowej Huty ani Piekar Al5skich.

Ostatecznie trasa przejazdu papie4a przebiega3a nast2puj5co: Warsza-
wa i Gniezno (2 czerwca), Cz2stochowa (3–6 czerwca), Kraków (6 czerw-
ca), Kalwari2 Zebrzydowsk5 (7 czerwca), O8wi2cim (8 czerwca), Nowy 
Targ (9 czerwca) i ponownie Kraków (10 czerwca). Na has3o papie4 wy-
bra3 s3owa 8redniowiecznego hymnu ku czci 8w. Stanis3awa Gaude Ma-
ter Polonia („Raduj si2, matko Polsko”). 

3. Poziom: papie$

W li8cie powitalnym przed pierwsz5 wizyt5 papie4a w Ojczy@nie bisku-
pi polscy zapowiadali, 4e „Ojciec 8wi2ty chce przej8B si2 po milowych ka-
mieniach naszych dziejów”6. Sam papie4 ju4 na lotnisku wyja8ni3 charak-
ter swej apostolskiej wizyty: 

Drodzy rodacy! Uca3owa3em ziemi2 polsk5, z której wyros3em. Ziemi2, z której 
wezwa3 mnie Bóg – niezbadanym wyrokiem swojej Opatrzno8ciC– na Stolic2 Pio-
trow5 w Rzymie. Ziemi2, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym7. 

6 Cyt. za: Ta wizyta Jana Paw$a II odmieni$a oblicze polskiej ziemi, https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/8-
54876,Ta-wizyta-Jana-Pawla-II-odmienila-oblicze-polskiej-ziemi (data dost2pu: 1.09.2017).
7 Jan Pawe3 II, Przemówienie powitalne na lotnisku Ok'cie, 2.06.1979, http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/
id/533/ (data dost2pu: 1.09.2017).
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Zwracaj5c si2 za8 do Przewodnicz5cego Rady Pa.stwa, powiedzia3: 

Wypada mi równocze8nie powtórzyB to, czemu ju4 da3em wyraz: 4e odwiedzi-
ny moje podyktowane s5 motywem 8ci8le religijnym. […] Pragn2 wreszcie, aby 
owocem moich odwiedzin sta3a si2 jedno8B wewn2trzna mych rodaków, a tak-
4e dalszy pomy8lny rozwój stosunków pomi2dzy pa.stwem a Ko8cio3em w mej 
umi3owanej Ojczy@nie8.

Papie4 przyby3 jako pielgrzym, a zatem jako ten, który chce nawie-
dzaB sanktuaria, czyli – jak naucza Ko8ció3 – miejsca od pokole. nazna-
czone szczególn5 obecno8ci5 Boga. W warunkach polskich oznacza3o to 
tak4e wizyt2 w miejscach naznaczonych historycznie, a zatem silnie pa-
triotycznie. Papie4 okre8li3 siebie jako pielgrzyma, a wi2c w rozumieniu 
Ko8cio3a katolickiego jako tego, który z motywów religijnych nawiedza 
miejsce uznane za 8wi2te, czyli takie, w którym Bóg udziela 3aski prosz5cym, 
wys3uchuj5c zanoszonych w tym miejscu intencji, do których nierzadko p5t-
nik dok3ada o>ar2 drogi, cierpienia b5d@ wyrzeczenia. Jednak4e nawiedze-
nie sanktuarium i owo „stani2cie w obecno8ci Boga” – w duchowo8ci chrze-
8cija.skiej – staje si2 dla pielgrzymuj5cego tak4e pocz5tkiem wewn2trznej 
przemiany, która inicjuje przemian2 jego 4ycia, a w dalszej perspektywie 
przemian2 8rodowiska, do którego nale4y9.

W pierwszej pielgrzymce po Ojczy@nie p5tnikiem by3 nie tylko sam pa-
pie4, ale i towarzysz5ce mu rzesze wiernych. Nieco uogólniaj5c, wolno 
stwierdziB, 4e przemian2 t2 mia3 przej8B, pod przewodnictwem papie4a, 
polski naród. Tak sformu3owana teza znajduje potwierdzenie we wspo-
mnieniu, które w czerwcu 2004 r. poczyni3 sam Jan Pawe3 II, przemawia-
j5c w czasie audiencji generalnej do Polaków zebranych w auli Paw3a VI: 

Dzisiaj mija 25 lat od dnia, w którym po raz pierwszy jako papie4 uca3owa3em 
polsk5 ziemi2. Wci54 wracam my8lami do tamtych dni i dzi2kuj2 za powiew Du-
cha Awi2tego, który przeszed3 przez t2 ziemi2 i dokona3 g32bokiej przemiany. Pro-
sz2 Boga, by b3ogos3awi3 naszej Ojczy@nie i wszystkim Polakom10.

8 Tam4e.
9 Zob. Z. Pa3ubska, Pielgrzymowanie, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XV, red. nacz. E. Gigilewicz, Lublin 2011, 
k.C501–502.
10 Jan Pawe3 II, Audiencja generalna z dn. 2.6.2004 r. [do Polaków], „L’Osservatore Romano” 2014, nr 9, s. 60.
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 Podobne widzenie tamtych zdarze. kre8lili po latach tak4e polscy bisku-
pi, którzy w komunikacie opublikowanym z okazji trzydziestolecia pierw-
szej pielgrzymki polskiego papie4a do Ojczyzny napisali: 

Bez w5tpienia duchowym pocz5tkiem przemian w Polsce i ca3ej Europie Arod-
kowowschodniej sta3a si2 ju4 30 lat temu pielgrzymka Jana Paw3a II do Ojczy-
zny i tre8B jego nauczania. Szczególn5 warto8B dla Narodu mia3a wtedy równie4 
modlitwa, której syntez5 s5 pami2tne s3owa: „Niech zst5pi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi; tej ziemi”. Przywo3uj5c tamto wydarzenie ponawiamy to wielkie 
wo3anie o moce Ducha Awi2tego iCodnow2 moraln5 ca3ego Narodu11. 

St5d warto pochyliB si2 nad s3owami Jana Paw3a II wypowiedzianymi 
na ojczystej ziemi w czerwcu 1979 r. Nie tylko poszukaB odniesie. spo-
3ecznych czy przeanalizowaB kontekst polityczny, ale za wiod5cy uznaB 
motyw religijny.

W3adza komunistyczna zabroni3a przyjazdu papie4a na uroczysto8ci 
jubileuszu m2cze.stwa 8w. Stanis3awa, ale jej nowy termin przypada3 na 
obchodzon5 w Ko8ciele uroczysto8B Zes3ania Ducha Awi2tego. Dla cz3o-
wieka wierz5cego by3a to okoliczno8B, któr5 Jan Pawe3 II uzna3 nie tylko 
za dogodn5 okoliczno8B duszpastersk5, ale te4 eklezjotwórcz5 i pneuma-
tologiczn5. Dlatego pielgrzymka po miejscach 8wi2tych dla Polaków sta3a 
si2 jednocze8nie przyzywaniem Ducha Awi2tego. Trzecia Osoba Trójcy 
Awi2tej jest t5, która – jak naucza Ko8ció3 – aktualizuje zbawcze dzie3o 
Chrystusa. Pos3usze.stwo Jej natchnieniom – wyja8nia Katechizm Ko(cio-
$a Katolickiego – „jest zasad5 nowego 4ycia w Chrystusie, które sta3o si2 
mo4liwe, poniewa4 otrzymali8my «Jego moc», moc Ducha Awi2tego. Dzi2-
ki tej mocy Ducha dzieci Bo4e mog5 przynosiB owoc”12. Owocem jest 4y-
cie w 3asce Boga, u8wi2caj5cej 4ycie cz3owieka, który „doskonalej jednocz5c 
si2 z Chrystusem” – zostaje uzdolniony do 4ycia wed3ug zasad wiary, 8wiad-
czenia o niej mimo przeciwno8ci i – je8li okoliczno8ci jego 4ycia tego wy-
magaj5 – jej obrony13. Zatem przyzywanie Ducha Awi2tego nad narodem 
przez zast2pc2 Chrystusa na ziemi mia3o, w rozumieniu ludzi wierz5cych, 

11 Komunikat Rady Sta3ej i Biskupów Diecezjalnych z Jasnej Góry, 3.05.2009, pkt 4, episkopat.pl/komunikat-rady-
stalej-i-biskupow-diecezjalnych-z-jasnej-gory-2/ (data dost2pu: 1.09.2017).
12 Katechizm Ko(cio$a Katolickiego, II wyd. poprawione, Pozna. 2002, pkt 735–736.
13 Zob. tam4e, pkt 1285, 1303–1305.
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zaowocowaB Bo45 interwencj5 i sprawiB przemian2 najpierw poszczegól-
nych osób uczestnicz5cych w tzw. mszach papieskich w najwa4niejszych 
polskich sanktuariach, nast2pnie mniejszych i wi2kszych wspólnot, a osta-
tecznie i ca3ego narodu.

Po przybyciu do ojczyzny, w wigili2 uroczysto8ci Zes3ania Ducha 
Awi2tego, papie4 stan53 na pl. Zwyci2stwa w Warszawie, pod ustawio-
nym tam kilkumetrowym krzy4em, gdzie sprawowa3 msz2 8wi2t5. Jego 
s3ów wys3ucha3o tam oko3o pó3 miliona wiernych. Wspomnia3 o roli, 
jak5 Ko8ció3 odegra3 w historii Polski, t3umaczy3: „Cz3owieka nie mo4-
na do ko.ca zrozumieB bez Chrystusa. A raczej: cz3owiek sam siebie do 
ko.ca nie mo4e zrozumieB bez Chrystusa. […] Nie mo4na te4 bez Chry-
stusa zrozumieB dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, 
którzy przeszli i przechodz5 przez ziemi2”14. Protestowa3 przeciw wy-
kluczaniu wiary i religii z 4ycia spo3ecznego, co by3o kontynuacj5 mo-
dlitw o wolno8B Ko8cio3a, do której – przez osobisty akt oddania si2 Ma-
ryiC– zach2cali polscy biskupi choBby w li8cie pasterskim, zapowiadaj5-
cym pierwsz5 pielgrzymk2 papie4a15. Podczas wspomnianej pierwszej 
celebry papie4 przypomina3, 4e ka4dy cz3owiek 4yje we wspólnocie: „Jest 
rzecz5 s3uszn5, aby dzieje narodu rozumieB poprzez ka4dego cz3owieka 
w narodzie – to równocze8nie nie sposób zrozumieB cz3owieka inaczej, 
jak tylko w tej wspólnocie, któr5 jest naród”16. Wówczas te4 i wCkontek-
8cie narodowym, pad3y s3owa, które kilkana8cie miesi2cy pó@niej ro-
dz5ca si2 Solidarno8B uczyni3a jednym ze swoich hase3: „Niech zst5pi 
Duch Twój! Niech zst5pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej zie-
mi. Amen”17. S3owa te, wypowiedziane przez papie4a 8wiadomie i z de-
terminacj5, a przy tym ufno8ci5 cz3owieka wiary i pasterza Ko8cio3a, 
by3y w rozumieniu teologii katolickiej epiklez5 komunijn5, czyli we-
zwaniem skierowanym do Boga Ojca o zes3anie Ducha Awi2tego, by Ten 
zjednoczy3 i u8wi2ci3 uczestnicz5cych w liturgii, inicjuj5c w nich prze-

14 Jan Pawe3 II, Homilia w czasie Mszy (w. odprawionej na placu Zwyci'stwa, 2.06.1979, pkt 3a, www.nauczaniejp2.
pl/dokumenty/wyswietl/id/538 (data dost2pu: 1.09.2017).
15 Zob. List pasterski Episkopatu Polski o osobistym oddaniu si' w macierzy&sk% niewol' Maryi za Ko(ció$, 21. 
03.1979 r., [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, [red. wyd.: P. Libera, A. Rybicki, S. ?5cki], Marki 
2003, cz. 1, s. 1219–1224.
16 Jan Pawe3 II, Homilia w czasie Mszy (w. odprawionej na placu Zwyci'stwa, pkt 3b.
17 Tam4e, pkt 4.
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mian2 4ycia18. Kontekst s3ów pozwala jednak na rozumienie, i4 wezwa-
niem tym papie4 obj53 nie tylko zebranych wówczas na pl. Zwyci2stwa, 
ale ca3y polski naród.

Tego samego dnia papie4 przyby3 do Gniezna, miejsca domniemane-
go chrztu ksi2cia Mieszka I, które bywa okre8lane jako chrzcielnica Pol-
ski. Jan Pawe3 II nazwa3 je wtedy „wieczernikiem naszego polskiego mil-
lenium”19. W wyg3oszonej homilii, kre8l5c histori2 Polski jako histori2 
narodu chrze8cija.skiego, przypomina3 jego tysi5cletni5 35czno8B z ca-
3ym Ko8cio3em powszechnym, który zawsze uczestniczy3 „w tradycji Za-
chodu”, zapocz5tkowanej przyj2ciem przez Mieszka chrztu w tradycji 
Ko8cio3a zachodniego. Podkre8laj5c za8 duch soborowy i czas ekumeni-
zmu, wspomina3 tak4e o chrze8cijanach tradycji wschodniej, o zapo-
mnianych ludach s3owia.skich. I kontynuowa3: 

Ten papie4 – 8wiadek Chrystusa, mi3o8nik Jego Krzy4a i Zmartwychwstania, 
przychodzi dzi8 na to miejsce, aby daB 8wiadectwo Chrystusowi 4yj5cemu 
w duszy jego w3asnego narodu, Chrystusowi 4yj5cemu w duszach narodów, 
które kiedy8 przyj23y Go jako Drog2, Prawd2 i Dycie (por. J 14, 6). Przychodzi 
wi2c wasz rodak, papie4, aby wobec ca3ego Ko8cio3a, Europy i 8wiata mówiB 
o tych cz2sto zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wo3aB wo3aniem 
wielkim. Przychodzi ukazywaB te drogi, które na ró4ny sposób prowadz5 
z powrotem w stron2 wieczernika Zielonych Awi5t, w stron2 Krzy4a i Zmar-
twychwstania. Przychodzi wszystkie te narody i ludy – wraz ze swoim w3a-
snym – przygarn5B do serca Ko8cio3a: do serca Matki Ko8cio3a, której ufa 
bezgranicznie20. 

Wspominaj5c Zes3anie Ducha Awi2tego na Aposto3ów w Wieczer-
niku, które rozpocz23o ewangelizacj2 8wiata, cytowa3 Ksi2g2 Psalmów: 

„Bo4e, Ty wszystko m5drze uczyni3e8: ziemia jest pe3na Twych stworze.. 
Stwarzasz je, gdy 8lesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi” (Ps 104, 
24, 30) i podsumowywa3: „Tak b2dzie 8piewa3 wraz z wami, umi 3owani 
rodacy, ten papie4, krew z waszej krwi i ko8B z ko8ci. […] Pójdziemy 

18 Zob. K. Staniecki, Epikleza, [w:] Encyklopedia katolicka, t. IV, pod red. R. ?ukaszyka, L. Bie.kowskiego, F. Gry-
glewicza, Lublin 1983, kol. 1028–1031.
19 Zob. Jan Pawe3 II, Homilia w czasie Mszy (w. odprawionej na Wzgórzu Lecha, 3.06.1979 r., pkt 2, http://www.na-
uczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/544 (data dost2pu: 1.09.2017).
20 Tam4e, pkt 5.
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razem t5 drog5 naszych dziejów. Na Jasn5 Gór2, w stron2 Wawelu, w stro-
n2 8wi2tego Stanis3awa. Pójdziemy ku przesz3o8ci. Nie pójdziemy jednak-
4e w przesz3o8B. Pójdziemy ku przysz3o8ci!”21. Ko.cz5c kazanie, powtó-
rzy3C– cytuj5c s3owa Jezusa z Ewangelii 8w. Jana – swoj5 zach2t2 z War-
szawy: „We@mijcie Ducha Awi2tego” (J 20, 22).

W Cz2stochowie, wobec obrazu jasnogórskiego Jan Pawe3 II powie-
dzia3, 4e Jasna Góra jest „sanktuarium narodu, konfesjona3em i o3tarzem”, 
w którym „bije serce narodu”. Oddaj5c siebie, naród, Ko8ció3 i 8wiat w nie-
wol2 Maryi, mówi3 o wolno8ci, przypominaj5c, 4e „tutaj zawsze byli8my 
wolni”22. Przestrzega3 te4 przed zagro4eniami niemoralnego 4ycia. W ak-
cie oddania Matce Bo4ej, przywo3a3 i ponowi3 Akt Millenijny i prosi3 Ma-
ryj2: „Daj nam odradzaB si2 wci54 ca3ym pi2knem 8wiadectwa dawane-
go Krzy4owi i Zmartwychwstaniu Twojego Syna”23.

Szczególnie wa4nym zadaniem obarczy3 m3odzie4, przemawiaj5c na 
krakowskiej Ska3ce. Planowa3 wówczas powiedzieB: 

Wy macie przynie8B ku przysz3o8ci to ca3e olbrzymie do8wiadczenie dziejów, któ-
remu na imi2 „Polska”. Jest to do8wiadczenie trudne. Chyba jedno z najtrudniej-
szych w 8wiecie, w Europie, w Ko8ciele. Tego trudu si2 nie l2kajcie. L2kajcie si2 
tylko lekkomy8lno8ci i ma3oduszno8ci. Z tego trudnego do8wiadczenia, które 
nosi nazw2 „Polska”, mo4na wydobyB lepsz5 przysz3o8B, ale tylko pod warun-
kiem uczciwo8ci, trze@wo8ci, wiary, wolno8ci ducha i si3y przekona.. 
B5d@cie konsekwentni w swojej wierze!24 

Poruszony sytuacj5 przemówi3 spontanicznie. Niemniej sens tych nie-
wypowiedzianych s3ów zosta3 zawarty w homilii wyg3oszonej na krakow-
skich B3oniach. Wtedy adresatami papie4 uczyni3 ju4 nie tylko m3odych, 
ale i wszystkich Polaków.

Kluczowe dla omawianej perspektywy wydaj5 si2 s3owa papie4a wy-
powiedziane 9 czerwca 1979 r. w Krakowie. Wówczas, odwo3a3 si2 do 

21 Tam4e, pkt 6.
22 Ten4e, Homilia w czasie Mszy (w. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, 4.06.1979, pkt 3, http://nauczaniejp2.
pl/dokumenty/wyswietl/id/567 (data dost2pu: 1.09.2017).
23 Ten4e, Akt Oddania Matce Bo#ej, 4.06.1979, http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/579 (data dost2-
pu: 1.09.2017).
24 Ten4e, Przemówienie do m$odzie#y (niewyg$oszone), 8.06.1979 r. (data dost2pu: 1.09.2017).
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pocz5tków chrze8cija.stwa w Polsce. Nazwa3 m2cze.stwo 8w. Stanis3a-
wa udzieleniem „m3odemu Ko8cio3owi” bierzmowania: 

Sakrament bierzmowania w 4yciu ka4dego chrze8cijanina, zazwyczaj m3odego, 
bo m3odzie4 przyjmuje ten sakrament – Polska te4 wówczas by3a m3odym naro-
dem i pa.stwem – ma przyczyniB si2 do tego, aby by3 on na miar2 swojego 4ycia 
i powo 3ania równie4 „8wiadkiem Chrystusa”. Jest to sakrament szczególnego 
przyrównania do aposto3ów: sakrament, który ka4dego ochrzczonego wprowa-
dza w apostolstwo Ko8cio3a (szczególnie w tak zwane apostolstwo 8wieckich). 
Jest to sakrament, który powinien rodziB w nas szczególne poczucie odpowie-
dzialno8ci za Ko8ció3, za Ewangeli2, za spraw2 Chrystusa w duszach ludzkich, za 
zbawienie 8wiata25.

Odnosz5c si2 za8 do czasu obecnego, powiedzia3: 

Pragn2 […] w dniu dzisiejszym, stoj5c tu na tym rozleg3ym krakowskim b3oniu 
i patrz5c w stron2 Wawelu i Ska3ki, gdzie 900 lat temu „poniós3 8mierB s3awny 
biskup Stanis3aw”, dope3niB raz jeszcze tego, co dope3nione zosta3o w sakramen-
cie bierzmowania, czyli umocnienia, którego on w naszych dziejach jest symbo-
lem. […] 
Pozwólcie przeto, 4e tak jak zawsze przy bierzmowaniu biskup, i ja dzisiaj do-
konam owego apostolskiego w3o4enia r5k na wszystkich tu zgromadzonych, na 
wszystkich moich rodaków. W tym w3o4eniu r5k wyra4a si2 przej2cie i przeka-
zanie Ducha Awi2tego, którego aposto3owie otrzymali od samego Chrys tusa. 
[…] 
Wi2c mówi2 za Chrystusem samym: „We@mijcie Ducha Awi2tego!” (JC20, 22). 
I mówi2 za Aposto3em: „Ducha nie ga8cie!” (1 Tes 5, 29). I mówi2 za Aposto3em: 

„Ducha Awi2tego nie zasmucajcie!” (por. Ef 4, 30). Musicie byB mocni, drodzy 
bracia i siostry! Musicie byB mocni t5 moc5, któr5 daje wiara! Musicie byB moc-
ni moc5 wiary! Musicie byB wierni! Dzi8 tej mocy bardziej wam potrzeba ni4 
w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie byB mocni moc5 nadziei, która przyno-
si pe3n5 rado8B 4ycia i nie dozwala zasmucaB Ducha Awi2tego! 
[…] prosz2 was, aby8cie ca3e to duchowe dziedzictwo, któremu na imi2 „Polska”, 
raz jeszcze przyj2li z wiar5, nadziej5 i mi3o8ci5 – tak5, jak5 zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie 8wi2tym, aby8cie nigdy nie zw5tpili i nie znu4yli si2, i nie 
zniech2cili, aby8cie nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. […] 
Prosz2 was […], aby8cie od Niego nigdy nie odst5pili, aby8cie nigdy nie utracili 

25 Ten4e, Homilia w czasie Mszy (w. odprawionej na B$oniach, 10.06.1979 r., pkt 3, https://ekai.pl/dokumenty/ho-
milia-w-czasie-mszy-sw-odprawionej-na-bloniach/ (data dost2pu: 1.09.2017).
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tej wolno8ci ducha, do której On „wyzwala” cz3owieka, aby8cie nigdy nie wzgar-
dzili t5 Mi3o8ci5, która jest „najwi2ksza”, która si2 wyrazi3a przez Krzy4, a bez 
której 4ycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu26. 

Dla s3uchaj5cych s3owa te z pewno8ci5 by3y – w wymiarze motywacji 
indywidualnej – zach2t5 do trwania w wierze i przy Ko8ciele, co ozna-
cza3o tak4e przeciwstawienie si2 wp3ywom w3adzy ludowej. Ich rozumie-
nie na poziomie spo3ecznym oznacza3o papiesk5 zach2t2 do zwi2kszenia 
akty wno8ci jednostek i grup w uzyskaniu swobód nominalnie gwaran-
towanych przez ówczesne prawo (choBby budowa nowych ko8cio3ów, ale 
i prawo zrzeszania si2 i nieskr2powanego wyra4ania swoich pogl5dów). 
W wymiarze wiary by3o b3ogos3awie.stwem pasterza Ko8cio3a, umoc-
nieniem w przeciwno8ci i do8wiadczeniu, poprzez które i z pomoc5 Du-
cha Awi2tego, wierni 8wieccy, pojedynczo i wspólnotowo (w rodzinie i na-
rodzie), utrzymaliby w swoim 4yciu wierno8B nauce Ko8cio3a, w tym4e 
duchu wychowywali m3ode pokolenie, ale i inicjowali lub anga4owali si2 
w przemiany dokonuj5ce si2 w Polsce, które doprowadzi3yby w dalszej 
perspektywie do 4ycia w kraju, który zbudowany by3by na warto8ciach 
chrze8cija.skich.

Przytoczone powy4ej s3owa papie4a z krakowskich B3oni przesz3y 
do historii pod nazw5 „bierzmowania dziejów”. Gest wyci5gni2tych r5k 
nad cz3owiekiem jest rozumiany jako znak przekazania Ducha Awi2te-
go27. W kontek8cie bierzmowania nale4y zatem odczytywaB s3owa pa-
pie4a pielgrzymuj5cego w po3owie 1979 r. po kraju i nawiedzaj5cego 
najwa4niejsze polskie sanktuaria. Ten sakrament ma bowiem przynie8B 
wierz5cemu „wzrost i pog32bienie 3aski chrzcielnej; […] 8ci8lej jedno-
czy nas z Chrystusem; […] udoskonala nasz5 wi2@ z Ko8cio3em; udzie-
la nam jako prawdziwym 8wiadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha 
Awi2tego do szerzenia i obrony wiary s3owem i czynem, do m24nego 
wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydziB si2 
Krzy4a”28. 

26 Tam4e.
27 Zob. Katechizm Ko(cio$a Katolickiego, pkt 1299.
28 Tam4e, pkt 1303.
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4. Podsumowanie

Podsumowuj5c argumenty na rzecz postawionej w tytule tezy, nale4y powtó-
rzyB, 4e w czerwcu 1979 r. przyjecha3 do Polski nie tylko cz3owiek o wielkiej 
inteligencji i gruntownym wykszta3ceniu, kieruj5cy organizacj5 religijn5 zrze-
szaj5c5 prawie miliard ludzi, której ka4dy krok 8ledzi3 niemal ca3y 8wiat, po-
lityk 8wiatowej klasy… Przyjecha3 do swej zniewolonej Ojczyzny wierz5cy 
chrze8cijanin, pasterz Ko8cio3a, ufaj5cy w Bo4e prowadzenie poszczególnych 
ludzi, narodów, jak równie4 ca3ej wspólnoty wierz5cych, mistyk czczony dzi8 
jako 8wi2ty, który – zgodnie z prawem i przywilejami Ko8cio3a – krzepi3 swych 
braci w wierze, umacniaj5c ich s3owem Bo4ym i sakramentami. Oczywi8cie 
wymiar ludzki, a wi2c te4 polityczny, pielgrzymki Jana Paw3a II – tu pomi-
ni2ty – mia3 równie4 swoje ogromne znaczenie.

Na poziomie w3adzy ludowej, „zabezpieczenie” wizyty Jana Paw3a II 
w Polsce w po3owie 1979 r. mia3o na celu zminimalizowanie niepo45da-
nych skutków jego dzia3alno8ci. Podj2te dzia3ania uznano po czasie za wy-
starczaj5ce. Tak przynajmniej zapisano w informacji Wydzia3u Admini-
stracyjnego KC PZPR z 10 czerwca 1979 r. Papie4 dzi2kowa3 za ni5: 

Nie powiod3y si2 Ko8cio3owi zabiegi o zorganizowanie masowej frekwencji. 
Ogólnie by3a ona znacznie ni4sza, ni4 przewidywa3a to hierarchia. […] O ta-
kiej frekwencji zadecydowa3y poczynania inspiracyjno-propagandowe w3adz 
pa.stwowych. Wst2pnie mo4na uznaB, 4e na ograniczenie frekwencji znaczny wp3yw 
mia3o zapewnienie odpowiedniej ilo8ci bezpo8rednich transmisji z przebiegu uro-
czysto8ci z udzia3em papie4a, narzucenie ko8cio3owi zasady uczestnictwa na pod-
stawie kart wst2pu oraz u8wiadomienie hierarchii wspó3odpowiedzialno8ci za po-
rz5dek w rejonach uroczysto8ci (ewentualne nast2pstwa niekontrolowanych reakcji 
t3umu). Karty wst2pu odegra3y rol2 psychologiczn5 wobec kleru i wiernych, ogra-
niczy3y ksi24om inspirowanie 4ywio3owej frekwencji i oddzia3ywa3y zniech2ca-
j5co na tych wiernych, którzy kart wst2pu nie otrzymali29.

Przeciwwag5 dla zawartych w instrukcji obserwacji niech b2dzie wspo-
mnienie prof. Jana Daryna:

29 Informacja Wydzia3u Administracyjnego KC PZPR dotycz5ca wizyty Jana Paw3a II w Polsce z 10.06.1979 r., cyt. 
za: G. Majchrzak, dz. cyt., s. 36.
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Kiedy papie4 przyjecha3 2 czerwca 1979 roku, przez tydzie. rz5dzi3 Polsk5. Kil-
kudniowym do8wiadczeniem wolno8ci, wolno8ci ducha, uwolnienia prawdy, 
która by3a w kleszczach totalnej propagandy, atomizuj5ce ludzi i jednocze8nie 
odbieraj5cej jak5kolwiek nadziej2. To wszystko zosta3o zrzucone przez spo3e-
cze.stwo jak ci24ki p3aszcz. Okaza3o si2, 4e mo4na wyartyku3owaB g3o8no, pu-
blicznie, zdania, których cz2sto ludzie nie byli w stanie nawet sformu3owaB, bo 
tak dalece byli pogubieni. Zrobi3 to za nich papie4 Polak30.

Warto tak4e wznie8B si2 ponad poziom ludzkich mo4liwo8ci i stara. 
na poziom, z którego przemawia3 Jan Pawe3 II. Przywo3ywanie Ducha 
Awi2tego w czasie ca3ej pielgrzymki do ojczyzny, którego w narodowych 
sanktuariach dokonywa3 papie4 by3o 8wiadomym i celowym, a wi2c pe3-
nym ufno8ci wzywaniem interwencji Boga. Wylanie Ducha Awi2tego 
mia3o zainicjowaB przemian2 poszczególnych ludzi, którzy – 4yj5c we 
wspólnotach – inicjowaliby z kolei ich przemian2. To za8 poci5gn23oby 
za sob5 (co zrozumia3e, od3o4on5 w czasie) odrodzenie ca3ego narodu. 
Za jej zainicjowanie dzi2kowa3 on na Jasnej Górze w 1997 r.: 

Oblubienico Ducha Awi2tego, dzi8 w jasnogórskim sanktuarium dzi2kuj2 Ci za 
wszelkie dobro, jakie sta3o si2 udzia3em mojego narodu w latach solidarnych 
przemian. Podczas pierwszej mojej pielgrzymki do Ojczyzny b3aga3em o wyla-
nie Ducha Awi2tego, którego Ty jeste8 Oblubienic5, wo3aj5c: „Niech zst5pi Duch 
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Pó@niej nawiedzi3em polsk5 ziemi2 
z Tablicami Dekalogu, przyprowadzi3em tutaj równie4 m3odych z ca3ego 8wia-
ta. Przybywa3em zawsze do mojej Ojczyzny z potrzeby serca, nios5c or2dzie wia-
ry, nadziei i mi3o8ci. […] Dzi8 przychodz2 do Ciebie, o Matko, aby zach2ciB mo-
ich braci i siostry do wytrwania przy Chrystusie i Jego Ko8ciele, aby zach2ciB ich 
do m5drego zagospodarowania odzyskanej wolno8ci, w duchu tego, co najpi2k-
niejsze w naszej chrze8cija.skiej tradycji31.

W takiej narracji i logice upadek komunizmu w Polsce powinien byB 
rozumiany jako zaledwie uboczny efekt pierwszej pielgrzymki (jak i dwóch 
kolejnych) Jana Paw3a II do ojczyzny, czyli jeden ze skutków moralnej 
i religijnej odnowy narodu.

30 I pielgrzymka Jana Paw$a II do Polski, z prof. J. )arynem rozmawia W. Koz$owski, http://muzhp.pl/pl/e/35/i-piel-
grzymka-jana-pawla-ii-do-polski (data dost2pu: 1. 09. 2017).
31 Jan Pawe3 II, Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu, 4.06.1997 r.
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Abstract
Anointing the nation “we receive to strengthen our faith and practice 
according to its principle”. %e !rst visiting of John Paul II to the Home-
land

Ee eFects of the Pope’s >rst apostolic visit to a socialist country, native 
to John Paul II, were unpredictable. Ee state authorities involved a mas-
sive security measures, trying to minimize the impact of the Pope and 
his teaching on society. However, the Church encouraged people to 
participate in meeting with the Pope, and also for prayers in his intention 
as the act’s submission of devotion to the Mother of God. John Paul come 
not only as the head of the Church, “politician”, representative of the 
Western Word, but also as a man of faith, pilgrim and shepherd of the 
Church, whose words and activities supposed to be analyzed especially 
from the perspective of faith. Ee time of his >rst pilgrimage to his 
Motherland fell on the Solemnity of Pentecost, while he called Holy 
Spirit over the nation and con>rmed people to bravely confession of faith 
and its defense.

Keywords: John Paul II, Pope, 1979, pilgrimage to the Homeland, Holy 
Spirit, renewal of the nation.
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Marzena Grosicka

Pielgrzymki Jana Paw"a II do Polski  
w materia"ach kieleckiej  
S"u$by Bezpiecze&stwa

Wybór kardyna3a Karola Wojty3y na zwierzchnika Ko8cio3a katolickiego 
by3 dla wielu osób zaskoczeniem, ale spo3ecze.stwo polskie przyj23o t2 
decyzje konklawe z ogromn5 rado8ci5. Tego entuzjazmu nie podziela3y 
komunistyczne w3adze. Podejmowane od d3u4szego czasu próby deza-
wuowania postaci krakowskiego duchownego, rozmaite formy represji, 
podejmowane w jego 8rodowisku akcje dezintegracyjne i dezinforma-
cyjne, okaza3y si2 ma3o skuteczne1. Pad3o co prawda stwierdzenie, 4e „lep-
szy Wojty3a jako papie4 tam, ni4 jako prymas tu”, ale sta3o si2 jasne, 4e 
PZPR znalaz3a si2 w trudnej sytuacji i b2dzie musia3a wypracowaB w3a-
sne stanowisko w tej sprawie. Dla S3u4by Bezpiecze.stwa rozpoczyna3 
si2 czas zupe3nie nowych przedsi2wzi2B operacyjnych2. 

Mimo oporów polska telewizja transmitowa3a msz2 inauguruj5c5 
ponty>kat Jana Paw3a II. 22 pa@dziernika 1978 r. przed telewizorami za-
siad3o ponad 90 procent doros3ych Polaków. Dla milionów osób by3o to 
niezapomniane prze4ycie religijne i patriotyczne. Da3o im rado8B, dum2 
1 Zob. m.in. Niez$omni ku prawdzie i wolno(ci. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojty$y, red. ks. J.CMa-
recki, F. Musia3, Kraków 2009, s. 26.
2 A. Friszke, M. Zaremba, Wokó$ pierwszej pielgrzymki, [w:] Wizyta Jana Paw$a II w Polsce 1979. Dokumenty KC 
PZPR i MSW, wst2p i oprac. A. Friszke i M. Zaremba, Warszawa 2005, s. 30.
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i nadziej23. Mieszka.cy województwa kieleckiego nast2puj5co wspomi-
nali ten moment: „Trzeba przyznaB, 4e jest to wydarzenie o szczególnym 
znaczeniu na skal2 8wiatow5. Polak wyniesiony do najwy4szych godno-
8ci ko8cielnych nie mo4e w 4adnym Polaku nie wzbudziB swoistego ro-
dzaju dumy”4. Ksi24a z kieleckiej para>i katedralnej po wyborze Karola 
Wojty3y wys3ali do niego telegram gratulacyjny i postanowili, 4e 16 dnia 
ka4dego miesi5ca b2dzie odprawiana msza w intencji Ojca Awi2tego5.

Jan Pawe3 II od pocz5tku swego ponty>katu pragn53 przyjechaB do 
ojczyzny, ale napotyka3 opór w3adz, które robi3y wszystko, by pielgrzym-
k2 odsun5B w czasie. Ostatecznie wyrazi3y zgod2, aby odby3a si2 w 1979 r. 
W zwi5zku z planowan5 wizyt5 papiesk5 w Polsce aparat represji otrzy-
ma3 nowe zadania. Oprócz ksi24y, wysokich dostojników ko8cielnych i opo-
zycjonistów SB obserwowa3a te4 organizatorów pielgrzymek i zwyk3ych 
Polaków zamierzaj5cych uczestniczyB w spotkaniach z papie4em. Przy-
gotowuj5c si2 do pierwszej wizyty papieskiej, resort bezpiecze.stwa 
opracowa3 szczegó3owy plan dzia3ania. By3a to jedna z najwi2kszych 
mobilizacji aparatu partyjno-pa.stwowego od czasu powstania Polski 
Ludowej. Operacji tej nadano kryptonim „Lato 79”. Prac5 operacyjn5 kie-
rowa3 Departament IV Ministerstwa Spraw Wewn2trzych. Uroczysto8ci 
odbywaj5ce si2 w poszczególnych województwach nadzorowa3y Wydzia-
3y IV Komend Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej6. 

Przedsi2wzi2cia w ramach operacji „Lato 79” by3y prowadzone tak4e 
na terenie województwa kieleckiego. Chodzi3o g3ównie o obserwacj2 du-
chownych, którzy organizowali wyjazdy, a tak4e kontrolowanie dzia3a. 
osób 8wieckich. W ramach odprawy z 7 maja 1979 r. Komendant Woje-
wódzki MO poleci3 zwierzchnikom poszczególnych jednostek terenowych, 
aby poprzez osobowe @ród3a informacji z wyprzedzeniem zdobywali in-
formacje dotycz5ce zamierze. i planów ksi24y wCzwi5zku z wizyt5 
papie4a (np. organizowanie wyjazdów, tworzenie grup regionalnych itp.). 

3 Tam4e.
4 Cyt. za: Przed sierpniem. Przejawy oporu spo$ecznego i postaw opozycyjnych w(ród mieszka&ców województwa kie-
leckiego 1975–1980. Wybór dokumentów, oprac. E. Kr24o3ek, Kraków–Kielce 2014, s. 32.
5 Archiwum Diecezjalne w Kielcach [dalej: AD Ki], PKK–63, Sprawozdanie o stanie Para>i Katedralnej wCKiel-
cach przed wizytacj5 kanoniczn5 w 1985 r., Kielce, 23 IV 1985 r., k. 61.
6 Zob. m.in. G. Majchrzak, „Lato-79”, „Biuletyn Instytutu Pami2ci Narodowej”, lipiec 2002, nr 7, s. 52; A.CNamy-
s3o, T. Kurpierz, „Jestem od Pana Janka”, „Biuletyn Instytutu Pami2ci Narodowej”, lipiec 2002, nr 7, s.C43; Wizyta 
Jana Paw$a II w Polsce 1979 r. Dokumenty KC PZPR i MSW, dz. cyt., s. 30–36, 53.
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Funkcjonariusze mieli równie4 wykrywaB dzia3ania propaguj5ce pielgrzym-
k2 w8ród m3odzie4y szkolnej oraz obserwowaB próby aktywizowania stu-
dentów. Ponadto funkcjonariusze zostali zobowi5zani do tego, aby wy-
krywaB zmiany godzin nauki w szko3ach lub próby przerywania pracy 
zwi5zane z grupowymi wyjazdami na spotkanie z papie4em. Zbierali na-
wet informacje o planach wspólnego ogl5dania transmisji telewizyjnej 
z pielgrzymki7. Musieli równie4 „aktywnie kontrolowaB wszystkie prze-
jawy dzia3alno8ci elementów opozycji politycznej na styku z klerem i ak-
tywem katolickim”8. Aledzili oddolne inicjatywy ze strony wiernych, np. 
tworzenie grup wyjazdowych, opracowanie petycji i skarg, zamiarów upa-
mi2tnienia wizyty papie4a poprzez wykonanie tablic i pomników, organi-
zowanie zbiórek pieni24nych czy kolporta4u pism bezdebitowych9. 

W praktyce w okresie od 30 maja do 11 czerwca 1979 r. na terenie 
województwa kieleckiego zosta3 wprowadzony dwunastogodzinny sys-
tem pracy s3u4b, z zaanga4owaniem funkcjonariuszy operacyjnych, ad-
ministracyjnych i cz3onków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. 
S3u4by patrolowe zwielokrotni3y kontrole. Obserwowano zak3ady i warsz-
taty prywatne oraz osoby produkuj5ce pami5tki, dewocjonalia i zabaw-
ki. Funkcjonariusze mieli te4 obowi5zek wykrywania przypadków wy-
kupywania farb, lakierów, papieru i p3ótna, które mog3yby pos3u4yB do 
produkcji ulotek b5d@ transparentów zwi5zanych z wizyt5 papie4a. Sta-
rali si2 te4 ustalaB wszelkie próby wykorzystywania zbiorowych 8rodków 
transportu do przewo4enia ludzi na spotkania z Ojcem Awi2tym czy te4 
sprzeda4y wi2kszych ilo8ci paliwa. Zwracali równie4 uwag2 na przypad-
ki przebywania du4ej liczby osób w hotelach i miejscach noclegowych10. 

W3adze analizowa3y, kto dekorowa3 swoje domy i mieszkania emble-
matami religijnymi na czas wizyty papieskiej. Wed3ug danych zebranych 
przez PZPR najbardziej okazale przystrajane by3y 8wi5tynie, kaplice, ple-
banie i >gury 8wi2tych. Na trasie E-7, na skrzy4owaniu dróg przed Mie-
chowem, na poboczach jezdni zosta3y wystawione transparenty „Niech 

7 Archiwum Instytutu Pami2ci Narodowej w Kielcach [dalej: AIPN Ki], 049/8, Harmonogram przedsi2wzi2B ope-
racyjno-pro>laktycznych przewidywanych do realizacji przez KWMO w Starachowicach w ramach operacji krypt. 

„Lato-79”, w maju i czerwcu 1979 r., Starachowice, 19 V 1979, k. 2.
8 Tam4e.
9 Tam4e.
10 Tam4e, k. 3–9.
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4yje Papie4-Polak” oraz „Ojczyzna Polska – b3ogos3aw Panie”. W Kielcach 
w pobli4u ko8cio3a 8w. Wojciecha pojawi3o si2 has3o „Ty jeste8 Piotr – Pol-
ska zawsze wierna”. W Ostrowcu Awi2tokrzyskim na budynku ko8cio3a 
8w. Micha3a wywieszono napis „Serdecznie witamy Ojca Awi2tego – Jana 
Paw3a II”. Je8li chodzi o prywatne domy i mieszkania najwi2cej dekoracji 
pojawi3o si2 w Kielcach (g3ównie w dzielnicach Czarnów i Bia3ogon), Bo-
dzentynie i Miechowie. Co ciekawe przystrajanie mieszka. religijnymi 
obrazkami i has3ami zanotowano tak4e u cz3onków PZPR11.

Zainteresowanie komunistycznych s3u4b budzi3y wi2c wszelkie, nawet 
niewielkie przedsi2wzi2cia zwi5zane z pobytem papie4a w kraju. Kielec-
ka SB za3o4y3a np. spraw2 operacyjnego sprawdzenia dotycz5c5 ks. Stani-
s3awa Grudnia, wikariusza para>i katedralnej, który zamierza3 nagraB za 
pomoc5 magnetowidu b2d5cego w3asno8ci5 Politechniki Awi2tokrzyskiej 
transmisj2 telewizyjn5 z pobytu Jana Paw3a II w Polsce. Ta8m2 chcia3 pó@-
niej udost2pniB cz3onkom Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach. 
Aby nie dopu8ciB do zrealizowania planów duchownego SB wykorzysta-
3a trzech swoich tajnych wspó3pracowników oraz jeden kontakt operacyj-
ny. W wyniku podj2tych dzia3a. rektor politechniki „zabezpieczy3” wszyst-
kie magnetowidy nale45ce do uczelni. Nie by3o wi2c mo4liwo8ci nagrania 
wyst5pie. papie4a. Spraw2 zamkni2to. SB prowadzi3a jednak dalsze czyn-
no8ci zmierzaj5ce do ustalenia to4samo8ci osoby zatrudnionej w Politech-
nice, która zamierza3a pomóc ksi2dzu w tym przedsi2wzi2ciu12. 

Pod obserwacj5 kieleckiej SB znajdowa3o si2 te4 Arodowisko Duszpaster-
stwa Akademickiego. Jeden z agentów jeszcze przed pielgrzymk5 papiesk5 
informowa3, 4e oko3o czterdziestoosobowa grupa studentów Politechniki 
Awi2tokrzyskiej i Wy4szej Szko3y Pedagogicznej bra3a udzia3 w spotka-
niach m3odzie4y w Cz2stochowie w maju 1979 r. Niemniej nie prowadzili 
4adnej dzia3alno8ci „antysocjalistycznej”, nie zbierali podpisów i nie kol-
portowali literatury. Cz3onkowie tej grupy zamierzali jednak uczestni-
czyB w uroczysto8ciach zwi5zanych z pielgrzymk5 papiesk5 na Jasnej 
Górze. Wed3ug doniesie. tajnych wspó3pracowników „nie zwa4ali na 

11 Archiwum Pa.stwowe w Kielcach [dalej: AP Ki], KW PZPR 6068, Pobyt papie4a 2–10 VI 1979, Informacja nr 6, 
Wydzia3u Organizacyjnego KW PZPR, Kielce, 7 VI 1979, k. 52–53; AP Ki, KW PZPR, 6068, Informacja nr 1, Wy-
dzia3u Organizacyjnego KW PZPR, Kielce 1 VI 1979 r., k. 55–56.
12 AIPN Ki 014/647, Sprawa operacyjnego sprawdzenia dot. dzia3alno8ci duszpasterstwa akademickiego w Kiel-
cach, Meldunek operacyjny Wydzia3u III KW MO w Kielcach, 23 VII 1979 r., b.p.
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nauk2, zbli4aj5ce si2 zaliczenia i egzaminy na uczelniach”13. Nie podejmo-
wali jednak prób przesuwania terminów egzaminów. Studenci w odnie-
sieniu do pielgrzymki Jana Paw3a II do ojczyzny mówili, 4e nast2puje zmia-
na w stosunku pa.stwa do Ko8cio3a i zwi2kszenie swobód religijnych14. 

W czasie wizyty papie4a w 1979 r. najwi2ksza liczba mieszka.ców 
Kielecczyzny pojecha3a do Krakowa, gdzie uroczysto8ci odbywa3y si2 
w dniach 6–10 czerwca. Dla diecezji kieleckiej przydzielono 150 tys. kart 
wst2pu na spotkanie na krakowskich B3oniach15. Wed3ug informacji MSW 
10 czerwca by3o tam w sumie 600 tys. osób, podczas gdy Ko8ció3 liczy3 
na milion wiernych16. Cz28B mieszka.ców województwa kieleckiego 
wzi23a udzia3 w uroczysto8ciach warszawskich i cz2stochowskich. Poda-
nie dok3adnej liczby uczestników poszczególnych uroczysto8ci jest trud-
ne, poniewa4 nie uda3o si2 odnale@B precyzyjnych danych na ten temat. 
Zgromadzone przez kuri2 kieleck5 zapotrzebowanie na transport dla 
wiernych z terenu województwa opiera3o si2 na przewidywaniach du-
chownych. W komunikacie z 10 maja kuria informowa3a o organizacji 36 
pielgrzymek, w których mia3o uczestniczyB 5700 osób, w tym 2,4 tys. osób 
mia3o udaB si2 do Krakowa, 2,7 tys. do Cz2stochowy, 400 osób do Mogi3y 
i 100 do O8wi2cimia. Mia3y to byB pielgrzymki piesze, z wykorzystaniem 
w3asnych samochodów oraz autokarowe. Kuria z3o4y3a zapotrzebowanie 
na 1127 autobusów, które wozi3yby ludno8B na spotkania z papie4em 
w dniach 2–10 czerwca 1979 r. Poci5gami do Cz2stochowy mia3o udaB si2 
23 tysi5ce wiernych, a do Krakowa – 45 tysi2cy. W sumie duchowni sza-
cowali wi2c, 4e udzia3 w pielgrzymkach wezm5 ponad 73 tysi5ce miesz-
ka.ców Kielecczyzny. Zdawali sobie jednak spraw2, 4e w3adze pa.stwo-
we prowadzi3y „polityk2 antypielgrzymkow5”, co podkre8li3 m.in. ks. 
Edward Panek, kieruj5cy Duszpasterstwem Akademickim. Zaleci3 on 
studentom, aby pojechali do Krakowa w ramach rajdu turystycznego17. 

13 AIPN Ki, 014/647, Wyci5g z informacji przyj2tej w dniu 29 V 1979 r. od tw. „Zenit”, Kielce, 31 V 1979, k. 28–29.
14 Tam4e, Wyci5g z informacji przyj2tej w dniu 29 V 1979 r. od tw. „Zenit”, Kielce, 31 V 1979 r., k. 28–29.
15 Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej w miejskim województwie krakowskim w zwi%zku z wizyt% papie#a, Kraków 
20 V 1979 r., [w:] R. ?atka, Pielgrzymki Jana Paw$a II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, Kraków 2012, s. 43.
16 Zob. Sprawozdanie z dzia3a. Ministerstwa spraw Wewn2trznych zwi5zanych z pobytem w Polsce Jana Paw3a II 
[w:] Wizyta Jana Paw$a II w Polsce 1979, s. 284.
17 AP Ki, KW PZPR 6068, Pobyt papie4a 2–10 VI 1979, Szyfrogram dotycz5cy zapotrzebowania na autokary i inne 
8rodki transportu, b.d., k. 69; AP Ki, KW PZPR, 6068, Pobyt papie4a 2–10 VI 1979, Informacja KW PZPR w Kiel-
cach do KC PZPR wydzia3 Organizacyjny, Kielce 28 V 1979 r., k. 71–72.
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W wielu wypadkach wnioski i podania dotycz5ce wynaj2cia auto-
busów spotyka3 si2 z odmow5. Do Krakowa pojecha3o tylko 17 autoka-
rów. Dane PKP dotycz5ce mo4liwo8ci zorganizowania transportu zbio-
rowego z Kielc do Cz2stochowy i Krakowa zupe3nie nie odpowiada3y 
liczbom prognozowanym przez Ko8ció3. Dyrekcja PKP poda3a, 4e do 
Cz2stochowy w dniach 4–6 czerwca, koleje mog5 przewie@B niespe3na 
9 tys. osób. Do Krakowa ruch mia3 odbywaB si2 tylko jednego dnia i po-
ci5gi oprócz sta3ej liczby pasa4erów mog3y przywie@B tylko 6,8 tys. osób, 
a do Warszawy tylko 3,5 tys. osób. W sumie kolej5 mog3o wi2c podró-
4owaB niewiele ponad 19 tys. osób z województwa kieleckiego18.

Wszystkie powy4sze liczby by3y jednak oparte na szacunkach, nie da 
si2 zatem podaB dok3adniejszych zestawie. okre8laj5cych liczb2 miesz-
ka.ców województwa kieleckiego, którzy uczestniczyli w spotkaniach 
z Ojcem Awi2tym w 1979 r. Wiele osób korzysta3o z w3asnego transpor-
tu albo uczestniczy3o w pielgrzymkach pieszych. Na przyk3ad 9 czerw-
ca ze Skroczowa (w gminie Kazimierza Wielka) do Krakowa wyruszy3a 
piesza pielgrzymka, w której uczestniczy3o oko3o 90 osób. Cz28B podró-
4owa3a furmankami w ramach siedmiu zaprz2gów konnych, oprócz nich 
jecha3 te4 jeden samochód 4uk. Z kolei z ?opuszna wyjecha3y trzy dzie-
si2cioosobowe grupy pielgrzymów, w tym m3odzie4 z tamtejszego liceum, 
pod kierownictwem miejscowego proboszcza. Zamierzali oni dojechaB 
do S3omnik i dalej ju4 pieszo udaB si2 do Krakowa. W okolice Proszo-
wic mia3a te4 dojechaB ludno8B z kilku wsi, dowo4ona tam prywatnymi 
ci5gnikami. Dalsz5 drog2 pielgrzymi zamierzali pokonaB pieszo19. Zain-
teresowanie spo3ecze.stwa wizyt5 papiesk5 by3o wi2c bardzo du4e i spo-
wodowa3o niespotykan5 dotychczas wspó3prac2 ró4nych 8rodowisk wo-
kó3 wspólnych warto8ci.

18 AP Ki, UWK, WdsW, 1049, Wizyta papie4a Jana Paw3a II w Polsce 1979, (woj. kieleckie), Informacja o od-
je4d4aj5cych autobusach PKS i przedsi2biorstw turystycznych w dniach 9–10 czerwca, b.d., k. 8; AP Ki, UWK, 
WdsW, 1049, Pismo Kurii Diecezjalnej Sandomierskiej do Urz2du Wojewódzkiego w Kielcach, Wydzia3 do 
spraw Wyzna., Kielce, 23 V 1979 r., k. 11; AP Ki, UWK, WdsW, 1049, Program zabezpieczenia odwozu po-
dró4nych z kolejowych dworców województwa kieleckiego w Kierunku Cz2stochowy, Krakowa i Warszawy, 
Dyrekcja Rejonowa Kolei Pa.stwowych w Kielcach, b.d., k. 30–34; AP Ki, UWK, WdsW, 1049, Mo4liwo8ci 
przewozu podró4nych z Kielc w kierunku Warszawy, b.d., k. 35.
19 AP Ki, KW PZPR 6068, Pobyt papie4a 2–10 VI 1979, Informacja nr 8 Wydzia3u Organizacyjnego KW PZPR, 
Kielce, 9 VI 1979 r., k. 50.
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Pierwsza pielgrzymka Jana Paw3a II do ojczyzny mia3a ogromne zna-
czenie. Dzia3acz 8wi2tokrzyskiej Solidarno8ci po latach wspomina: 

wydarzenie, które mocno wry3o si2 w moj5 pami2B, to pa@dziernik 1978Cr.C– wy-
bór papie4a Polaka. Jak pewnie wi2kszo8B rodaków bardzo g32boko to prze4y-
3em, wszyscy cieszyli8my si2 ogromnie i byli8my bardzo dumni z Jana Paw3a II. 
[…] Pami2tam te4 8wietnie sam przyjazd Jana Paw3aCII. Jego s3ynne przemówie-
nie na pl. Zwyci2stwa […]. Dopiero pó@niej u8wiadomi3em sobie jak wa4ne by3y 
dla mnie s3owa naszego papie4a i jaki mia3y ogromny wp3yw na moje 4ycie20. 

Polacy poczuli si2 wspólnot5, potra>li si2 zmobilizowaB, wykazali du45 
dyscyplin5 podczas wielogodzinnych marszów i oczekiwania w t3umie 
na przyjazd papie4a. Robili to bez nacisków, nakazów i kontroli. Pojawi-
3a si2 wzajemna pomoc, 4yczliwo8B, solidarno8B mi2dzyludzka. Spo3e-
cze.stwo potra>3o samo si2 zorganizowaB, a w3adza oparta na systemie 
zakazów i nakazów w tych dniach praktycznie zanik3a21. By3y to warto-
8ci, które procentowa3y i wCkolejnych latach doprowadzi3y do powsta-
nia wielomilionowego ruchu spo3ecznego. 

Wydarzenia z 1980 roku, strajki, porozumienia z w3adzami i powsta-
nie NSZZ „Solidarno8B” zmieni3y Polsk2. 16 miesi2cy wolno8ci spowo-
dowa3o, 4e spo3ecze.stwo nauczy3o si2 dzia3aB dla dobra wspólnego. Mimo 
ró4nic i sporów dziesi2ciomilionowy Zwi5zek by3 w stanie funkcjono-
waB, a jego przywódcy podejmowaB konstruktywn5 dzia3alno8B. Nieste-
ty stan wojenny zaprzepa8ci3 te zmiany. Znów pojawi3y si2 represje, aresz-
towania, zakazy, ograniczenia i powrót do dawnych praktyk rz5dzenia 
krajem. Kolejna wizyta papieska z czerwca 1983 r. odbywa3a si2 wi2c 
w zupe3nie innej rzeczywisto8ci.

W czasie przygotowa. do drugiej pielgrzymki – w ramach rozpozna-
nia sytuacji spo3eczno-politycznej w województwie kieleckim – w maju 
1983 r. z komitetu wojewódzkiego PZPR w Kielcach do KC zosta3a prze-
s3ana lakoniczna informacja o tym, 4e „zauwa4alny jest stopniowy wzrost 
zainteresowania zbli4aj5c5 si2 wizyt5 papie4a, ale dyskusje mia3y si2 ogra-

20 Relacja Edwarda Dudka, [w:] „Przeciw komunie”. Relacje dzia$aczy NSZZ „Solidarno(*” i innych organizacji opo-
zycyjnych regionu (wi'tokrzyskiego (1980–1989), oprac. M. Grosicka, K. Polit, R. Amietanka-Kruszelnicki, Kiel-
ce–Kraków 2014, s. 64–65.
21 Wizyta Jana Paw$a II w Polsce 1979 r. Dokumenty KC PZPR i MSW, dz. cyt., s. 72.
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niczaB g3ównie do jej programu”22. Z czasem zacz23y si2 jednak pojawiaB 
opinie, 4e po spotkaniu z papie4em nast5pi5 zmiany w rz5dzie PRL oraz 
4e nadchodz5ca pielgrzymka b2dzie prób5 si3 pomi2dzy pa.stwem a Ko-
8cio3em. Wiele osób mówi3o te4 o mo4liwych rozmowach Ojca Awi2tego 
z Lechem Wa32s523.

Najwi2cej mieszka.ców Kielecczyzny zamierza3o pojechaB na spotka-
nia z Ojcem Awi2tym do Cz2stochowy i Krakowa. 19 czerwca 1983 r. w Cz2-
stochowie odbywa3o si2 wa4ne dla diecezji wydarzenie – koronacja obra-
zu Matki Bo4ej Zielenieckiej. Mia3o ono stanowiB o>cjalne zako.czenie 
obchodów stulecia reaktywowania diecezji kieleckiej. Duchowni starali si2 
wi2c nadaB tym uroczysto8ciom szczególnie podnios3y charakter i zach2-
ciB do udzia3u jak najwi2cej wiernych. Ksi24a apelowali, aby korzystaB tak-
4e z w3asnego transportu – np. motocykli, rowerów, samochodów osobo-
wych, ci24arowych itp. Kuria kielecka szacowa3a, 4e 35cznie we wszystkich 
uroczysto8ciach we@mie udzia3 200 tys. wiernych, w tym oko3o 100 tys. 
w Cz2stochowie, 70 tys. na B3oniach w Krakowie, 10 tys. w Katowicach 
i po kilka tysi2cy w innych miejscach, które odwiedzi Jan Pawe3 II24.

Przed drug5 wizyt5 papie4a w Polsce gruntown5 obserwacj2 spo3e-
cze.stwa prowadzi3a SB, która znów dzia3a3a w ramach ogólnopolskiej 
akcji, tym razem o kryptonimie „Zorza”. Podobnie jak poprzednio SB 
podj23a szereg dzia3a. operacyjnych, które mia3y prowadziB do pe3nego 
rozpoznania planów i zamiarów duchowie.stwa oraz osób 8wieckich wy-
je4d4aj5cych na pielgrzymk2. Funkcjonariusze przyznawali, 4e przyjazd 
Jana Paw3a II do ojczyzny by3 wydarzeniem maj5cym istotny wp3yw na 
sytuacj2 spo3eczno-polityczn5 województwa kieleckiego. W raportach 
kieleckiej SB ju4 w kwietniu 1983 r. pojawi3a si2 informacja o tym, 4e lu-
dzie coraz bardziej interesuj5 si2 pielgrzymk5. Dyskutowali nie tylko o jej 
programie, lecz tak4e zastanawiali si2 nad tym, czy opozycja w czasie 

22 AP Ki, KW PZPR 4264, Informacja KW PZPR w Kielcach o sytuacji spo3eczno-politycznej w województwie kie-
leckim do Sektora Informacji Partyjnej Wydzia3u Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, Kielce, 21 V 1983, k. 194.
23 AP Ki, KW PZPR 4264, Informacja KW PZPR w Kielcach o sytuacji spo3eczno-politycznej w województwie 
kieleckim do Sektora Informacji Partyjnej Wydzia3u Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, Kielce, 27 V 1983 
r., k. 211; AP Ki, KW PZPR 4264, Informacja KW PZPR w Kielcach o sytuacji spo3eczno-politycznej w woje-
wództwie kieleckim do Sektora Informacji Partyjnej Wydzia3u Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, Kiel-
ce, 10 VI 1983 r., k. 224.
24 AIPN Ki 014/1407, t. 4, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w kontek8cie realizacji operacji krypt. „Zorza”, 
Kielce, 30 V 1983 r., k. 37.
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pobytu papie4a b2dzie organizowaB jakie8 manifestacje i wyst5pienia. 
Ogólnie jednak Polacy zak3adali, 4e kolejna pielgrzymka przyczyni si2 
do poprawy sytuacji w kraju25. 

Kielecka SB mia3a obowi5zek realizowaB swoje dzia3ania m.in. w za-
kresie „poddania intensywnej kontroli operacyjnej te wszystkie osoby 
grupy i 8rodowiska (b. internowani, dzia3acze zwi5zkowi itp.), które wi-
zyt2 Jana Paw3a II mog5 wykorzystaB dla celów sprzecznych z o>cjaln5 
polityk5 pa.stwa”26. W niektórych sytuacjach mogli izolowaB wybrane 
osoby, by nie dopu8ciB do „zak3óce. spo3ecznych”. Funkcjonariusze mieli 
te4 obowi5zek rozpoznawania wszelkich prób organizowania manifesta-
cji, niezarejestrowanych pielgrzymek oraz kolporta4u materia3ów propa-
gandowych zarówno w zak3adach pracy, jak i szko3ach oraz na uczelniach. 
Zostali te4 zobowi5zani, aby nie dopu8ciB do udekorowania gmachów 
i obiektów u4yteczno8ci publicznej. Poprzez osobowe @ród3a informacji 
SB zamierza3a lansowaB tezy, 4e w interesie Ko8cio3a jest odci2cie si2 od 
podziemia i 8rodowisk opozycyjnych. Naciskano, aby duchowni w swo-
ich wyst5pieniach przekonywali, 4e przyjazd Jana Paw3a II do Polski po-
winien s3u4yB tak4e umocnieniu porozumienia narodowego. Zamierza-
no równie4 sugerowaB stronie ko8cielnej, 4e jakiekolwiek wyst5pienia 
publiczne czy demonstracje nie sprzyjaj5 klimatowi wizyty i mog5 po-
stawiB pielgrzymk2 pod znakiem zapytania27.

Ksi24a w okresie przygotowa. do wizyty Jana Paw3a II w Polsce zaj-
mowali si2 g3ównie sprawami organizacyjnymi zwi5zanymi z pielgrzym-
k5, np. rezerwacj5 8rodków transportu. Do 16 czerwca by3o zamówionych 
35cznie 131 autokarów. Zdarza3o si2 jednak, 4e ksi24a nie otrzymywali 
zgody na ich wynaj2cie28. Duchowni starali si2 wp3ywaB na zwi2kszenie 
zaanga4owania spo3ecze.stwa w 4ycie religijne, szczególnie w8ród m3o-
dzie4y. Ksi24a nawo3ywali m3odych ludzi do udzia3u w uroczysto8ciach 
ko8cielnych i kupowania dewocjonaliów. Mówili równie4, 4e ka4dy mo4e 

25 AIPN 1585/16784, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim 
oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódzkiej MO, Kielce, 7 VI 1983 r., k. 203.
26 AIPN Ki 014/1407, t. 4, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w kontek8cie realizacji operacji krypt. „Zorza”, 
Kielce, 30 V 1983 r., k. 44.
27 Tam4e.
28 tam4e, t.3, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach do Kierownika Grupy Operacyjnej „Zorza” 
Departamentu IV MSW, Kielce, 16 VI 1983 r., k. 25; tam4e, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kiel-
cach do Kierownika Grupy Operacyjnej „Zorza” Departamentu IV MSW, Kielce, 19 VI 1983, k. 44.
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jechaB na spotkanie z Ojcem Awi2tym do Cz2stochowy, nawet je8li nie ma 
karty wst2pu, gdy4 na plac przy klasztorze nie ma biletów, zatem ka4dy 
mo4e tam wej8B29. 

W ramach podejmowanych na du45 skal2 przedsi2wzi2B „zapobie-
gawczych” w3adze pa.stwowe ostrzeg3y kierownictwa zak3adów pracy, 
szkó3 i uczelni, 4e w zwi5zku z wizyt5 papie4a nie mo4na zmieniaB czasu 
pracy, przesuwaB wykonywania zada., udzielaB zwolnie. okoliczno8cio-
wych itp. Równie4 organizacje m3odzie4owe, np. Zwi5zek Harcerstwa 
Polskiego, Zwi5zek M3odzie4y Wiejskiej czy Zwi5zek Socjalistycznej M3o-
dzie4y Polskiej nie mog3y organizowaB zbiorowych wyjazdów. Podobnie 
mia3o byB w przypadku Zwi5zku Nauczycielstwa Polskiego30. Z polece-
nia Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach funkcjonariusze mieli 
informowaB Dyrektora Departamentu IV MSW o wszelkich próbach 
wywierania przez ksi24y nacisku w sprawie ustanawiania dni wolnych 
od pracy w trakcie wizyty papie4a31.

SB pozyska3a informacje, 4e takie próby zdarza3y si2 kilkakrotnie. 
W niektórych szko3ach pojawia3y si2 naciski na dyrekcje ze strony rodzi-
ców i uczniów, aby w dniach pielgrzymki papieskiej nie by3o lekcji. Pro-
boszcz para>i Wrociery4 w czasie jednego z kaza. apelowa3 do rodziców, 
aby domagali si2 wcze8niejszego rozpocz2cia wakacji, 4eby ich dzieci mo-
g3y uczestniczyB w spotkaniach z Ojcem Awi2tym. Podobnie by3o we 
W3oszczowie, gdzie m3odzie4 mia3a 45daB od dyrekcji zwolnienia z lek-
cji na czas pieszej pielgrzymki do Cz2stochowy32. 16 czerwca 1983 r. kie-
lecki biskup Mieczys3aw Jaworski interweniowa3 w Kuratorium O8wiaty 
i Wychowania w Kielcach w sprawie m3odzie4y ze szkó3 8rednich miesz-
kaj5cej w internatach. Utrudniano im bowiem wyjazdy do domów, na 
weekend 18–19 czerwca. Organizowano w tych dniach dodatkowe zaj2-
cia, praktyki itp., aby uniemo4liwiB m3odzie4y uczestniczenie w uroczy-
sto8ciach z udzia3em papie4a. Biskup zamierza3 podaB ten fakt do publicz-
nej wiadomo8ci i poinformowaB Episkopat. Sytuacje t2 w wewn2trznych 
29 AP Ki, KW PZPR 4264, Informacja KW PZPR w Kielcach o sytuacji spo3eczno-politycznej w województwie 
kieleckim do Sektora Informacji Partyjnej Wydzia3u Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, Kielce 16 VI 1983 
r., k. 228–229.
30 AIPN Ki 014/1407, t. 4, Ustalenia dotycz5ce za3atwienia spraw zwi5zanych z wizyt5 papie4a, Kielce 17 V 1983 r., k. 68. 
31 Tam4e, t. 4, Szyfrogram nr 1168, Kielce, 31 V 1983 r., k. 33.
32 Tam4e, t. 3, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach do Kierownika Grupy Operacyjnej „Zo-
rza” Departamentu IV MSW, Kielce, 16 VI 1983 r., k. 24.
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raportach SB oceni3a jako zbytni5 nadgorliwo8B kierownictwa niektó-
rych placówek o8wiatowych33.

Decyzje dyrekcji poszczególnych zak3adów pracy zwi5zane z piel-
grzymk5 papiesk5 by3y bardzo zró4nicowane. W niektórych przedsi2-
biorstwach pomimo odgórnego zakazu kierownictwo wyra4a3o zgod2 na 
wynaj2cie samochodów s3u4bowych na wyjazdy pielgrzymkowe bez kon-
sultacji z wy4szymi w3adzami34. Pojazdy nale45ce do zak3adów pracy oraz 
autobusy szkolne teoretycznie nie mog3y byB wykorzystywane do tych 
celów, a mimo to do Cz2stochowy pojecha3o 21 autokarów zak3adowych, 
do Niepokalanowa pojecha3y dwa autobusy, a do Krakowa kolejne dwa. 
W ka4dym z nich podró4owa3o 8rednio po 40 osób35.

Przed wizyt5 g3owy Ko8cio3a katolickiego w Polsce sprawdzano bez-
piecze.stwo tak4e pod k5tem dzia3a. terrorystycznych. W raporcie 
KWMO z Buska-Zdroju wykluczono mo4liwo8B dokonania zamachu na 
4ycie papie4a przez obywateli polskich. Pojawi3o si2 jednak przypuszcze-
nie, 4e je8li taki wypadek by nast5pi3, to zasta3by sprowokowany przez 

„wrogie Polsce o8rodki zagraniczne”, które d54y3yby do zak3ócenie po-
rz5dku w Polsce i zrzucenie podejrze. na polskie w3adze. Pojawiaj5ce si2 
niekiedy informacje o zamachu przyjmowano z drwin5. Ludzie uwa4ali 
bowiem, 4e „4aden Polak nie podniós3by r2ki na papie4a”, a w3adze ce-
lowo rozpuszcza3y takie informacje, aby wywo3aB niepokój i obaw2 przed 
udzia3em w pielgrzymce36.

Prowadz5c „rozpoznanie nastrojów”, kieleccy funkcjonariusze SB do 
15Cczerwca wytypowali 53 osoby do przeprowadzenia rozmów pro>lak-
tycznych37. Stwierdzili, 4e 8rodowisko by3ych aktywistów NSZZ Solidar-
no8B, zwi5zanych z podziemiem, stara si2 przej5B inicjatyw2 w organizo-
waniu pielgrzymek, aby grupy kierownicze dzia3a3y zgodnie z instrukta-
4em podziemia. Tak5 koncepcj2 mieli wysun5B m.in. byli dzia3acze 
33 Tam4e, t. 5, Informacja Naczelnika Wydzia3u III KWMO, Kielce, 16 VI 1983 r., k. 158–159.
34 By3y to m.in.: „Transbud” z Nowin k. Kielc, „Eltor” z Kielc i Zak3ad Cz28ci Hamulcowych w Skar4ysku-Kamiennej.
35 AIPN Ki 014/1407, t. 3, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach do Kierownika Grupy Opera-
cyjnej „Zorza” Departamentu IV MSW, Kielce, 19 VI 1983, k. 44; tam4e, Wykaz autokarów zak3adów pracy, spó3-
dzielni i klubów sportowych, które wyjecha3y na uroczysto8ci z udzia3em papie4a, Kielce, 23 VI 1983 r., k. 69; tam-
4e, Wykaz samochodów przydzielonych przez zak3ady pracy, b.d., k. 71, 71v.
36 Tam4e, t. 5, Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach nr 146/83, Kielce, 18 VI 
1983 r., k. 117 v.
37 Tam4e, t. 3, Zestawienie wytypowanych osób do przeprowadzenia rozmów w sprawie kryptonim „Zorza”, Kiel-
ce, 15 VI 1983 r., k. 17.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   42 2019-10-14   20:56:42



Marzena Grosicka | 43

Solidarno8ci, spotykaj5cy si2 w czasie nabo4e.stw w ko8ciele pw. Awi2-
tej Trójcy w Kielcach oraz dzia3aj5cy w ramach Biskupiego Komitetu Po-
mocy Potrzebuj5cym38. 

Wed3ug informacji uzyskanych przez SB dzia3acze opozycji mówili 
mi2dzy sob5, aby nie braB na pielgrzymki 4adnych transparentów czy 
emblematów. Brak powa4niejszych inicjatyw ze strony by3ych dzia3aczy 
Solidarno8ci, a szczególnie by3ych przywódców Zarz5du Regionu Awi2-
tokrzyskiego, wed3ug SB wskazywa3 na „niedostatek no8nych koncepcji 
dzia3a. destrukcyjnych w zmienionej sytuacji politycznej, przy równo-
czesnym praktycznym pogodzeniu si2 z istniej5cymi realiami”39. W pry-
watnych opiniach i wypowiedziach osoby z kr2gów opozycyjnych mia3y 
mówiB, 4e „bierno8B jest tylko manewrem taktycznym, przyj2tym w okre-
sie oczekiwania na sprzyjaj5ce warunki”40. 

W 8rodowiskach wiejskich zainteresowanie pielgrzymk5 by3o du4e. 
SB ocenia3a jednak, 4e dzia3acze rolniczej Solidarno8ci z terenu woje-
wództwa kieleckiego raczej przyjmowali postaw2 biern5 wobec 4ycia 
spo3eczno8ci wiejskiej i nie prowadzili 4adnej dzia3alno8ci podziemnej. 
Jedynie w gminie Bieliny, gdzie dzia3a3a kilkuosobowa grupa dzia3aczy 
by3ej NSZZ „Solidarno8B” Rolników Indywidualnych mog3oby doj8B 
do prób opanowania ko8cielnego komitetu organizacyjnego ds. wizy-
ty papieskiej. Wi5zano to z mo4liwo8ci5 organizowania akcji ulotko-
wych, wykorzystywania przemarszów pielgrzymkowych do manifesto-
wania wrogich postaw i g3oszenia hase3 oraz „stwarzania zagro4enia 
dla bezpiecze.stwa, 3adu i porz5dku publicznego w miejscach pobytu 
papie4a”41. 

W ramach dzia3a. operacyjnych SB ustali3a imienne sk3ady uczestni-
ków poszczególnych pielgrzymek. Funkcjonariusze zdobyli informacje 
o tym, 4e do Krakowa i Cz2stochowy pojecha3o po sto osób zwi5zanych 

38 Zob. M. Grosicka, Biskupi Komitet Pomocy Potrzebuj%cym w Kielcach, red. ks. Jan Kaczmarek, „Kielecki Prze-
gl5d Diecezjalny” 2008, nr 5, s. 502–504.
39 AIPN 1585/16784, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim 
oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódzkiej MO, Kielce, 7 VI 1983 r., k. 234.
40 Tam4e.
41 AIPN Ki 014/1407, t. 4, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w kontek8cie realizacji operacji o krypt. „Zorza”, 
Kielce, 30 V 1983 r., k. 36–41; tam4e, Informacja dotycz5ca sytuacji spo3eczno-politycznej na terenie miasta, Kiel-
ce, 26 V 1983 r., k. 51; AIPN Ki 014/1407, t. 5, Informacja na temat akcji Zorza Komendy Miejskiej w Ostrowcu 
Awi2tokrzyskim do Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach, Ostrowiec, 30 VI 1983 r., k. 7.
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z kieleckimi uczelniami (pracowników wraz z rodzinami). Aktywi8ci So-
lidarno8ci brali udzia3 w wyjazdach organizowanych przez kler. Kieleccy 
dzia3acze udali si2 na uroczysto8ci z udzia3em papie4a autokarami wyna-
j2tymi przez para>2 katedraln5. Byli w8ród nich m.in. Micha3 Cha3o.ski, 
Jerzy Spolitak oraz Miros3awa i Edmund Sarnowie. SB nie stwierdzi3a 
z ich strony 4adnych „negatywnych politycznie inicjatyw”, ale znalezio-
no przy nich jeden transparent z napisem „Bo4e pob3ogos3aw Ziemi2 
Kieleck5” z literami stylizowanymi na wzór napisu „Solidarno8B”42.

Z Buska-Zdroju na spotkanie z Ojcem Awi2tym do Cz2stochowy po-
jecha3 znany w mie8cie opozycjonista Kazimierz Koruba, by3y przewod-
nicz5cy Delegatury NSZZ „Solidarno8B”, ale nie zaobserwowano z jego 
strony 4adnych negatywnych wyst5pie.. W8ród pielgrzymów jad5cych 
ze Skar4yska-Kamiennej by3a oko3o stuosobowa grupa m3odzie4y w wie-
ku 16–19 lat, która pojecha3a na spotkanie z Ojcem Awi2tym do Cz2sto-
chowy43. 22 czerwca w Krakowie papie4 mia3 po8wi2ciB kamie. w2gielny 
z para>i pw. Mi3osierdzia Bo4ego na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Awi2-
tokrzyskim. Delegacje z para>i NS NMP w Kielcach oraz z para>i w Bu-
sku-Zdroju zawioz3y swoje kamienie w2gielne do Krakowa, aby Jan Pa-
we3 II równie4 je po8wi2ci3 44.

Studenci obu kieleckich uczelni podró4owali do Krakowa i Cz2sto-
chowy poci5gami, w grupach dwustuosobowych. Byli to g3ównie cz3on-
kowie duszpasterstwa akademickiego oraz chóru, pod opiek5 ksi24y Ju-
lis3awa ?ukomskiego i Edwarda Panka. Cz28B z nich mia3a na szyjach 
bia3o-czerwone chusty oraz krzy4e. Poza tablic5 z napisem „Kielce” oraz 
transparentami „D. A. Kielce Politechnika” i „Duszpasterstwo Akade-
mickie” studenci nie posiadali innych transparentów, znaczków czy 
emblematów. Nie by3o z ich strony zak3ócania porz5dku, wznoszenia 

„wrogich okrzyków” itp. Poza wyjazdami zorganizowanymi, studenci 
z Kielc podró4owali te4 na spotkania z papie4em w ma3ych grupkach. 

42 AIPN 1585/16784, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim 
oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódzkiej MO, Kielce, 7 VI 1983 r., k. 229.
43 AIPN Ki 014/1407, t. 5, Operacja krypt. „Zorza”, Meldunek Komendanta Miejskiego Milicji Obywatelskiej w Bu-
sku-Zdroju do Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach, Busko-Zdrój, 27 VI 1983 r., k. 8–9; AIPN Ki 014/1407, 
t. 5, Operacja krypt. „Zorza”, Pismo Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Skar4ysku-Kamiennej do Naczel-
nika Wydzia3u VI KWMO w Kielcach, Skar4ysko-Kamienna, 27 VI 1983 r., k. 11–13.
44 AIPN Ki 014/1407, t.3, Szyfrogram Zast2pcy Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach do Kierownika Gru-
py Operacyjnej „Zorza” Departamentu IV MSW, Kielce, 22 VI 1983 r., k. 64.
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Aktywi8ci z by3ego NZS nie pe3nili funkcji kierowniczych w organizowa-
niu wyjazdów, zadania te przej2li bowiem duchowni45. 

Niektórzy wierni z diecezji kieleckiej wyruszali na Jasn5 Gór2 kilka 
dni wcze8niej – pieszo. Jedna z pielgrzymek do Cz2stochowy rozpoczy-
na3a si2 15 czerwca w Zielenicach. Uczestniczy3o w niej oko3o 300 wier-
nych i czterech ksi24y. W wi2kszo8ci pielgrzymami byli ludzie m3odzi, 
w wieku 16–25 lat. W Miechowie uczestników pielgrzymki przywita3 pro-
boszcz i oko3o 1500 wiernych. Nie by3o 4adnych „negatywnych postaw 
w formie wrogich hase3, wyst5pie., okrzyków ulotek itp.”46 Kolejna pie-
sza pielgrzymka, tym razem z W3oszczowy, wyruszy3a 17 czerwca. Uczest-
niczy3o w niej oko3o 500 osób, g3ównie m3odzie4. Na spotkanie z papie-
4em na Jasnej Górze by3a zorganizowana tak4e rowerowa pielgrzymka 
z diecezji sandomiersko-radomskiej, która wyruszy3a z Ko.skich. Uczest-
nikami by3o oko3o 300 osób z dekanatów radomskiego, sandomierskiego, 
ostrowieckiego, skar4yskiego, koneckiego i opoczy.skiego47. Rowerowa 
pielgrzymka, licz5ca 62 osoby wyjecha3a równie4 17 czerwca z para>i NS 
NMP w Kielcach. Ksi24a pouczyli uczestników, aby zrezygnowali z akcen-
tów politycznych. Grupa wzi23a ze sob5 tylko jeden transparent o tre8ci: 

„M3odzie4 kielecka wita Ojca Awi2tego – rowerowa pielgrzymka”48. 
Wed3ug wylicze. SB w 1983 r. w pielgrzymkach uczestniczy3o w sumie 

oko3o 40 tys. osób z województwa kieleckiego49. Do Cz2stochowy na spo-
tkanie z Ojcem Awi2tym 19 czerwca mia3o udaB si2 oko3o 18,5 tys. wier-
nych, do Krakowa natomiast 12 tys.50 W porównaniu z prognozowan5 

45 AIPN Ki 014/1407, t. 5, Operacja krypt. „Zorza”, Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kiel-
cach, Kielce, 24 VI 1983 r., k. 14; AIPN Ki 014/1407, t. 5, Notatka s3u4bowa inspektora Wydz. IV, Kielce, 17 VI 1983 r., 
k. 145; AIPN Ki 014/1407, t. 5, wyci5g z informacji nr 2/83 z dnia 13 czerwca od tajnego wspó3pracownika ps. „Ares”, 
Kielce, 16 VI 1983 r., k. 157; AIPN Ki 014/1407, t. 5, Wyci5g z informacji od tw. ps. „Bia3y”, Kielce, 13 VI 1986 r., k. 178.
46 AIPN Ki 014/1407, t. 5, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach do Kierownika Grupy Ope-
racyjnej „Zorza” Departamentu IV MSW, Kielce, 16 VI 1983, k. 23.
47 AIPN Ki 014/1407, t. 4, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w kontek8cie realizacji operacji krypt. „Zorza”, 
Kielce 30 V 1983 r., k. 40; AIPN Ki 014/1407, t. 3, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach do 
Kierownika Grupy Operacyjnej „Zorza” Departamentu IV MSW, Kielce, 15 VI 1983 r., k. 21–22. 
48 AIPN Ki 014/1407, t. 3, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach do Kierownika Grupy Operacyjnej 

„Zorza” Departamentu IV MSW, Kielce, 16 VI 1983 r., k. 23; AIPN Ki 014/1407, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV 
KWMO w Kielcach do Kierownika Grupy Operacyjnej „Zorza” Departamentu IV MSW, Kielce, 17 VI 1983 r., k. 26.
49 AIPN 1585/16784, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim 
oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódzkiej MO, Kielce, 7 VI 1983 r., k. 228. 
50 AIPN KI 014/1407, t. 3, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach do Naczelnika Wydzia3u IV 
KWMO w Cz2stochowie, Kielce, 14 VI 1983 r., k. 16; AIPN Ki 014/1407, Szyfrogram Naczelnika Wydzia3u IV 
KWMO w Kielcach do Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Cz2stochowie, Kielce, 22 VI 1983 r., k. 64.
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przez Ko8ció3 liczb5 200 tys. osób by3o ich wi2c niewiele. Trudno jednak 
oszacowaB, w jakim stopniu dane SB pokrywa3y si2 z rzeczywisto8ci5. 

W zdecydowanej wi2kszo8ci uczestnicy pielgrzymek zbiorowych 
i osoby podró4uj5ce indywidualnie zachowywa3y si2 zgodnie z zasada-
mi przyj2tymi przez w3adze porz5dkowe pa.stwowe i ko8cielne51. Do 
wyj5tków nale4a3 ksi5dz prowadz5cy pielgrzymk2 rowerow5 do Cz2sto-
chowy z kieleckiej para>i pw. 8w. Wojciecha. Mia3 on na g3owie kapelusz 
z napisem „Solidarno8B”. Niepo45dane nakrycie g3owy zosta3o mu ode-
brane i po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej duchowny móg3 
kontynuowaB jazd252.

Przypadki kolporta4u ulotek, wieszania Gag z napisem „Solidarno8B” 
itp. zdarza3y si2 incydentalnie. Takie zachowania SB odnotowa3a m.in. 
na stacji w Skar4ysku-Kamiennej, gdzie w jednym z poci5gów jad5cych 
z Lublina do Cz2stochowy w oknie wystawiono has3o „Kochany Roda-
ku Ratuj Polaków”. Pasa4erowie mieli te4 tub2 nag3a8niaj5c5 i skandowali 
has3a „Niech 4yje Solidarno8B”. Z innego poci5gu wyrzucono ulotki z wi-
zerunkiem papie4a i napisem „Solidarno8B”. Nie zanotowano natomiast 
zak3óce. porz5dku publicznego ze strony pielgrzymów wyje4d4aj5cych 
ze Skar4yska. Na terenie województwa pojawia3y si2 jednak ró4nego ro-
dzaju has3a, druki i gazetki zwi5zane z pielgrzymk5. Na przyk3ad 15 czerw-
ca w Starachowicach znaleziono na przyk3ad oko3o 20 ulotek z wizerun-
kiem papie4a i napisem „Witamy Jana Paw3a II w Polsce – «Soli darno8B»”. 
W Zagna.sku znaleziono ulotk2 „Ca3a Polska wita papie4aC– Solidarno8B 
Ma3opolska”, w kieleckiej „Iskrze” pojawia3y si2 has3a „Bez nas nie b2-
dzie porozumienia – NSZZ Solidarno8B”53. 

W ramach podsumowa. drugiej pielgrzymki papieskiej SB zebra3a 
informacje na temat liczby wykonanych z tej okazji dekoracji. Okaza3o 
si2, 4e na terenie województwa kieleckiego wykonano je w oko3o 30 pro-
centach domów i mieszka.. Z doniesie. terenowych wynika, 4e np. w Bu-
sku-Zdroju wi2kszo8B budynków by3a przystrojona obrazami Matki 

51 AIPN 1585/16784, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim 
oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódzkiej MO, Kielce, 7 VI 1983 r., k. 228. 
52 AIPN Ki 014/1407, t. 5, Informacja na temat akcji Zorza Komendy Miejskiej w Ostrowcu Awi2tokrzyskim do 
Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach, Ostrowiec, 30 VI 1983 r., k. 7.
53 AP Ki, KW PZPR 4264, Informacja KW PZPR w Kielcach o sytuacji spo3eczno-politycznej w województwie kielec-
kim do Sektora Informacji Partyjnej Wydzia3u Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, Kielce 16 VI 1983 r., k. 227.
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Boskiej i wizerunkiem papie4a54. W raporcie ze Skar4yska-Kamiennej 
równie4 mo4na przeczytaB, 4e „spo3ecze.stwo na apel ksi24y masowo 
wystawia3o w swoich oknach wizerunek papie4a, obrazy 8wi2tych, od-
nowiono i udekorowano istniej5ce kapliczki i >gurki 8wi2tych”55. W Kiel-
cach udekorowany zosta3 te4 akademik Mimoza, na którym przyklejo-
no do szyb krzy4 i napis „Vivat papie4”, a w hotelu pracowników s3u4by 
zdrowia, zamieszkiwanym przez studentów Krakowskiej Akademii Me-
dycznej, pojawi3 si2 transparent z podobizn5 papie4a i napisem „Ave”56. 
Tego typu przypadków by3o niewiele.

Opinie spo3ecze.stwa po pielgrzymce Jana Paw3a II do Polski by3y na 
bie45co monitorowane przez komunistyczne w3adze. Wed3ug ocen zebra-
nych przez SB spokojny przebieg wizyty wzbudzi3 nadzieje na zniesienie 
stanu wojennego i amnesti257. Ludzie uwa4ali, 4e pielgrzymka przyczyni 
si2 do szybszego zako.czenia kryzysu gospodarczego oraz umo4liwi w3a-
dzom PRL wyj8cie z g32bokiej izolacji politycznej. Liczyli te4 na popraw2 
stosunków mi2dzy pa.stwem a Ko8cio3em. Duchowni podkre8lali wiel-
k5 osobowo8B i m5dro8B papie4a, w którego r2kach wed3ug nich le4a3a sy-
tuacja gospodarcza i polityczna w Polsce. Dzia3acze „Solidarno8ci” mówili, 
4e papie4 spotka3 si2 z Wa32s5, aby podkre8liB jego rol2 w spo3ecze.stwie, 
4e Ko8ció3 stawia rz5dowi warunki, a rz5d idzie na ust2pstwa, boj5c si2 za-
mieszek w kraju. W kontek8cie spotkania Ojca Awi2tego z Wa32s5 cz28B 
osób ocenia3a, 4e jest to „uginanie si2 rz5du pod naciskiem papie4a, któ-
ry jest wyrazicielem tego, co 45da3a «Solidarno8B»”58. Opinie zebrane przez 
SB mówi3y te4 o tym, 4e pielgrzymka „raz jeszcze ukaza3a w3adzy miejsce 

54 AIPN Ki 014/1407, t. 4, Operacja krypt. „Zorza”, Meldunek Komendanta Miejskiego Milicji Obywatelskiej w Bu-
sku-Zdroju do Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach, Busko-Zdrój, 27 VI 1983 r., k. 8.
55 AIPN Ki 014/1407, t. 4, Operacja krypt. „Zorza”, Pismo Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Skar4ysku-Ka-
miennej do Naczelnika Wydzia3u VI KWMO w Kielcach, Skar4ysko-Kamienna, 27 VI 1983 r., k. 13.
56 AIPN Ki 014/1407, t. 4, Operacja krypt. „Zorza”, Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
w Kielcach, Kielce, 24 VI 1983 r., k. 14.
57 AIPN 1585/16784, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim 
oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódzkiej MO, Kielce, 6 VII 1983 r., k. 223.
58 AIPN Ki 014/1407, t. 5, Informacja na temat akcji Zorza Komendy Miejskiej w Ostrowcu Awi2tokrzyskim do 
Naczelnika Wydzia3u IV KWMO w Kielcach, Ostrowiec, 30 VI 1983 r., k. 6–7; tam4e, t. 4, Operacja krypt. „Zo-
rza”, Informacja inspektoratu analityczno-informacyjnego z-cy komendanta woj. MO ds. S3u4by Bezpiecze.-
stwa, Kielce, 23 VI 1983 r., k. 15; tam4e, Informacja nr 151/83 Komendy Wojewódzkiej MO wCKielcach, Kiel-
ce, 23 VI 1983 r., k. 20–21; tam4e, t. 5, Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach nr 
149/83, Kielce, 21 VI 1983 r., k. 51; tam4e, Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach 
nr 148/83, Kielce, 20 VI 1983 r., k. 61.
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i rol2 Ko8cio3a w spo3ecze.stwie polskim, stanowi5cego nadal si32, z któ-
r5 nale4y si2 liczyB i respektowaB jego interesy” oraz 4e „wizyta papie4a 
da3a mo4liwo8B policzenia si3 spo3ecznych, a wynik wypad3 na korzy8B 
podziemia i opozycji”59. 

W raportach SB znalaz3y si2 te4 informacje, 4e bardzo cz2sto kryty-
kowany by3 fakt przerwania transmisji telewizyjnej ze spotkania z papie-
4em w wa4nych momentach, np. kiedy zaczyna3y si2 pojawiaB d3onie 
z symbolem „V”. W telewizji nie pokazano te4 przejazdu papie4a ulica-
mi Warszawy ani mszy rozpoczynaj5cej pielgrzymk2. Ludzie mówili, 4e 

„ca3y 8wiat ogl5da papie4a tylko my Polacy nie mo4emy”60. Raporty do-
nosi3y, 4e „w ogólnych ocenach spo3ecze.stwa krytycznie ocenia si2 spo-
sób prowadzonych transmisji telewizyjnych, które ucina3y najwa4niejsze 
fragmenty uroczysto8ci ko8cielnych i 4e decyduj5cy wp3yw mia3a tu cen-
zura”61. Zapewnienia w3adz o tym, 4e ca35 pielgrzymk2 b2dzie mo4na 8le-
dziB w telewizji nie zosta3y wi2c zrealizowane.

Druga wizyta papieska w ojczy@nie mia3a bardzo du4e znaczenie dla 
Polaków. Zniesienie stanu wojennego oraz og3oszona amnestia w wielu 
8rodowiskach by3y t3umaczone, w3a8nie jako wynik pobytu papie4a i roz-
mów prowadzonych przez Ko8ció3 z w3adzami pa.stwowymi62. W efekcie 
pielgrzymki wzrós3 autorytet Ko8cio3a w Polsce oraz przej8cie znacznej cz2-
8ci dzia3aczy Solidarno8ci pod skrzyd3a biskupów 63. Mimo zd3awienia pol-
skich aspiracji wolno8ciowych przez re4im gen. Jaruzelskiego komunistom 

59 AIPN 1585/16784, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim 
oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódzkiej MO, Kielce, 6 VII 1983 r., k. 223; tam4e, Ocena sytuacji politycz-
no-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódz-
kiej MO, Kielce, 8 VIII 1983 r., k. 250. 
60 AP Ki, KW PZPR 4264, Informacja KW PZPR w Kielcach o sytuacji spo3eczno-politycznej w województwie kielec-
kim do Sektora Informacji Partyjnej Wydzia3u Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, Kielce, 20 VI 1983 r., k. 255.
61 AIPN Ki 014/1407, t. 5, Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach nr 145/83, Kiel-
ce, z 17 VI 1983 r., k. 131; AIPN Ki 014/1407, t. 4, Operacja krypt. „Zorza”, Informacja nr 151/83 Komendy Wo-
jewódzkiej MO w Kielcach, Kielce, 23 VI 1983 r., k. 20–21.
62 AIPN 1585/16784, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpiecze.stwa w województwie kieleckim 
oraz kierunki dzia3a. komendy Wojewódzkiej MO, Kielce, 8 VIII 1983 r., k. 249.
63 W wielu przypadkach by3a to konkretna pomoc materialna. Kielecki biskup Mieczys3aw Jaworski zatrudni3 kil-
ka osób, które nie mog3y znale@B pracy ze wzgl2du na swoj5 dzia3alno8B opozycyjn5. W 1983 r. przyj53 Jerzego 
St2pnia by3ego wiceprzewodnicz5cego Zarz5du Regionu Awi2tokrzyskiego NSZZ „Solidarno8B”, który a4 do 1989 
r. pracowa3 jako radca prawny kurii diecezjalnej. Inny opozycjonista – Micha3 P3oski – zosta3 sekretarzem bisku-
pa, a Edmund Sarna jego kierowc5. Zob. Relacja Micha3a P3oskiego, [w:] „Przeciw komunie”. Relacje dzia$aczy 
NSZZ „Solidarno(*” i innych organizacji opozycyjnych regionu (wi'tokrzyskiego (1980–1989), dz.Ccyt., s. 374–375; 
tam4e, Relacja Jerzego St2pnia, s. 415–420.
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nie uda3o si2 wi2c odwróciB ko3a historii64. Represje stosowane przez ów-
czesne w3adze wobec dzia3aczy podziemia nie zako.czy3y si2 jednak w mo-
mencie formalnego zniesienia stanu wojennego. Tak4e duchowni, którzy 
anga4owali w dzia3alno8B opozycyjn5, byli prze8ladowani, czego najtra-
giczniejszym skutkiem by3a 8mierB ks. Jerzego Popie3uszki65.

Relacje pa.stwa z Ko8cio3em po zamordowaniu kapelana Solidarno8ci 
by3y w du4ej mierze zamro4one. Dopiero w 1986 r. dosz3o do prze3ama-
nia impasu, na co wp3yw mia3a ogólna zmiana polityki w3adz. Jej przeja-
wem by3a np. amnestia dla wi2@niów politycznych. Kolejnym sygna3em 
zmian by3o spotkanie Jana Paw3a II z Wojciechem Jaruzelskim i przyspie-
szenie rozmów dotycz5cych kolejnej wizyty papie4a w Polsce. Najwa4niej-
sze decyzje zapad3y podczas posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli 
rz5du PRL i Episkopatu Polski, w czasie którego ustalono, 4e pielgrzymka 
odb2dzie w dniach 8–14 czerwca 1987 r.66 

G3ówne zgromadzenie wiernych z Kielecczyzny odby3o si2 10 czerw-
ca w Tarnowie. Wybór tego miejsca spotka3 si2 z krytyk5, przede wszyst-
kim ze wzgl2du na trudno8ci komunikacyjne. Ze wzgl2du na zg3oszenie 
si2 bardzo wielu wiernych chc5cych uczestniczyB w spotkaniu z Ojcem 
Awi2tym duchowni zaproponowali, aby 10 czerwca by3 wolny od pracy. 
Jednak strona pa.stwowa nie wyrazi3a na to zgody 67. 

W ramach przygotowa. do trzeciej pielgrzymki SB znów prowadzi-
3a ogólnopolsk5 akcj2, tym razem o kryptonimie „Zorza II”. W celu pe3-
nego rozpoznania planów i zamiarów spo3ecze.stwa kielecka komenda 
zaanga4owa3a „praktycznie ca35 agentur2 pozostaj5ca na stanie funkcjona-
riuszy SB”. Przeprowadzono 1640 spotka. z agentur568. Przep3yw informa-
cji mi2dzy poszczególnymi jednostkami SB powodowa3, 4e rozpoznanie 

64 J. Daryn, Jan Pawe$ II – pogromca #elaznej kurtyny, [w:] Solidarno(* z b$o&. Wokó$ nauczania spo$ecznego Jana 
Paw$a II, pod red. M. Drzonka, M. Siedziako, Szczecin 2011, s. 21. 
65 Zob. m.in.: Aparat bezpiecze&stwa wobec ksi'dza Jerzego Popie$uszki 1982–1984, t. I, wst2p J. Daryn, red. nauk. 
J. Mysiakowska, wybór i oprac. J. Go32biewski, J. Mysiakowska, A. K. Piekarska, Warszawa 2009; Aparat represji 
wobec ksi'dza Jerzego Popie$uszki 1984, t. II: !ledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa ks. Jerzego Popie$uszki, 
wst2p i oprac. J. Go32biowski, Warszawa 2014.
66 R. ?atka, Stosunki pa&stwo-Ko(ció$ w latach osiemdziesi%tych w kontek(cie wizyt Jana Paw$a II w Krakowie, [w:] 
Stosunki pa&stwo-Ko(ció$ w Polsce 1944-2010. Studia i materia$y, red. R. ?atka, Kraków 2013, s. 100–101.
67 AIPN Ki 014/1407, t. 1, Informacja dotycz5ca dzia3a. prowadzonych przez Pion IV WUSW w Kielcach wCra-
mach operacji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987 r., k. 5.
68 AIPN Ki, 014/1407, t. 1, Informacja dotycz5ca realizacji dzia3a. w ramach operacji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 
1987 r., k. 19. 
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przedsi2wzi2B zwi5zanych z pielgrzymk5 by3o du4e. Kieleccy funkcjona-
riusze zanotowali, i4 nastroje spo3eczne by3y „niezbyt korzystne”. Du4e 
nadzieje z przyjazdem papie4a wi5za3a grupa dzia3aczy by3ej Solidarno-
8ci rolniczej, „która usilnie zabiega o reaktywowanie zdelegalizowanego 
zwi5zku” i tym razem by3a bardzo aktywna69.

Przed wizyt5 papiesk5 SB dokona3a „operacyjnego i >zycznego zabez-
pieczenia 246 nabo4e.stw w 156 ko8cio3ach”70. Szczególnie intensywnie 
by3y obserwowane 8wi5tynie, w których pracowali ksi24a „znani z postaw 
wrogich”, oraz te para>e, w których skupiali si2 opozycjoni8ci. Odnotowa-
no tylko cztery przypadki, w których duchowni krytykowali w3adze za 
niedostateczne zabezpieczenie 8rodków transportu. Funkcjonariusze 
stwierdzili, 4e nawet ksi24a negatywnie nastawieni do rz5du dobrze oce-
nili zaanga4owanie w3adz w przygotowanie pielgrzymki71. 

Duchowni, którzy zamierzali podró4owaB razem z wiernymi, w cza-
sie „rozmów dyscyplinuj5cych” musieli zobowi5zaB si2, 4e nie dopusz-
cz5 do manifestowania „wrogich hase3”. Funkcjonariusze przeprowadzili 
w sumie 265 rozmów pro>laktyczno-ostrzegawczych, w tym 27 z ksi24-
mi. Wed3ug oblicze. „spowodowano rezygnacj2 z wyjazdu 23 >guran-
tów, nawi5zano 17 dialogów oraz dokonano pozyskania 1 tw”72. W wy-
niku dzia3a. operacyjnych nie dopuszczono do wyjazdu na spotkanie 
z Ojcem Awi2tym do Warszawy wikariusza w3oszczowskiego ks. Marka 
?abudy73. 

Pod szczególnym nadzorem komunistycznych s3u4b znajdowali si2 
dzia3acze opozycji politycznej. Wobec 22 „>gurantów” ró4nych spraw 
zosta3y zastosowane pods3uchy, dzi2ki którym SB uzyskiwa3a opinie na 
temat sytuacji w kraju oraz szczegó3owe dane dotycz5ce wyjazdów na 

69 AIPN Ki, 014/1407, t. 2, Plan przedsi2wzi2B Zespo3u Operacyjnego Rozpoznania w okresie poprzedzaj5cym 
i w czasie pielgrzymki papie4a Jana Paw3a II do Polski, Zast2pca Szefa WUSW ds. S3u4by Bezpiecze.stwa, Kiel-
ce, 3 VI 1987 r., k. 27.
70 AIPN Ki, 014/1407, t. 2, Plan przedsi2wzi2B Zespo3u Operacyjnego Rozpoznania w okresie poprzedzaj5cym 
i w czasie pielgrzymki papie4a Jana Paw3a II do Polski, Zast2pca Szefa WUSW ds. S3u4by Bezpiecze.stwa, Kiel-
ce, 3 VI 1987, k. 27.
71 AIPN Ki, 014/1407, t. 2, Plan przedsi2wzi2B Zespo3u Operacyjnego Rozpoznania w okresie poprzedzaj5cym 
i w czasie pielgrzymki papie4a Jana Paw3a II do Polski, Zast2pca Szefa WUSW ds. S3u4by Bezpiecze.stwa, Kiel-
ce, 3 VI 1987, k. 9.
72 AIPN Ki, 014/1407, t. 2, Informacja dotycz5ca realizacji zada. w ramach operacji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 
1987, k. 9, 19–20.
73 Tam4e. 
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spotkania z Ojcem Awi2tym. Pods3uchy za3o4ono te4 w dwóch „obiek-
tach”. W ramach grup pielgrzymkowych podró4owa3o 38 tajnych wspó3-
pracowników z pionu IV, niektórzy uczestniczyli w dwóch, a nawet 
trzech wyjazdach. 17 TW pojecha3o do Tarnowa, pi2ciu do Krakowa, 
o8miu do Cz2stochowy, trzech do ?odzi i 12 do Warszawy. Dzi2ki nim 
SB mia3a raporty z przebiegu poszczególnych uroczysto8ci74. 

8 czerwca S3u4ba Bezpiecze.stwa dokona3a kilku rewizji. W miesz-
kaniach czterech by3ych cz3onków NSZZ „Solidarno8B” zosta3y znalezio-
ne materia3y, które wed3ug SB mia3y byB przeznaczone do kolportowania 
i eksponowania w miejscach pobytu papie4a. W8ród nich znajdowa3o si2 
1800 ulotek „o wrogich i antypa.stwowych tre8ciach”, 37 sztuk innych 
nielegalnych wydawnictw oraz 91 znaczków Solidarno8ci, by3y te4 czte-
ry transparenty i materia3y do ich produkcji. W sumie funkcjonariusze 
dokonali przeszuka. 11 mieszka. oraz czterech pojazdów nale45cych do 
osób podejrzanych o „wrog5 dzia3alno8B”. Zatrzymano sze8ciu dzia3aczy, 
wobec których skierowano wnioski do kolegiów. Czterech z nich Kole-
gium do spraw Wykrocze. ukara3o grzywn5 w wysoko8ci 50 tysi2cy z3o-
tych, a pozosta3ych dwóch po 40 tysi2cy 75. 

W ramach dzia3a. operacyjnych SB w dniach 8–9 czerwca funk-
cjonariusze przeprowadzili tak4e rozmowy pro>laktyczno-ostrzegaw-
cze z osobami zaanga4owanymi w dzia3alno8B rolniczej Solidarno8ci 
i Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych. Po przeanalizowaniu sy-
tuacji SB stwierdzi3a, 4e nie mieli oni zamiaru organizowania wyst5-
pie. antyrz5 dowych, tylko chcieli uczestniczyB w spotkaniach z papie-
4em i zamanifestowaB swoj5 obecno8B za pomoc5 sztandaru z napisem 

„Rol nicy Ziemi Kieleckiej”. Na skutek wzmo4onych dzia3a. operacyj-
nych jeden z dzia3aczy zrezygnowa3 z wykonania transparentu dla osób 
wyje4d4aj5cych do Tarnowa. Funkcjonariusze przeszukali kilka sa-
mochodów, którymi cz3onkowie duszpasterstwa jechali na spotkanie 
z Ojcem Awi2tym, ale nic w nich nie znale@li. Rozmowy prowadzo-
ne przez funkcjonariuszy SB z dzia3aczami rolniczej Solidarno8ci 
by3yCskuteczne, poniewa4 doprowadzi3y do rezygnacji z wyjazduCich 
74 AIPN Ki, 014/1407, t. 2, Informacja dotycz5ca dzia3a. prowadzonych przez Pion IV WUSW w Kielcach w ra-
mach operacji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987 r., k. 9.
75 AIPN Ki, 014/1407, t. 1, Ocena przebiegu pobytu Jana Paw3a II w obiektach i 8rodowiskach ochranianych przez 
pion III WUSW w Kielcach, Kielce, 15 VI 1987 r., k. 24.
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przedstawicieli na po4egnanie Jana Paw3a II do Warszawy. Uda3a si2 
tam tylko Wanda Pomianowska76.

W ramach szczegó3owych kontroli tu4 przed wyjazdem pielgrzymów 
do Tarnowa funkcjonariusze przeszukali sze8B poci5gów i 78 autokarów: 

„w jednym przypadku uzyskana w czasie lustracji informacja pozwoli3a 
na dokonanie przeszukania i zakwestionowania transparentu”77. Odna-
leziono te4 materia3y, które mog3y pos3u4yB do wykonania nowych ha-
se3 i one równie4 zosta3y skon>skowane78. Przedsi2wzi2cia podejmowa-
ne przez SB w wielu przypadkach by3y wi2c bardzo skuteczne.

Na spotkanie z papie4em do Gda.ska 12 czerwca, odbywaj5cym si2 w ra-
mach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, pojecha3a prawie stuosobowa grupa 
mieszka.ców województwa kieleckiego. W8ród niech znalaz3o si2 kilku-
dziesi2ciu cz3onków NSZZ „Solidarno8B”, w tym by3y przewodnicz5cy Za-
rz5du Regionu Marian Jaworski. Wed3ug ustale. SB dzia3acze Solidarno8ci 
nie zamierzali zak3óciB porz5dku publicznego, ale z „niepotwierdzonej, jed-
no@ród3owej” informacji wynika3o, 4e przygotowywali emblematy, has3a 
i transparenty, które zamierzali zabraB do Gda.ska. Chcieli te4 spotkaB si2 
z Ann5 Walentynowicz. 11 czerwca w okolicach Grójca funkcjonariusze 
skontrolowali dwa autokary z pielgrzymami jad5cymi z Kielc do Gda.ska. 
Znale@li jeden transparent oraz s3oiki z farb5 do produkcji kolejnych79. Po-
mimo szczegó3owej rewizji opozycjonistom uda3o si2 „przemyciB” jeden 
transparent, który Zygmunt P2ksyk rozwin53 w Gda.sku. Widnia3 na nim 
napis „Duszpasterstwo Ludzi Pracy – Region Awi2tokrzyski Solidarno8ci”. 
By3y przewodnicz5cy 8wi2tokrzyskiej Solidarno8ci wspomina3: 

Niezapomniana by3a trzecia wizyta Papie4a na Zaspie w Gda.sku w czerwcu 
1987 r., by3 nas tam ca3y autokar ludzi. Pomimo bardzo licznych i szczegó3owych 
kontroli na trasie, przemycili8my tam du4y transparent z nazw5 Regionu, wid-
nia3 on podczas ca3ej Mszy i przemarszu po jej zako.czeniu, co widaB na >lmach 
z tej uroczysto8ci80.

76 Tam4e, t. 1, Informacja Naczelnika Wydzia3u VI WUSW w Kielcach do Zast2pcy Kierownika Zespo3u Opera-
cyjnego Kryptonim „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987 r., k. 50–51.
77 AIPN Ki, 014/1407, t.1, Informacja Naczelnika Wydzia3u VI WUSW w Kielcach do Zast2pcy Kierownika Ze-
spo3u Operacyjnego Kryptonim „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987, k. 50–51.
78 Tam4e, t. 1, Informacja dotycz5ca realizacji zada. w ramach operacji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987 r., k.C19–20. 
79 AIPN Ki, 014/1407, t.1, Informacja dotycz5ca realizacji zada. w ramach operacji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987, k. 21.
80 Zob. Relacja Marian Jaworskiego, [w:] „Przeciw Komunie”. Relacje dzia$aczy NSZZ „Solidarno(*” i innych orga-
nizacji opozycyjnych regionu (wi'tokrzyskiego (1980–1989), dz. cyt., s. 194. 
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W czasie przeszukania autokaru dzia3aczka opozycji Stanis3awa Gaw-
lik81 obwin23a si2 p3ótnem, które mia3o pos3u4yB do wykonania kolejne-
go has3a i w ten sposób uchroni3a je przed kon>skat582. W materia3ach 
SB napisano, 4e po przyje@dzie do Gda.ska i przybyciu do sektora C-3 

„z inspiracji Zygmunta P2ksyka Andrzej Kary8, Stanis3awa Gawlik, Jerzy 
Spolitak i Marian Koz3owski w obecno8ci grupki dzia3aczy «Solidarno-
8ci» ze Skar4yska wykonali nowy transparent o tre8ci «Zabrali nam wszyst-
ko w drodze – Solidarno8B Kielce». […] w zwi5zku z tym wydarzeniem 
S3u4ba Bezpiecze.stwa zatrzyma3a Zygmunta P2ksyka”83. W materia3ach 
zanotowano, 4e po rozwini2ciu has3a, kiedy ludzie przeczytali jego tre8B 
pojawi3y si2 pod adresem SB okrzyki „grabie4cy”84. 

Funkcjonariusze SB dzia3ali a4 do ostatniego dnia pielgrzymki. 
W dniach 13 i 14 czerwca skontrolowali osoby jad5ce na po4egnanie Ojca 
Awi2tego do Warszawy. Przeszukali 10 autokarów oraz 8 poci5gów któ-
re wyjecha3y z Kielc, Ostrowca Awi2tokrzyskiego i Skar4yska-Kamiennej. 
Kontrole mia3y na celu odnalezienie transparentów i hase3 opozycyjnych. 
W tym przypadku „czynno8ci te da3y wynik negatywny”. Nic podejrza-
nego nie uda3o si2 wi2c znale@B85.

Podsumowuj5c dzia3ania w ramach sprawy o kryptonimie „Zorza II”, 
funkcjonariusze pisali, 4e „przeciwdzia3ano kilku próbom podj2cia wro-
gich i negatywnych dzia3a., zapobie4ono wyjazdom niektórych osób 
z grona by3ej «Solidarno8ci». […] Nawet pewna konsolidacja b. aktywi-
stów «S» zwi5zana z przygotowaniem grupowych wyjazdów, nie mia3a 
istotnego wp3ywu na aktywizacj2 wrogich trendów w tym 8rodowisku”86. 
Ze sprawozda. SB wynika, 4e zasadniczo mieszka.cy województwa kie-
leckiego nie podejmowali „wrogich dzia3a.”. Wyj5tkiem by3y transparen-
ty rozwini2te w Gda.sku87.

81 Zob. M. Grosicka, Stanis$awa Marianna Gawlik, [w:] Encyklopedia Solidarno(ci. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 
II, Warszawa 2012, s. 112–113.
82 M. Grosicka, „Zabrali nam wszystko w drodze. Solidarno(*-Kielce”. III pielgrzymka Jana Paw$a II do ojczyzny 
w materia$ach kieleckiej S$u#by Bezpiecze&stwa, „Tygodnik eM” (Kielce), 4.06.2017, nr 22, s. 14.
83 AIPN Ki 014/1407, t. 1, Ocena przebiegu pobytu Jana Paw3a II w obiektach i 8rodowiskach ochranianych przez 
pion III WUSW w Kielcach, Kielce, 15 VI 1987 r., k. 25.
84 Tam4e.
85 Tam4e, t. 1, Informacja dotycz5ca realizacji dzia3a. w ramach operacji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987 r., k. 22.
86 Tam4e.
87 Tam4e.
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Wed3ug wylicze. SB do Tarnowa uda3o si2 w sumie oko3o 40 tysi2cy 
wiernych z Kielecczyzny. Dodatkowo oko3o 1,5 tysi5ca osób, g3ównie 
mieszka.ców po3udnia województwa, uczestniczy3o w pielgrzymkach 
pieszych. Do tej grupy zaliczona zosta3a równie4 m3odzie4 z kieleckich 
uczelni oraz harcerstwo. Na spotkanie z Janem Paw3em II do Lublina 
uda3o si2 oko3o 3 tysi5ce osób, do Krakowa oko3o 4 tysi2cy, w Cz2sto-
chowie i ?odzi by3o po 3 tysi5ce osób, a do Warszawy wyruszy3o si2 oko3o 
5 tysi2cy. W sumie w uroczysto8ciach z udzia3em Ojca Awi2tego w 1987 r. 
wed3ug informacji zebranych przez SB uczestniczy3o oko3o 60 tysi2cy 
mieszka.ców Kielecczyzny 88. 

W ramach przedsi2wzi2B operacyjnych prowadzonych przez S3u4b2 
Bezpiecze.stwa przed papiesk5 pielgrzymk5 i w jej trakcie kontrolowano 
te4 osoby podejrzewane o terroryzm. Sprawdzane by3y wszystkie kieleckie 
hotele, w których zatrzymywali si2 obywatele innych krajów. Dodatkowo 

„przeprowadzono 3 rozmowy z dwoma cudzoziemcami oraz zatrzymano 
przebywaj5cego nielegalnie w PRL obywatela narodowo8ci palesty.skiej 
podejrzanego o przygotowywanie dzia3alno8ci terrorystycznej”89. 

W materia3ach SB pojawi3 si2 te4 w5tek ewentualnego zamachu na 4y-
cie papie4a. Pracownik WUSW w Kielcach, jad5c autobusem MPK, pod-
s3ucha3 rozmow2 dwóch kobiet, które mówi3y o rzekomych planach za-
mordowania papie4a w Tarnowie. Pod koniec maja 1987 r. w Busku-Zdroju 
pojawi3a si2 plotka o funkcjonowaniu na tamtym terenie organizacji, o na-
zwie Klan Diabelskiego Krzy4a, która mia3aby przygotowywaB zamach. 
6 czerwca 1987 r. zast2pca szefa RUSW w Busku-Zdroju przes3a3 jednak 
do Kielc notatk2 o tym, 4e „dokonano przy pomocy osobowych @róde3 
informacji analizy osób chorych psychicznie z naszego rejonu, z której 
wynika, 4e nie ma w8ród nich chorych sk3onnych do zorganizowania lub 
przeprowadzenia zamachu na 4ycie papie4a”90.

W ramach poszukiwania potencjalnych zamachowców dochodzi3o cza-
sem do sytuacji wr2cz kuriozalnych. Próbowano ich bowiem odnale@B 
w8ród cz3onków by3ej Solidarno8ci. W materia3ach operacyjnych SB znaj-
duje si2 notatka, w której funkcjonariusze poinformowali, i4 13 czerwca 
88 Tam4e, t. 1, Informacja dotycz5ca dzia3a. prowadzonych przez Pion IV WUSW w Kielcach w ramach opera-
cji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987 r., k. 6.
89 Tam4e, t. 1, Informacja dotycz5ca realizacji dzia3a. w ramach operacji „Zorza II”, Kielce, 16 VI 1987 r., k. 19.
90 Tam4e, t. 1, Notatka urz2dowa st., inspektora Wydz. Prewencji WUSW w Kielcach, Kielce, 26 V 1987, k. 15.
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wytypowali na terenie Skar4yska-Kamiennej dziewi2B osób, wobec których 
podj2li dzia3ania „celem niedopuszczenia do zak3ócenia pobytu papie4a 
w Warszawie”. Pi2B osób zatrzymano w areszcie. Byli to Dariusz Figarski, 
Teresa Jurczyk, Bogdan Ry8, Mieczys3aw Wo@niak i Józef Wójcik. Z ko-
lejnymi czterema osobami przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze91. 

Bogdan Ry8, by3y dzia3acz Solidarno8ci ze Skar4yska-Kamiennej, po 
latach wspomina3, i4 funkcjonariusze powiedzieli mu, 4e chc5 przed nim 
ochroniB Ojca Awi2tego: 

Rzekomo kierowa3em grup5 terrorystyczn5 w Skar4ysku-Kamiennej. Wymy8lili 
to, poniewa4 w pi5tek, 12 czerwca 1987 r., by3em w Gda.sku na Zaspie na spo-
tkaniu z Papie4em. Pó@niej, gdy wróci3em do domu, chcieli8my jeszcze jechaB do 
Warszawy na kolejny dzie. pielgrzymki. Wtedy mnie zatrzymali, pretekst by3 taki, 
4e grupa ze Skar4yska-Kamiennej zamierza zg3adziB Papie4a. By3o to absurdal-
ne, ale mnie nie by3o w stanie ju4 chyba nic zaskoczyB92.

Dzia3acze zostali zwolnieni z aresztu dopiero wtedy, gdy Jan Pawe3 II 
odlatywa3 z Polski. 

S3owa Bogdana Rysia znajduj5 potwierdzenie w raportach SB. Funk-
cjonariusze RUSW w Skar4ysku-Kamiennej pisali do swoich zwierzch-
ników, 4e w celu niedopuszczenia do wyjazdu do Warszawy „>guran-
tów planuj5cych manifestowaB tam obecno8B b. zwi5zku «Solidarno8B» 
dokonano 5 zatrzyma.. Nie kierowano spraw do kolegiów i s5du” 93. 
Dzia3acze, którzy zostali zatrzymani, o8wiadczyli, 4e „b2d5 pisali skar-
gi do w3adz pa.stwowych, gdy4 uznali, i4 s5 zatrzymani bezpodstaw-
nie i bezprawnie, celem udaremnienia im widzenia si2 z papie4em”94. 

Tak te4 si2 sta3o. Zatrzymani za3o4yli SB spraw2 o bezpodstawne po-
zbawienie ich wolno8ci. W „Serwisie Informacyjnym Solidarno8ci” ze 
stycznia 1989 r. pojawiaj5 si2 informacje na ten temat. Redakcja poda3a, 
4e 28 grudnia 1988 r. przed S5dem Wojewódzkim w Kielcach zako.czy3a 

91 Tam4e, t. 1, Szyfrogram RUSW ds. SB w Skar4ysku-Kamiennej do Naczelnika Wydzia3u IV WUSW wCKiel-
cach, 14 VI 1987 r., k. 59.
92 Zob. Relacja Bogdana Rysia, [w:] Przeciw komunie. Relacje dzia$aczy NSZZ „Solidarno(*” i innych organizacji 
opozycyjnych regionu (wi'tokrzyskiego (1980–1989), dz. cyt., s. 387–388; J. K2dzierski, Odwet, „Biuletyn Solidar-
no8B Awi2tokrzyska”, 27 VIII [1990], s. 3.
93 AIPN Ki 014/1407, t. 1, Raport Rejonowego Urz2du Spraw wewn2trznych w Skar4ysku-Kamiennej do Naczel-
nika Wydzia3u IV WUSW w Kielcach, Skar4ysko-Kamienna 16 VI 1987 r., k. 45–46.
94 Tam4e.
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si2 sprawa z powództwa cywilnego Dariusza Figarskiego przeciwko RUSW 
w Skar4ysku-Kamiennej o ochron2 dóbr osobistych. Sprawa toczy3a si2 
pó3tora roku. Orzeka3 w niej S5d Wojewódzki, nast2pnie S5d Najwy4szy 
i znów S5d Wojewódzki, który ostatecznie zobowi5za3 RUSW do prze-
proszenia opozycjonistów specjalnym pismem i pokrycia kosztów rozpra-
wy s5dowej95.

Bogdan Ry8 w ten sposób wspomina rozprawy s5dowe: 

Z dzisiejszego punktu widzenia to by3 kabaret. […] Funkcjonariusze SB si2 
g3owili, nie wiedzieli co maj5 mówiB. Pami2tam jedno pytanie S2dziny do es-
beka: „Na jakiej podstawie wymy8li3 Pan, 4e Pan Ry8 móg3 staB na czele grupy 
terrorystycznej?” Powiedzia3, 4e dostali informacj2, i4 jeden z kolegów, który 
wtedy ze mn5 pracowa3, jako by3y pracownik Mesko za3atwi3 naboje, a karabin 
dorobi3 w domu – takie rzeczy wymy8lali96. 

Niestety, nie uda3o si2 dotychczas odnale@B akt tej4e sprawy. Jej po-
zosta3o8ci5 jest jednak dokument z 7 wrze8nia 1989 r., który otrzyma3 
m.in. Bogdan Ry8. By3o to tylko lakoniczne pismo z RUSW w Skar4y-
sku-Kamiennej, bez 4adnych wyja8nie., tylko jednozdaniowe: „Prze-
praszamy obywatela za bezpodstawne zatrzymanie”97. Tak zako.czy3a 
si2 kuriozalna sprawa rzekomego zamachu na 4ycie papie4a, który we-
d3ug SB, mieli przygotowywaB dzia3acze skar4yskiej opozycji. 

Bilans papieskich pielgrzymek w okresie PRL jest imponuj5cy. Jan 
Pawe3 II by3 cz3owiekiem, który w ogromnym stopniu przyczyni3 si2 
do zmiany 8wiadomo8ci Polaków. Mimo wysi3ków komunistycznych 
s3u4b, inwigilacji i wielu kombinacji operacyjnych, prowadzonych m.in. 
na terenie województwa kieleckiego, ludzie masowo brali udzia3 w piel-
grzymkach, nie zwa4aj5c na niedogodno8ci d3ugich podró4y, deszcze, 
upa3y czy przepe3nienie w sektorach. Trzecia wizyta papie4a przypomnia-
3a rodakom, 4e mo4na si2 zjednoczyB i dzia3aB dla wspólnego dobra, a Oj-
ciec Awi2ty we wszystkim ich wspiera. Dwa lata pó@niej okaza3o si2, 4e 
spo3ecze.stwo domagaj5ce si2 prawdziwej wolno8ci by3o w stanie wy-
graB z komunistycznym systemem. 
95 „SIS. Serwis Informacyjny Solidarno8ci”, 6.01.1989, nr 16, s. 4. [Zbiory Mariana Jaworskiego].
96 Relacja Bogdana Rysia, [w:] „Przeciw komunie”, s. 387–388.
97 AIPN Ki 163/19, Pismo RUSW w Skar4ysku-Kamiennej do Bogdana Rysia z przeprosinami za bezpodstawne 
zatrzymanie, Skar4ysko-Kamienna, 7 IX 1989 r., k. 1.
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Abstract
Pilgrimages of John Paul II in the documents of the Security Service 
in Kielce.

John Paul II enormously contributed to changing the mind-set of Poles, 
making them realize that when united, they constitute a powerful force. 
Many inhabitants of the Kielce province accompanied him in his pil-
grimages; both the young and the old used to travel great distances to 
hear the words of the Pope. Ee communist authorities considered such 
unity of the Poles as a threat. As part of their operational activities, the 
Security Service kept an eye not only on priests, high Church dignitar-
ies, but also on people active in the opposition, those who organized 
the pilgrimages, and ordinary Poles who participated in them. Eey 
attempted to make travel impossible for people who could be involved 
in opposition activities, e.g., putting up banners or chanting undesir-
able slogans. Eey closely monitored the population, issued warnings, 
and even detained selected people. During the pilgrimages, particular 
groups were under observation, their numbers were estimated, and 
detailed reports were drawn up. Just like in the rest of Poland, the Se-
curity Service analysed the sentiments and opinions of the inhabitants 
of the Kielce province. Still, these measures could not stop the fall of 
the communist system and the democratic changes taking place in the 
country.

Keywords: pilgrimages of John Paul II, political opposition, communist 
system, repressions, Security Service.
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Marcin Kasprzycki

Spo"eczno-polityczne i ekonomiczne  
aspekty pielgrzymki Jana Paw"a II  
do Nowego Targu w czerwcu 1979 r.

Celem poni4szego artyku3u jest przedstawienie sytuacji w województwie 
nowos5deckim w okresie pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski w czerw-
cu 1979 r., ze szczególnym uwzgl2dnieniem wydarze. zwi5zanych z msz5 
8wi2t5, odprawion5 przez papie4a na nowotarskim lotnisku 8 czerwca tr.1 
Poza tym, na ile by3o to mo4liwe, w artykule zaakcentowano skutki piel-
grzymki, jakie w3adze zdiagnozowa3y w województwie nowos5deckim 
bezpo8rednio po 8 czerwca, a tak4e w kolejnych miesi5cach.

1 Je8li chodzi o kompleksowe dzia3ania S3u4by Bezpiecze.stwa w zwi5zku z wizyt5 Jana Paw3a II w Nowym 
Targu, problem ten zosta3 opisany przez W3adys3awa Skalskiego w ksi54ce Pierwsza pielgrzymka Ojca !wi'te-
go Jana Paw$a II do Polski. Jan Pawe$ II w Nowym Targu – 8 czerwca 1979 r. – w dokumentach S$u#by Bezpie-
cze&stwa PRL (Kraków 2008). Poza tym o pierwszej pielgrzymce Jana Paw3a II do Polski traktuj5 m.in.: G.CMaj-
chrzak, Pierwsza pielgrzymka Jana Paw$a II do Polski w (wietle materia$ów MSW, „Dzieje Najnowsze” 2002, 
nr 1, s.C191–215; Wizyta Jana Paw$a II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, wst2p i oprac. A. Friszke, 
M.CZaremba, Warszawa 2005; F. Musia3, Operacja „Lato-79”. Zadania S$u#by Bezpiecze&stwa w czasie pierwszej 
pielgrzymki Jana Paw$a II do Polski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2012, nr 35, s. 219–227; Pielgrzymki Jana 
Paw$a II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, oprac. R. ?atka, Kraków 2012; R. ?atka, Krakowski etap 
I pielgrzymki Jana Paw$a II do Ojczyzny z perspektywy w$adz PRL. Próba syntetycznego spojrzenia, „Res Histo-
rica” 2016, nr 42, s. 301–327. Z kolei Katarzyna Maniewska poruszy3a spraw2 dzia3a. w3adz oraz postawy wier-
nych i Ko8cio3a katolickiego w Bydgoszczy w zwi5zku z uroczysto8ciami w Gnie@nie. Zob. K. Maniewska, Ko-
(ció$ katolicki w Bydgoszczy wobec prób laicyzacji i dezintegracji spo$ecze&stwa w okresie rz%dów Edwarda Gierka 
(1970-1980), Warszawa 2007, s. 226–246.
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1. Województwo nowos!deckie

Województwo nowos5deckie zosta3o utworzone w wyniku reformy admi-
nistracyjnej2, która 1 czerwca 1975 r. wprowadzi3a 49 jednostek admini-
stracyjnych szczebla wojewódzkiego3. Liczy3o ono 14 miast (najwi2ksze 
to Nowy S5cz, Gorlice, Zakopane, Nowy Targ, Rabka, Krynica i Lima-
nowa) i 54 gminy (w 1979 r. by3o 41 gmin). Dla potrzeb admi nis tracyjnych 
przyj2to podzia3 na 5 jednostek miejskich, 9 miejsko-gminnych i 41 
gminnych4.

Wprawdzie na terenie województwa znajdowa3o si2 kilka wa4nych 
obiektów gospodarczych (Nowotarskie Zak3ady Przemys3u Skórzanego 

„Podhale”, Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gorli-
cach, Zak3ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym S5czu, S5deckie 
Zak3ady Elektro-W2glowe), jednak dominowa3o tutaj rolnictwo, a istot-
nym walorem województwa by3a rozwijaj5ca si2 turystyka i liczne uzdro-
wiska. W 1979 r. województwo liczy3o niewiele ponad 616 tys., z czego 
2/3 mieszka.ców 4y3o na terenach wiejskich5.

Aby oddaB istot2 problemów w polityce spo3ecznej i gospodarczej, ja-
kie w ocenie w3adz wyst2powa3y na tym terenie, warto przytoczyB wypo-
wiedzi I sekretarza KW PZPR Henryka Kosteckiego. W 1976 r. na jednej 
z narad aktywu partyjnego pokusi3 si2 o ocen2 Podhala. Wyst2powa3o tu 
szersze ni4 w innych cz28ciach województwa „podziemie gospodarcze” 
(nielegalny ubój, garbowanie skór, handel obcymi walutami, z3otem sre-
brem). Wiele negatywnych zjawisk (przemyt) wi5za3o si2 z dynamicznie 
rozwijaj5c5 si2 turystyk5. Silne kontakty z zagranic5 i pomoc materialna 

2 Wprowadzi3a j5 ustawa z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Polski oraz zmianie usta-
wy o radach narodowych. Dz. U. nr 16, poz. 91.
3 Losy województwa nowos5deckiego wa4y3y si2 do samego ko.ca. W pierwotnej wersji opracowanej przez spe-
cjalny zespó3 partyjno-rz5dowy liczba województw wynosi3a 50, pó@niejsze korekty projektu zmniejszy3y t2 licz-
b2 do 47. W8ród skre8lonych jednostek znalaz3y si2 woj. che3mskie, chojnickie i nowos5deckie. Po kolejnych roz-
mowach che3mskie i nowos5deckie uwzgl2dniono w ostatecznej wersji nowego podzia3u administracyjnego PRL. 
L.COlejnik, Reforma podzia$u administracyjnego Polski w 1975 r. (z szerszym uwzgl'dnieniem zmian w regionie 
$ódzkim), „Rocznik ?ódzki” 1995, t. 42, s. 163–164.
4 Do takiego rozwi5zania swoj5 organizacj2 na terenie województwa dostosowa3a PZPR (komitety: miejskie, miej-
sko-gminne, gminne). Zob. Rocznik statystyczny województwa nowos%deckiego za 1979 r. Nowy S5cz 1979, s. 41–42; 
ANNS 31/205/4703, Wykaz w3adz partyjnych woj. nowos5deckiego 1975–1988, Wykaz zmian w podziale admi-
nistracyjnym województwa nowos5deckiego wprowadzonych po 1 VI 1975 r., b.d., b.p.
5 Rocznik statystyczny województwa nowos%deckiego…, s. 40; ANNS 31/205/3516, Kancelaria I Sekretarza KW PZPR 
w Nowym S5czu. Wyst5pienia i notatki I sekretarza 1979, Informacja o województwie nowos5deckim, [1979 r.], b.p.
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rodzin mia3a wp3yw na postawy mieszka.ców (kult „dulara”). Niekorzyst-
nym dla w3adz zjawiskiem by3o tak4e niedostateczne oddzia3ywanie pro-
pagandowe telewizji na tym terenie z powodu s3abego sygna3u6. Z kolei 
podczas narady z prokuratorami Kostecki podzieli3 si2 uwagami na temat 
ca3ego województwa. W jego przekonaniu by3 to teren nie3atwy, je8li cho-
dzi o utrzymanie 3adu i porz5dku. Jako negatywne zjawiska wymieni3: „dzia-
3alno8B ludzi 3atwych zarobków («niebieskie ptaszki»)”, handel obc5 walut5, 
nielegalne garbarstwo i ku8nierstwo, nielegalny ubój, nielegalne p2dzenie 
8liwowicy, wykup i próby wywozu ludowych dzie3 sztuki7. Warto dodaB 
jeszcze uwag2 na temat mieszka.ców województwa wypowiedzian5 przez 
Stanis3awa Kut2 ju4 po pielgrzymce, która w pewnym stopniu dope3nia3a 
krytyczn5 ocen2 zjawisk spo3ecznych. Uwa4a3 on, 4e wyst2powa3 tu „zako-
rzeniony w mentalno8ci […] brak poszanowania norm prawnych”8.

W kontek8cie polityki wyznaniowej prowadzonej w latach 1975–1980 
najwa4niejsze decyzje wypracowywane i podejmowane by3y przez nie-
formalny Zespó3 Wojewódzki, czyli gremium kieruj5ce najwa4niejszy-
mi ogniwami w3adzy. Nale4eli do niego: I sekretarz KW PZPR Henryk 
Kostecki, wojewoda Lech Ba>a, zast2pca komendanta wojewódzkiego 
MO ds. SB pp3k/p3k Józef Schiller, dyrektor Wydzia3u ds. Wyzna. Urz2-
du Wojewódzkiego Boles3aw Le8niak, zast2pca kierownika Wydzia3u 
Organizacyjnego ds. Administracyjnych, a nast2pnie kierownik Wy-
dzia3u Administracyjnego KW PZPR Stanis3aw Kuta oraz naczelnik 
Wydzia3u IV SB KW MO mjr/pp3k Stanis3aw Polak9. Nale4y tak4e pa-
mi2taB o komendancie wojewódzkim MO p3k. Stanis3awie Radziejew-
skim i jego zast2pcy ds. MO mjr./pp3k. Bogus3awie Strzeleckim (zw3asz-
cza je8li chodzi o zabezpieczenie pielgrzymki Jana Paw3a II w Nowym 
Targu).

6 ANNS 31/205/3509, Kancelaria I Sekretarza KW PZPR w Nowym S5czu. Referaty i wyst5pienia 1976, Co mo4-
na powiedzieB o Nowym Targu, b.d., b.p.
7 ANNS 31/205/3910, Kancelaria I Sekretarza KW PZPR w Nowym S5czu. Referaty i wyst5pienia 1976, Wyst5pie-
nie ko.cowe na naradzie prokuratorskiej, b.d., b.p.
8 ANNS 31/205/4966, Informacje Wydzia3u Administracyjnego KW PZPR w Nowym S5czu dotycz5ce kleru za 
1980 r., Ocena realizacji polityki wyznaniowej w województwie oraz wytyczenie dalszych kierunków dzia3a. w tym 
zakresie [wyst5pienie S. Kuty na naradzie w dn. 4 IV 1980 r.], b.p.
9 By3 to terenowy odpowiednik Komisji ds. Kleru powo3anej w 1971 r. przy Wydziale Administracyjnym KC 
PZPR. Zob. R. Gryz, Polityka wyznaniowa ekipy Edwarda Gierka, [w:] W$adze wobec Ko(cio$ów i zwi%zków wy-
znaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, Studia i materia$y pozna&skiego IPN, pod red. K. Bia3eckiego, 
t.CXII, Pozna. 2010, s. 15.
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Organizacja Ko8cio3a katolickiego na terenie województwa wygl5da-
3a nast2puj5co: diecezja tarnowska liczy3a tutaj 12 dekanatów, 126 para>i, 
w tym siedem zakonnych, zlokalizowanych by3o 189 ko8cio3ów i sto ka-
plic; archidiecezja krakowska na terenie województwa mia3a zorganizo-
wanych sze8B dekanatów, 63 para>e, w tym 12 zakonnych, znajdowa3y 
si2 tu 83 ko8cio3y i 127 kaplic10.

W 1977 r. na terenie województwa przebywa3o na sta3e 618 ksi24y die-
cezjalnych i zakonnych, do tego dochodzi3o nawet oko3o 300 duchow-
nych, którzy prowadzili tam prac2 duszpastersk5 w okresie letnim. Po-
nadto znajdowa3o si2 tam 136 placówek zakonnych 4e.skich (1012 sióstr 
zakonnych)11.

Dyrektor Wydzia3u ds. Wyzna., w kontek8cie polityki wyznaniowej, 
przekonywa3:

wszystkie wymienione wska@niki […] osi5gaj5 na naszym terenie wielko8ci 
znacznie wy4sze ni4 w innych województwach […]. Stwarza to okre8lone trud-
no8ci w realizacji polityki wyznaniowej. Ponadto, specy>ka województwa wy-
maga uwzgl2dnienia równie4 nast2puj5cych elementów:

– brak wi2kszych o8rodków przemys3owych
– tradycyjna, fanatyczna religijno8B ludno8ci,
– wynikaj5ce ze specy>ki terenu trudno8ci w oddzia3ywaniu ideologicznym,
– brak silnych grup wyznaniowych innych Ko8cio3ów,
– rygorystyczne i bezkrytyczne podporz5dkowanie duchowie.stwa hierarchii ko-
8cielnej,

– nap3yw du4ej ilo8ci turystów i wczasowiczów, znacznie zwi2kszaj5cy dochody 
duchowie.stwa12.

10 ANNS 31/205/4962, Informacje Wydz. Administracyjnego KW PZPR w Nowym S5czu dotycz5ce kleru za 1976Cr., 
Informacja Wydzia3u ds. Wyzna. dotycz5ca organizacji archidiecezji krakowskiej na terenie woj. nowos5deckie-
go (za35cznik nr 1 do pisma Wz-020/3/76), [Nowy S5cz], 29 listopad 1976 r., s. 361; ANNS 31/205/4962, Infor-
macja Wydzia3u ds. Wyzna. dotycz5ca organizacji diecezji tarnowskiej na terenie woj. nowos5deckiego (za35cz-
nik do pisma Wz-020/3/76), [Nowy S5cz], 29 XI 1976 r., s. 373.
11 ANNS 31/205/4967, Informacje Wydz. Administracyjnego KW PZPR w Nowym S5cz dotycz5ce kleru i poli-
tyki wyznaniowej 1977–1979, Ocena sytuacji w zakresie polityki wyznaniowej na terenie województwa, Nowy 
S5cz, 23 II 1977 r., s. 679–681.
12 Tam4e, s. 681–683.
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2. W przededniu pielgrzymki

Po utworzeniu województwa nowos5deckiego sprawy wyznaniowe odgry-
wa3y wa4ne miejsce w polityce tutejszych w3adz, choB trzeba przyznaB, 4e 
wypowiedzi Kosteckiego z pierwszych miesi2cy 1979 r. na ten temat nie 
by3y spójne. Na spotkaniu z kadr5 kierownicz5 Urz2du Wojewódzkiego 
w styczniu tr. twierdzi3, 4e polityka wyznaniowa stanowi3a jedn5 z trud-
niejszych dziedzin aktywno8ci w3adz (wskazywa3 przede wszystkim na 
trudno8ci w zakresie budownictwa sakralnego i duszpasterstwa wakacyj-
nego prowadzonego w ramach oaz13). S3abo8ci5 by3o nieskoordynowanie 
dzia3a. ze strony wydzia3ów UW, które podejmowa3y decyzje „sprzeczne 
z interesem pa.stwa i partii”14.

Kilka tygodni pó@niej, omawiaj5c sytuacj2 spo3eczno-ekonomiczn5 
oraz zadania na rok 1979 na naradzie z pracownikami politycznymi KW, 
Kostecki odniós3 si2 tak4e do zapowiedzianej na czerwiec pielgrzymki Jana 
Paw3a II do Polski. Ogólnikowo scharakteryzowa3 stosunki pa.stwoC– Ko-
8ció3 w PRL na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Twierdzi3, 4e sytuacja 
w tym zakresie by3a w zasadzie dobra, wskaza3 jednak na kilka przyk3adów 

– w ocenie tutejszych w3adz – szkodliwych dzia3a. Ko8cio3a. Okre8li3 tak-
4e najwa4niejsze zadania w zakresie polityki wyznaniowej, stoj5ce przed 
aparatem w3adzy w województwie, tak4e na szczeblu podstawowym (w mia-
stach i gminach). Nale4a3y do nich:

– dzia3ania zmierzaj5ce do lojalizacji duchowie.stwa poprzez organizowanie spo-
tka. z osobami duchownymi, utrzymywanie kontaktów przez wykorzystywanie 
spraw wnoszonych do urz2dów przez osoby duchowne, anga4owanie do dzia-
3a. spo3ecznych na rzecz 8rodowiska i zwalczania ujemnych zjawisk spo3ecznych,

– podj2cie dzia3a. zmierzaj5cych do ograniczenia naboru do seminariów du-

13 Na terenie województwa pr24nie dzia3a3o duszpasterstwo wakacyjne organizowane przez obie jednostki ko-
8cielne (diecezj2 tarnowsk5 i archidiecezj2 krakowsk5), ale najwi2ksze zagro4enie dla komunistów w kontek-
8cie laickiego czy wr2cz ateistycznego wychowania m3odzie4y stanowi3a tu aktywno8B ks. Franciszka Blach-
nickiego, prowadzona w ramach Ruchu „Awiat3o-Dycie”. Zob. R. Derewenda, Dzie$o wiary. Historia Ruchu 
!wiat$o-)ycie 1950-1985, Kraków 2010; M. Nowosadko, Podhala&skie oazy: przestrze& wolno(ci, „Biuletyn 
IPN” 2010, nr 1–2, s. 80–86.
14 ANNS 31/205/3517, Kancelaria I Sekretarza KW PZPR w Nowym S5czu. Wyst5pienia i notatki I sekretarza 
1979, [Uwagi] do ko.cowego wyst5pienia na spotkaniu Sekr[etarza] KW PZPR z kadr5 kierownicz5 Urz2du Wo-
jewódzkiego w dniu 11 I 1979 r., b.p.
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chownych, szczególnie za8 podj2cie pracy ze szko3ami 8rednimi, POP tam dzia-
3aj5cymi [jak podkre8la3 Kostecki, w3adzom chodzi3o o ustalenie, „kto zamie-
rza i8B do WSD, kto sprzyja kandydatom, oraz o ustalenie przyczyn podejmo-
wania takich decyzji” – M.K.],

– kontynuowanie dzia3a. zmierzaj5cych do ograniczenia nielegalnych obozów 
prowadzonych przez Ko8ció3, tzw. oaz […],

– czuwanie nad wszystkimi sprawami zwi5zanymi z budownictwem ko8cielnym 
i sakralnym, szczególnie za8 zwracanie uwagi na rozpoczynanie wszelkich prac 
remontowo-budowlanych przez osoby duchowne, wydawanie zezwole. budo-
walnych dla osób duchownych [doda3, 4e] szybka i wczesna informacja o ta-
kich zjawiskach pozwala nam rozwi5zaB je metodami politycznymi,

– rozeznanie w jaki sposób Ko8ció3 pracuje z dzieBmi i m3odzie45 oraz podej-
mowanie przeciwdzia3a. […],

– [zwrócenie uwagi na] niepokoj5ce zjawisko wykorzystywania przez kler ludzi 
na stanowiskach oraz w urz2dach i instytucjach do realizacji w3asnych celów.

W wyst5pieniu Kosteckiego nie zabrak3o tak4e odniesie. do plano-
wanej pielgrzymki do Polski Jana Paw3a II. ChoB wówczas nie zapad3a 
jeszcze decyzja, jakie miejsce w województwie odwiedzi papie4, Kostec-
ki zwróci3 uwag2, 4e aktyw partyjny w podejmowanych dzia3aniach po-
winien realizowaB nast2puj5ce cele:

– przeciwdzia3anie objawom fanatyzmu religijnego,
– zmniejszenie ilo8ci osób bior5cych udzia3 w imprezach ko8cielnych, nie powin-
no tam byB cz3onków Partii,

– zwrócenie uwagi aby w tych dniach nie zosta3y wykorzystane 8rodki lokomo-
cji zak3adów pracy itp. […]

– zapewnienie w czasie pobytu w kraju Papie4a wysokiej dyscypliny spo3ecznej 
oraz dyscypliny pracy. B2dzie nacisk na udzielenie w tym okresie urlopów. Trze-
ba tak dzia3aB, aby zapewniB pe3n5 realizacj2 zada. i rytmik2 produkcji. Podob-
na b2dzie sytuacja w szko3ach, gdzie mo4e wyst5piB du4a absencja15.

Program przeciwdzia3ania negatywnym skutkom pielgrzymki Jana Paw-
3a II do Polski dla panowania komunistów w Polsce zosta3 opracowany w KC 
PZPR. Terenowe ogniwa partii, szczególnie tam, gdzie g3owa Ko8cio3a ka-
tolickiego mia3a si2 pojawiB podczas uroczysto8ci religijnych, otrzyma3y 
15 ANNS 31/205/3516, Tezy do wyst5pienia I sekretarza KW PZPR na naradzie pracowników politycznych, [III 
(?) 1979 r.], b.p.
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wytyczne 8cis3ego realizowania za3o4e. centrali, dostosowanych do lokal-
nych warunków16. Aby zapewniB kompleksow5 koordynacj2 dzia3a. wszyst-
kich zaanga4owanych w zabezpieczenie wizyty papie4a w Nowym Targu, po-
wo3any zosta3 Wojewódzki Sztab Polityczny, którym kierowa3 Kostecki17.

W8ród wielu sloganów, jakie pojawia3y si2 w organizowanej z du4ym 
nat24eniem kampanii propagandowej w3adz, znalaz3o si2 has3o „jedno-
8ci moralno-politycznej narodu”. Mia3o ono stanowiB g3ówne motto w pro-
cesie kszta3towania 8wiadomo8ci spo3ecznej Polaków jako antidotum na 
zagro4enia zwi5zane z pierwsz5 pielgrzymk5 Jana Paw3a II do Polski.

Gdy lokalne w3adze by3y ju4 pewne, 4e papie4 odwiedzi województwo 
nowos5deckie, a 8ci8lej Podhale (do rozstrzygni2cia pozostawa3 wybór 
miejsca, bo w gr2 wchodzi3 Lud@mierz b5d@ Nowy Targ), w pracy propa-
gandowej i politycznej zamierza3y wykorzystaB program wielu sta3ych 
i rocznicowych wydarze., zaplanowanych na 1979 r. By3y w8ród nich: 
1Cmaja, 9 maja, Dzie. Matki, Mi2dzynarodowy Dzie. Dziecka, Awi2to Lu-
dowe, 22 lipca – XXXV rocznica ustanowienia Polski Ludowej, XL rocz-
nica agresji niemieckiej na Polsk2 oraz przypadaj5ca w pa@dzierniku XXXV 
rocznica utworzenia MO i aparatu bezpiecze.stwa. Wokó3 tych imprez lo-
kalne w3adze komunistyczne, tak4e pod szyldem Frontu Jedno8ci Narodu, 
mia3y budowaB wizj2 Polski dostatniej i zjednoczonej wCbudowie socjali-
zmu. Istotnym elementem wykorzystywanym w ka4dym mie8cie i gminie 
mia3a byB propaganda wizualna (transparenty, plakaty, napisy)18.

Gdy ostatecznie zapad3a decyzja o tym, 4e papie4 przyb2dzie do No-
wego Targu 8 czerwca, gdzie na lotnisku o godz. 10.30 odprawi nabo-
4e.stwo, PZPR rozpocz23a intensywn5 prac2 polityczno-propagandow5, 
której wa4nym ogniwem by3y terenowe instancje partyjne (miejskie, 
miejsko-gminne, gminne, zak3adowe). To one bezpo8rednio na spotka-
niach z aktywem partyjnym, mieszka.cami miast, miasteczek i wsi oraz 
16 Pismo Wydzia$u Organizacyjnego KC PZPR skierowane do wszystkich I sekretarzy komitetów wojewódzkich PZPR 
z 15 V 1979 r., [w:] Wizyta Jana Paw$a II w Polsce…, s. 189–191; Za$%cznik do informacji o dzia$aniach ideowo-wy-
chowawczych z 15 V 1979 r. rozes$anej do komitetów wojewódzkich PZPR, [w:] Wizyta Jana Paw$a II w Polsce…, 
s.C215–219; Materia$y Wydzia$u Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR rozes$any zapewne do komitetów woje-
wódzkich PZPR, [w:] Wizyta Jana Paw$a II w Polsce…, s. 220–225.
17 W. Skalski, Pierwsza pielgrzymka Ojca !wi'tego…, s. 47.
18 ANNS31/205/3517, Wyst5pienie I sekretarza KW PZPR w Nowym S5czu na naradzie aktywu partyjnego, Nowy 
S5cz, [28 (?) IV 1979 r.], b.p.; IPN Kr 038/3/DVD, Operacja „Lato-79”, t. 11, Informacja z narady aktywu wo-
jewódzkiego w Nowym S5czu pod przewodnictwem I sekretarza KW PZPR Henryka Kosteckiego w dniu 14 V 
1979 r., Nowy S5cz, 14 V 1979 r., k. 39–40.
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za3ogami zak3adów pracy mia3y podejmowaB wypracowane przez par-
tyjnych ideologów tematy wpisuj5ce si2 w polityk2 propagandow5 PZPR.

W przygotowanych wytycznych przekonywano, 4e pierwszoplanow5 
spraw5 by3o „zapewnienie 3adu, porz5dku, bezpiecze.stwa i w3a8ciwej 
dyscypliny spo3ecznej”. Zwracano uwag2 na konieczno8B zapewnienia ryt-
micznej pracy zak3adów, urz2dów, instytucji, jednostek gastronomii 
i handlu oraz szkó3. Wa4nym elementem dzia3a. w zakresie porz5dku 
mia3o byB „zabezpieczenie opustosza3ych wsi oraz osiedli”, szczególnie 
w rejonie Nowego Targu, sk5d spodziewano si2 najwi2kszej frekwencji 
na mszy. Naczelnicy miast i gmin wraz sekretarzami w3a8ciwych instan-
cji partyjnych (pe3ni5cymi jednocze8nie funkcje przewodnicz5cych rad 
narodowych) otrzymali zalecenia, aby odbyB rozmowy z duchownymi, 
ale „tylko tam, gdzie istnieje do tego dobra atmosfera”. W ich trakcie 
nale4a3o podj5B sprawy rozwoju spo3eczno-gospodarczego, „osi5gni2B 
i dorobku Polski w okresie 35-lecia istnienia”, a wCkontek8cie pielgrzymki 
Jana Paw3a II wskazywaB, 4e „ma ona si2 przyczyniB do dalszego umoc-
nienia jedno8ci moralno-politycznej narodu polskiego”19.

Efekty pracy terenowych instancji PZPR (miejskich, miejsko-gminnych 
i gminnych) zosta3y opisane w sprawozdaniach z sytuacji na podleg3ym te-
renie w okresie pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski, w których szczególnie 
uwzgl2dniono okres przygotowa. i trwania uroczysto8ci w Nowym Targu. 
W dokumentach przes3anych do KW PZPR odpowiadano na takie kwestie 
jak: atmosfera spo3eczna; sposób pracy ideowej z aktywem partyjnym; pod-
j2te przez instancje partyjne dzia3ania wobec spo3ecze.stwa w zakresie pra-
cy ideowej i propagandowej przed wizyt5 papie4a; zainteresowanie piel-
grzymk5 w8ród mieszka.ców; nastroje w8ród cz3onków partii; przebieg 
rozmów z proboszczami; postawa duchowie.stwa; skala zaanga4owania 
mieszka.ców w przygotowania do pielgrzymki; liczba uczestników uroczy-
sto8ci w Nowym Targu, Krakowie i Cz2stochowie; opinie pielgrzymów o or-
ganizacji uroczysto8ci w Nowym Targu; organizacja powrotu z mszy w No-
wym Targu; sytuacja w szko3ach, urz2dach, instytucjach i zak3adach pracy; 
wyst5pienie zjawisk negatywnych; aktywno8B 8rodowisk opozycyjnych; plany 
pracy ideowo-wychowawczej i politycznej instancji partyjnej z grupami 

19 IPN Kr 038/3/DVD, t. 11, SO Lato-79, Materia3y pomocnicze do referowania na spotkaniach rejonowych spraw 
zwi5zanych z przyjazdem do Polski Papie4a, b.d., k. 16–23.
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spo3ecznymi po zako.czeniu pielgrzymki; zabezpieczenie miasta/gminy 
w dniu uroczysto8ci w Nowym Targu20.

Analiza tych sprawozda. pozwala wskazaB kilka istotnych elementów, 
daj5cych obraz sytuacji panuj5cej w województwie, szczególnie w kontek-
8cie pobytu papie4a w Nowym Targu. Poni4ej zostan5 omówione niektó-
re z nich.

3. Praca polityczna i wychowawcza

Je8li chodzi o dzia3ania ideowo-polityczne i propagandowe, to aktyw PZPR 
koncentrowa3 si2 na wspomnianych sta3ych 8wi2tach w kalendarzu komu-
nistycznym oraz wydarzeniach rocznicowych. Jak trudnym zadaniem dla 
dzia3aczy partyjnych by3y rozmowy z cz3onkami partii, ale te4 osobami bez-
partyjnymi, 8wiadcz5 niektóre sytuacje. Dzia3acz KG PZPR w Bukowinie Ta-
trza.skiej przytoczy3 wypowied@, odnosz5c5 si2 do udzia3u w uroczysto8ciach 
z udzia3em Jana Paw3a II, któr5 us3ysza3 od jednego z mieszka.ców gminy: 

„Jak wolno rozmawiaB Gierkowi z Wyszy.skim, to nam te4 wolno popatrzeB 
na Papie4a, czy jeste8my gorsi od Gierka”21. Niewielk5 skuteczno8B pracy pro-
pagandowej w tej gminie potwierdzi3a informacja ICsekretarza KG PZPR: 

„Dzia3ania te przynios3y okre8lony skutek w stosunku do kadry politycznej i do 
szeregowych cz3onków PZPR – zw3aszcza rolników i robotników oraz partyj-
nych so3tysów i aktywów OSP. Nie przynios3y jednak efektów u 8redniego do-
zoru iCwi2kszo8ci spo3ecze.stwa”22. Na marginesie nale4y dodaB, 4e na koniec 
1978 r. gmina liczy3a 10 093 mieszka.ców, a w marcu 1979 r. do PZPR nale-
4a3y 192 osoby (czyli 1,9 procenta)23. Tak4e na terenie gminy Nowy Targ zano-
towano niewielki efekt pracy propagandowej nawet w8ród cz3onków partii: 

20 Nie uda3o si2 odnale@B pisma z Wydz. Administracyjnego KW PZPR w Nowym S5czu, które wymienia3o wszyst-
kie problemy, jakie mieli opisaB terenowi sekretarze PZPR. List2 problemów ustalono na podstawie przes3anych od-
powiedzi. Zob. ANNS 31/205/4965, Informacje Wydzia3u Administracyjnego KW PZPR w Nowym S5czu doty-
cz5ce kleru 1979.
21 ANNS 31/205/1301, Protoko3y posiedze. egzekutywy KG PZPR w Bukowinie Tatrza.skiej 1979–1980, Proto-
kó3 nr 8/79 posiedzenia egzekutywy KG PZPR i narady I sekretarzy POP Instancji Bukowina Tatrza.ska odby-
tej w dn. 1 VI 1979 r., b.p.
22 ANNS 31/205/4965, Notatka s3u4bowa KG PZPR w Bukowinie Tatrza.skiej dotycz5ca sytuacji polityczno-spo-
3ecznej przed i w czasie przyjazdu Papie4a, 10 VI 1979 r., b.p.
23 Zob. Rocznik statystyczny województwa nowos%deckiego…, s. 41; ANNS 31/205/789, Materia3y z posiedze. eg-
zekutywy i sekretariatu KW PZPR 1979 r., Sk3ad spo3eczno-zawodowy wojewódzkiej nowos5deckiej organizacji 
partyjnej i organizacji terenowych wg stanu na 31 III 1979 r., b.p.
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„Na domach wi2kszo8ci cz3onków partii by3y emblematy kultowe oraz oko3o 
20% cz3onków partii wzi23o udzia3 w uroczysto8ciach w Nowym Targu”24.

4. Rozmowy z duchownymi

Innym istotnym elementem pracy organizacyjnej i politycznej by3a opera-
cja polegaj5ca na rozmowach z duchowie.stwem na terenie województwa, 
która przebiega3a dwutorowo. Z jednej strony rozmowy prowadzili partyj-
ni aktywi8ci, z drugiej w3asny scenariusz realizowa3a S3u4ba Bezpiecze.stwa25. 
Niew5tpliwie celem numer jeden rozmów (czy w przypadku SB – dialogów 
operacyjno-politycznych), nieukrywanym przez komunistów, by3o kszta3-
towanie opinii i d54enie do lojalizacji ksi24y, którzy, jak liczono w zwi5zku 
z atmosfer5 towarzysz5c5 pielgrzymce, mogliby przyczyniB si2 do przyjmo-
wania przez wiernych postaw oczekiwanych przez w3adze. Drugim celem 
by3o bezpo8rednie zetkni2cie si2 z duchownymi i „roz3adowanie ewentual-
nych napi2B wyst2puj5cych w 8rodowiskach ko8cielnych”. Dzia3acze PZPR 
przeprowadzili 35cznie 258 rozmów z wybranymi ksi24mi z archidiecezji 
krakowskiej i diecezji tarnowskiej (zCniektórymi dwukrotnie). Wi2kszo8B 
duchownych przyby3a na rozmowy (niektóre z nich przeprowadzono na ple-
baniach)26. Zdarzali si2 jednak ksi24a tacy jak proboszcz z Bukowiny Tatrza.-
skiej, który nie stawi3 si2 na spot kanie, a w rozmowie telefonicznej mia3 
stwierdziB, 4e nie widzi sensu odbycia takiej wizyty27.

W czasie rozmów ksi24a z obu jednostek organizacyjnych Ko8cio3a 
wyst2powali z podobnymi postulatami, jak zapewnienie odpowiednie-
go transportu, ustanowienie 8 czerwca dniem wolnym od pracy i nauki 
oraz zapewnienie transmisji telewizyjnej mszy w Nowym Targu.

W ocenie w3adz w trakcie spotka. z duchowie.stwem archidiecezji 
krakowskiej „problematyka spo3eczno-gospodarcza nie by3a z nale4yt5 
uwag5 przyjmowana przez ksi24y. Cz2sto wynika3o to z faktu, i4 ich 

24 ANNS 31/205/4965, Informacja KG PZPR w Nowym Targu o sytuacji spo3eczno-politycznej na terenie gminy 
Nowy Targ w okresie przyjazdu Papie4a na teren kraju, [VI 1979 r.], b.p.
25 Zob. W. Skalski, Pierwsza pielgrzymka Ojca !wi'tego…, s. 51–52; IPN Kr 038/3/DVD, t. 8, Informacja doty-
cz5ca sytuacji operacyjnej na dzie. 30 V 1979 r. w aspekcie operacji „Lato-79”, Nowy S5cz, 30 V 1979 r., k. 133.
26 ANNS 31/205/4965, Ocena rozmów z duchowie.stwem na terenie województwa nowos5deckiego w zwi5zku 
z wizyt5 Papie4a, Nowy S5cz, 12 VI 1979 r., b.p.
27 ANNS 31/205/4965, Notatka s3u4bowa KG PZPR w Bukowinie Tatrza.skiej dotycz5ca sytuacji polityczno-spo-
3ecznej przed i w czasie przyjazdu Papie4a, 10 VI 1979 r., b.p.
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zdaniem nie by3a to odpowiednia pora do omawiania tego rodzaju spraw, 
gdy4 wizyta Papie4a nios3a z sob5 inne wa4niejsze problemy”28. W3adze 
uwa4a3y jednak, 4e spotkania te przyczyni3y si2 do „prze3amania psycho-
logicznej bariery, istniej5cej tradycyjnie na Podhalu pomi2dzy duchowie.-
stwem i w3adzami pa.stwowymi”29. Z kolei ksi24a z diecezji tarnow-
skiej w wi2kszym stopniu byli otwarci na poruszanie problematyki 
spo3eczno-gospo darczej, natomiast bardziej zauwa4alna by3a rezerwa 
w stosunku do rozmówców, niemniej tak4e tutaj spotkania „pomog3y 
w pewnej mierze roz3adowaB napi2cie zarysowuj5ce si2 w zwi5zku z wi-
zyt5 Papie4a”30.

5. Sytuacja w zak"adach pracy i urz%dach

W3adze mia3y 8wiadomo8B mo4liwych 45da. robotników, chc5cych uczest-
niczyB w uroczysto8ci na lotnisku. Dlatego ju4 kilka tygodni wcze8niej 
instancje zak3adowe partii rozpowszechnia3y stanowisko w3adz woje-
wódzkich – wobec pojawiaj5cych si2 z ró4nym nat24eniem postulatów 
dnia wolnego od pracy – o normalnym rytmie pracy w tym dniu.

Szczególn5 uwag2 w3adze zwraca3y na sytuacj2 panuj5c5 w kombina-
cie Nowotarskie Zak3ady Przemys3u Skórzanego „Podhale”. Z kilku powo-
dów. Po pierwsze, by3o to najwi2ksze przedsi2biorstwo w województwie 
(w Nowym Targu zatrudnia3o 6597 pracowników, w tym 3805 kobiet, 
a 1070 osób nale4a3o do PZPR) 31 i do tego mie8ci3o si2 kilka kilometrów 
od lotniska, gdzie mia3a odbyB si2 masz 8wi2ta32. Po drugie, komuni8ci 
pami2tali o strajku z ko.ca czerwca 1976 r., po którego zako.czeniu 
w wyniku represji z pracy zosta3o zwolnionych oko3o 180 pracowników33. 

28 Tam4e.
29 Tam4e.
30 ANNS 31/205/4965, Ocena rozmów z duchowie.stwem na terenie województwa nowos5deckiego w zwi5zku 
z wizyt5 Papie4a, Nowy S5cz, 12 VI 1979 r., b.p.
31 Poza Nowym Targiem w sk3ad kombinatu wchodzi3y Zak3ady Garbarskie w Krakowie i szwalnia w Gorlicach. 
Zob. W. Skalski, „Solidarno8B” w Nowotarskich Zak3adach Przemys3u Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu 
1980–1981, Kraków 2005, s. 12. 
32 ANNS 31/205/2290, Egzekutywa KM PZPR w Nowym Targu. Ocena dzia3alno8ci KZ PZPR w NZPS „Podha-
le” za okres 1977–1979, Ocena egzekutywy KM PZPR w Nowym Targu w sprawie dzia3alno8ci KZ PZPR NZPS 

„Podhale” za okres kadencji w latach 1977–1979, b.p.
33 W. Skalski, Czerwiec 1976 roku w Nowotarskich Zak$adach Przemys$u Skórzanego „Podhale”, „Sowiniec” 2003, 
nr 1, s. 72.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   70 2019-10-14   20:56:44



Marcin Kasprzycki | 71

Mieli 8wiadomo8B tego, 4e wizyta Jana Paw3a II w Nowym Targu mo4e 
wywo3aB u robotników niekorzystne dla w3adz nastroje o niedaj5cych 
si2 przewidzieB konsekwencjach. Po trzecie, przedsi2biorstwo w wyniku 
problemów z dostaw5 materia3ów i surowców boryka3o si2 z ci5g3o8ci5 
produkcji i wykonaniem planów produkcyjnych34.

Z tych powodów instancje partyjne (zak3adowa, miejska i wojewódz-
ka) rozpocz23y prac2 polityczn5 ju4 w po3owie maja. W kolejnych dniach 
dla aktywu partyjnego organizowano lektorat, narady, wyk3ady i szkole-
nia o tematyce ideowo-wychowawczej, w czasie których poruszano tak-
4e temat przyjazdu do Nowego Targu papie4a i zadania z tym zwi5zane 
dla cz3onków partii. W trakcie spotka. sekretarzy poszczególnych in-
stancji du45 uwag2 zwracano na nastroje panuj5ce w8ród pracowników 
NZPS. 30 maja podj2to decyzj2, 4e zak3ad b2dzie pracowa3 w woln5 so-
bot2 2 czerwca oraz normalnie w dniu wizyty papie4a w Nowym Targu. 
By3o to podyktowane opó@nieniami w produkcji obuwia. 1 czerwca usta-
lono ca3odobowe dy4ury, które mia3y trwaB do 10 czerwca, oraz powo-
3ano na poszczególnych wydzia3ach 35czników, którzy na bie45co mieli 
dostarczaB do KZ PZPR informacje o panuj5cej w zak3adzie sytuacji.

5 czerwca zapad3a ostateczna decyzja o normalnym przebiegu pracy 
8 czerwca. Tymczasem w8ród pracowników wzmaga3 si2 postulat og3o-
szenia tego dnia dniem wolnym od pracy. W zamian za3oga deklarowa3a 
odpracowanie tego dnia w dni wolne od pracy (Rada Zak3adowa przyj2-
3a ponad 30 delegacji w tej sprawie). Dzie. przed msz5 podj2to decyzj2, 
4e 8 czerwca pracownikom pierwszej zmiany nale4y w sporadycznych 
przypadkach udzieliB urlopów.

Napi2cie towarzysz5ce zbli4aj5cej si2 pielgrzymce i uroczysto8ciom 
w Nowym Targu mia3o wp3yw na rytm pracy w NZPS. Odnotowano ob-
ni4one wykonanie zak3adanej produkcji. „Od dnia 2 czerwca 1979 r. do 
dnia 7 czerwca br. utracono 35cznie 17 260 par obuwia”35.

34 ANNS 31/205/810, Protoko3y posiedze. Sekretariatu KW PZPR w Nowym S5czu 1 II – 26 II 1979, Protokó3 z po-
siedzenia Sekretariatu KW PZPR odbytego 5 II 1979 r., b.p.; ANNS 31/205/4910, Wydzia3 Ekonomiczny KW PZPR 
w Nowym S5czu. Informacje dotycz5ce przemys3u 1979–1981, Informacja o zaopatrzeniu w materia3y i surow-
ce zak3adów produkcyjnych podleg3ych resortom przemys3u chemicznego i lekkiego, Nowy S5cz, 8 II 1979 r., b.p.
35 ANNS 31/205/2702, Protoko3y posiedze. egzekutywy KZ PZPR w NZPS „Podhale” 1979 r., Ocena sytuacji spo-
3eczno-politycznej w NZPS „Podhale” w okresie pobytu Papie4a w kraju w dniach 2–10 VI 1979 r. [za35cznik do 
posiedzenia egzekutywy KZ PZPR w dn. 18 VI 1979 r.], b.p.
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8 czerwca do pracy nie przysz3o (bez usprawiedliwienia) 737 pracow-
ników (22 procent wszystkich, którzy w tym dniu mieli podj5B prac2). 
Cz28B z nich, widz5c pielgrzymów udaj5cych si2 na lotnisko, wysiad3a 
z autobusów zak3adowych w drodze do pracy, inni nie mogli dojechaB 
z powodu utrudnie. na drogach. Diagnozowano: 

Atmosfera pracy w zak3adzie by3a w tym dniu nie najlepsza. Z powodu braku lu-
dzi rwa3 si2 tok produkcji i by3y liczne przestoje. Aby uruchomiB warsztaty pro-
dukcyjne dokonywano przemieszcze. pracowników pomi2dzy oddzia3ami i wy-
dzia3ami. W wyniku tych dzia3a. uruchomiono 12 warsztatów monta4owych na 
17 pracuj5cych normalnie, natomiast ze szwal. – tylko 9 na 16. Na szwalniach 
zauwa4ono roz4alenie i zdenerwowanie, nawet p3acz36. W tym dniu „utracono” 
7350 par obuwia37.

Podczas posiedzenia egzekutywy KZ PZPR w napi2tej atmosferze 
omówiono sytuacj2 w zak3adzie w okresie pielgrzymki. Dyrektor NZPS 
Boles3aw Janicki zarzuci3 zebranym, 4e poza jednym warsztatem we 
wszystkich pozosta3ych niewykonywane by3y plany dzienne. I przekony-
wa3, 4e „jest nieprawd5, 4e wszystkiemu jest winien 8.06.79”. Jeden z cz3on-
ków egzekutywy KZ stwierdzi3: „pracownicy powiedzieli nam w zwi5z-
ku z 8.06 «wy przyjdziecie do nas»”38. Dyrektor apelowa3, by przerwano 
ju4 dyskusj2 o papie4u, zaproponowa3, 4e w sprawie nieobecno8ci wCpra-
cy 8 czerwca sprawy zostan5 rozpatrzone ulgowo, je8li za3oga wykona 
na3o4one na ni5 zadania w stu procentach39.

W ocenie miejskiej instancji partyjnej w Nowym Targu „u cz28ci 
spo3ecze.stwa stwierdzono fanatyczne zjawiska reagowania na bezpo-
8rednie uczestnictwo w uroczysto8ciach religijnych. Dadne próby per-
swazji wobec fanatycznego nastawienia nie odnios3y skutku. Skala tego 
zjawiska wobec podj2tych dzia3a. politycznych na terenie miasta a zw3asz-
cza NZPS-u nie doprowadzi3a do dezorganizacji rytmu pracy”40.

36 Tam4e.
37 Tam4e.
38 ANNS 31/205/2702, Protokó3 z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR NZPS „Podhale” w dn. 18 VI 1979 r., b.p.
39 Tam4e.
40 ANNS 31/205/4965, Ocena ko.cowa sytuacji spo3eczno-politycznej w Nowym Targu w okresie przyjazdu do 
kraju Papie4a wg 8ci8le poufnych tez KW PZPR w Nowym S5czu, [Nowy Targ], 9 VI 1979 r., b.p.
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Tak4e w innych zak3adach województwa, w miejscowo8ciach po3o4onych 
najbli4ej Nowego Targu, przebieg wydarze. nie by3 dla w3adz korzystny.

W Wytwórni Nart w SzaGarach (gmina Bia3y Dunajec) na pierwszej 
zmianie by3o obecnych 60 pracowników. Absencja wynios3a 170 osób. W8ród 
pracowników administracji w pracy nie pojawi3o si2 15 osób. ?5czna ab-
sencja szacowana by3a na 64 procent. Na drugiej zmianie absencja wynio-
s3a 37 pro cent. W Zak3adzie Produkcji Drzewnej „Las” w Bia3ym Dunajcu 
na ogóln5 liczb2 zatrudnionych 78 osób do pracy przysz3y zaled wie cztery 41.

W najwi2kszym zak3adzie na terenie gminy Jab3onka – Zak3adzie 
Odzie4owym, 150 pracownic wyst5pi3o z petycj5 o udzielenie 8 czerw-
ca wolnego od pracy, na co kierownictwo zak3adu nie wyrazi3o zgody. 
Wed3ug informacji sekretarza KG PZPR w zak3adzie tym w wyniku 
dzia3a. mobilizacyjnych nie zjawi3o si2 zaledwie kilka osób. Tymcza-
sem informacje SB 8wiadczy3y, 4e na pierwszej zmianie absencja wy-
nios3a a4 80 procent. Z kolei w Spó3dzielczym Kó3ku Rolniczym (SKR) 
w Jab3once w pracy nieobecnych by3o oko3o 50 procent pracowników 42.

W SKR w ?apszach Ni4nych do pracy nie przysz3o 21 osób na 27 za-
trudnionych, w tym dyrektor 43.

Na terenie gminy Nowy Targ wi2kszo8B zak3adów pracowa3a, choB od-
notowano ni4sz5 frekwencj2. Najgorsza sytuacja panowa3a wCprefabryka-
torni w Rogo@niku, gdzie na zatrudnionych 62 pracowników, wCpracy 
8Cczerwca stawi3o si2 zaledwie 14 osób, w tym 10 pracowników umys3o-
wych. 25 junaków OHP odmówi3o w tym dniu pracy i nie wysiad3o z au-
tobusu, który dowióz3 ich do zak3adu44.

W Gminnej Spó3dzielni w Rabce-Zdroju 17 pracowników ksi2gowo-
8ci podpisa3o petycj2 o dzie. wolny 8 czerwca. Kierownictwo nie zgodzi-
3o si2 na ten postulat, mimo to 16 osób nie pojawi3o si2 w pracy45.

41 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie przyjazdu Papie4a na terenie gminy Bia-
3y Dunajec, [VI 1979 r.], b.p.
42 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej na terenie gminy Jab3onka zwi5zanej z pobytem Pa-
pie4a w Polsce, [VI 1979 r.], b.p.; IPN Kr 038/3/DVD, t. 8, Informacja dotycz5ca oceny wizyty papie4a na terenie 
woj. nowos5deckiego w aspekcie zagadnie. operac[yjno]-politycznych, Nowy S5cz, 12 VI 1979 r., k. 93.
43 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie przyjazdu do kraju Papie4a w gminie ?ap-
sze Wy4ne, 9 VI 1979 r., b.p.
44 ANNS 31/205/4965, Informacja KG PZPR w Nowym Targu o sytuacji spo3eczno-politycznej na terenie gminy 
Nowy Targ w okresie przyjazdu Papie4a na teren kraju, [VI 1979 r.], b.p.
45 ANNS 31/205/4965, Informacja o sytuacji spo3eczno-politycznej na terenie miasta i gminy Rabka w okresie 
przyjazdu do kraju Papie4a, 10 VI 1979 r., b.p.
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Sprzeczne informacje dotyczy3y sytuacji w zak3adach pracy na terenie 
gminy Tymbark. Wed3ug informacji KG PZPR w tym dniu wszystkie zak3a-
dy pracowa3y normalnie. Nie podano informacji na temat absencji, a sy-
tuacj2 skomentowano nast2puj5co: „Obserwowano du45 solidarno8B mi2-
dzy pracownikami gdy4 zast2powano si2 wzajemnie w pracy, a pozostaj5cy 
na stanowiskach pracy, pracowali zwi2kszonym wysi3kiem by wykonaB 
normalne zadania”46. Natomiast wed3ug SB 150 pracowników Podhala.-
skich Zak3adów Przemys3u Owocowo-Warzywnego w Tymbarku uzy-
ska3o na dzie. 8 czerwca urlopy, kolejne 150 nie przysz3o do pracy47.

W Urz2dzie Gminy w Bukowinie Tatrza.skiej na 26 pracowników 
w pracy nieobecnych by3o osiem osób, w tym trzy, które przysz3y do pra-
cy, nie podpisa3y listy „i w sposób prowokacyjny wysz3y”. W placówkach 
detalicznych i gastronomicznych na terenie tej gminy, podleg3ych GS 

„SCh” wiele by3o nieczynnych, w tym w Bukowinie na dziesi2B sklepów, 
czynne by3y tylko dwie. Na 31 pracowników administracji GS 8 czerw-
ca do pracy nie przysz3o 14 osób (w tym wiceprezes, kadrowa i prawie 
ca3y dzia3 >nansowo-kadrowy)48.

6. Sytuacja w szko"ach

W placówkach o8wiatowych sytuacja kszta3towa3a si2 jeszcze gorzej ni4 
w zak3adach pracy.

W gminie Bia3y Dunajec absencja uczniów wynios3a oko3o 57 pro-
cent. Odnotowano wy4sz5 ni4 w szko3ach na terenie innych gmin liczb2 
nieobecnych nauczycieli – 1549.

Na terenie gminy Czarny Dunajec obecno8B uczniów w szko3ach sza-
cowano na 75 procent, jednak w klasach siódmych i ósmych wynios3a 
ona zaledwie 25 procent50.

46 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie przyjazdu do kraju papie4a na terenie gmi-
ny Tymbark, [VI 1979 r.], b.p.
47 IPN Kr 038/3/DVD, t. 4, Zestawienie informacji [Wydzia3u III SB] z dnia 8 VI 1979 r. godz. 6.00, k. 69.
48 ANNS 31/205/4965, Notatka s3u4bowa KG PZPR w Bukowinie Tatrza.skiej dotycz5ca sytuacji polityczno-spo-
3ecznej przed i w czasie przyjazdu Papie4a, 10 VI 1979 r., b.p.
49 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie przyjazdu Papie4a na terenie gminy Bia-
3y Dunajec, [VI 1979 r.], b.p.
50 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie I dekady czerwca br. w gminie Czarny 
Dunajec, [VI 1979 r.], b.p.
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W liceum ogólnokszta3c5cym w Jab3once na 277 uczniów w szkole 
zjawi3o si2 zaledwie o8miu. Zró4nicowana by3a frekwencja w szko3ach 
podstawowych: wynosi3a od 50 do 90 procent, z wyj5tkiem szko3y nr 
3CwCLipnicy Ma3ej, gdzie uczniowie nie przyszli na lekcje w ogóle51.

Na terenie gminy Nowy Targ wyst5pi3a znaczna dezorganizacja na-
uki w szko3ach. Obecno8B uczniów na lekcjach kszta3towa3a si2 na po-
ziomie 52 procent, w szko3ach w Ostrowsku, Rogo@niku i Waksmundzie 
dzieci w ogólne nie przysz3y na lekcje52.

W Nowym Targu w Zespole Szkó3 Mechanicznych, do którego ucz2sz-
cza3o 1150 uczniów, w dniu uroczysto8ci w szkole pojawi3o si2 1253. Jak 
donosi3 KM PZPR: „cz28B m3odzie4y szkolnej uleg3a zbiorowej psycho-
zie osobistego udzia3u w widowiskowej uroczysto8ci o skali dotychczas 
nie spotykanej w ich miejscu zamieszkania”54.

Uczennice Studium Przygotowania Przedszkolnego w Rabce-Zdroju 
wyst5pi3y z wnioskiem o wolny od nauki dzie. 8 czerwca. Pro8b2 odrzu-
cono, w dniu uroczysto8ci w szkole by3o tylko 12 procent uczennic. W tej 
gminie lekcje nie odby3y si2 w szkole podstawowej w Rdzawce, poniewa4 
m3odzie4 nie przysz3a do szko3y55.

W liceum ogólnokszta3c5cym w Kro8cienku na 224 uczniów obec-
nych by3o tylko 21. W liceum zawodowym pojawi3o si2 zaledwie 18 
uczniów (na 174)56.

Tak4e w odleglejszych od Nowego Targu miejscowo8ciach odnotowano 
ni4sz5 frekwencj2 w szko3ach, szczególnie ponadpodstawowych. W Lima-
nowej w liceum ogólnokszta3c5cym by3o 31 procent obecnych, w Zespole 
Szkó3 Mechaniczno-Elektrycznych – 33 procent obecnych, w Zespole Szkó3  
 

51 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej na terenie gminy Jab3onka zwi5zanej z pobytem Pa-
pie4a w Polsce, [VI 1979 r.], b.p.
52 ANNS 31/205/4965, Informacja KG PZPR w Nowym Targu o sytuacji spo3eczno-politycznej na terenie gminy 
Nowy Targ w okresie przyjazdu Papie4a na teren kraju, [VI 1979 r.], b.p.
53 IPN Kr 038/3/DVD, t. 31, Zestawienie negatywnych faktów i zjawisk w 8rodowisku szkolnictwa i m3odzie4y na 
terenie woj. nowos5deckiego w zwi5zku z wizyt5 papie4a, Nowy S5cz, 11 VI 1979 r., k. 146.
54 ANNS 31/205/4965, Ocena ko.cowa sytuacji spo3eczno-politycznej w Nowym Targu w okresie przyjazdu do 
kraju Papie4a wg 8ci8le poufnych tez KW PZPR w Nowym S5czu, [Nowy Targ], 9 VI 1979 r., b.p.
55 ANNS 31/205/4965, Informacja o sytuacji spo3eczno-politycznej na terenie miasta i gminy Rabka w okresie 
przyjazdu do kraju Papie4a, 10 VI 1979 r., b.p.
56 ANNS 31/205/4965, Informacja [KM PZPR w Szczawnicy-Kro8cienku] o sytuacji spo3eczno-politycznej w okre-
sie wizyty papie4a w kraju, [VI 1979 r.], b.p.
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Zawodowych – 38 procent obecnych. Jedynie w Zespole Szkó3 Medycz-
nych frekwencja by3a wy4sza i wynios3a 70 procent uczniów57.

W Tymbarku lekcje nie odby3y si2 w klasach 6–8 szko3y podstawowej 
z powodu bardzo niskiej frekwencji. Podobnie by3o w Zespole Szkó3 Rol-
no-Spo4ywczych, poniewa4 na lekcje przysz3o zaledwie 20 uczniów58.

W Zespole Szkó3 Samochodowych w Nowym S5czu uczniowie dwóch 
klas trzecich nie przyszli w ogóle 8 czerwca do szko3y59.

Wymienione powy4ej przypadki by3y najbardziej jaskrawymi w za-
kresie dezorganizacji funkcjonowania zak3adów, urz2dów i instytucji 
oraz szkó3 na terenie województwa.

7. Ocena przebiegu pielgrzymki, ujawnione skutki oraz plany w"adz ich 
minimalizowania

W pisanych na gor5co sprawozdaniach jako zjawiska negatywne, zaob-
serwowane na terenie miast i gmin w3adze partyjne wymienia3y nieprze-
strzeganie dyscypliny pracy, nieposy3anie dzieci do szkó3 oraz postaw2 
dzia3aczy partyjnych, którzy dekorowali domy symbolami papieskimi 
i uczestniczyli w nowotarskich uroczysto8ciach.

Instancja partyjna z Bukowiny Tatrza.skiej zwróci3a na przyk3ad uwa-
g2 na niekorzystne z perspektywy polityki w3adz PRL decyzje dyrekcji 
zak3adów w CSRS na terenach granicz5cych z Polsk5, które zezwoli3y na 
odpracowanie 8 czerwca w innym dniu. Warto pami2taB, 4e wielu Pola-
ków z po3udniowych kra.ców województwa nowos5deckiego pracowa-
3o wówczas na terenie CSRS60.

Analiza sytuacji w okresie przygotowa. do wizyty Jana Paw3a II w No-
wym Targu i przebieg uroczysto8ci na tamtejszym lotnisku, pokaza3a, 4e 
w wi2kszym stopniu wyst2powanie zjawisk negatywnych sygnalizowa-
no w miejscowo8ciach po3o4onych bli4ej Nowego Targu. Najcz28ciej wy-

57 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w mie8cie i gminie Limanowa w okresie pobytu 
w Polsce Papie4a, 10 VI 1979 r., b.p.
58 ANNS 31/205/4965, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie przyjazdu do kraju papie4a na terenie gmi-
ny Tymbark, [VI 1979 r.], b.p.
59 IPN Kr 038/3/DVD, t. 31, Zestawienie negatywnych faktów i zjawisk w 8rodowisku szkolnictwa i m3odzie4y na 
terenie woj. nowos5deckiego w zwi5zku z wizyt5 papie4a, Nowy S5cz, 11 VI 1979 r., k. 145.
60 ANNS 31/205/4565, Notatka s3u4bowa KG PZPR w Bukowinie Tatrza.skiej dotycz5ca sytuacji polityczno-spo-
3ecznej przed i w czasie przyjazdu Papie4a, 10 VI 1979 r., b.p.
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mienianym przez lokalnych dygnitarzy PZPR pozytywem by3o w3a8ci-
we zabezpieczenie 3adu i porz5dku na terenie miast i gmin przez miesz-
ka.ców, którzy pozostali 8 czerwca w domach61.

Komuni8ci niemal od razu po 8 czerwca przygotowali plan dzia3a. 
na kolejne miesi5ce, bior5c za punkt wyj8cia ocen2 sytuacji spo3ecz-
no-politycznej w województwie w okresie pielgrzymki Jana Paw3a II. 
Sekretariat KW PZPR na podstawie wspomnianych sprawozda. struk-
tur terenowych PZPR sporz5dzi3 raport podsumowuj5cy okres piel-
grzymki Jana Paw3a II62. Wskazano tam m.in. na konieczno8B oceny 
skuteczno8ci pracy ideowo-wychowawczej przez poszczególne instan-
cje partyjne, rozliczenia nieobecnych w pracy oraz wyci5gni2cia wnio-
sków z postaw cz3onków PZPR, poddania analizie pracy nauczycieli 
oraz zaktualizowania wyst2puj5cych na terenie województwa „zagro-
4e. oraz s3abo8ci w systemie polityczno-spo3ecznym”63. Niezale4nie 
od tego Zespó3 Wojewódzki opracowa3 projekt harmonogramu prac, 
wynikaj5cych z oceny sytuacji w województwie w czasie wizyty Jana 
Paw3a II64.

Wskazano osiem przedsi2wzi2B, których w obszarze okre8lone ogni-
wa w3adzy (wydzia3y KW PZPR, MO, SB Kuratorium O8wiaty i Wycho-
wania, Wydz. Spraw Wewn2trznych UW, Wydz. Kultury i Sztuki UW) 
mia3y podj5B szczegó3owo zde>niowane dzia3ania. Zalecano:

– oceniB skuteczno8B dzia3alno8ci ideowo-wychowawczej w partii oraz maso-
wo-politycznej w8ród spo3ecze.stwa w okresie pobytu papie4a,

– dokonaB analizy postaw kadry kierowniczej szkó3 i placówek o8wiatowo-wy-
chowawczych oraz nauczycieli wychowawców z uwzgl2dnieniem okresu wi-
zyty papie4a w kraju,

61 Na przyk3ad ANNS 31/205/4565, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie przyjazdu do kraju Papie4a w gmi-
nie ?apsze Wy4ne, 9 VI 1979 r., b.p.; ANNS 31/205/4565, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie I dekady 
czerwca br. w gminie Czarny Dunajec, [VI 1979 r.], b.p.; ANNS 31/205/4565, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej 
w gminie Raba Wy4na w okresie od 2 do 10 czerwca 1979 r. w czasie pobytu na terenie Kraju Papie4a, 10 Vi 1979 r., b.p.
62 Poza tymi sprawozdaniami wykorzystano tak4e materia3y analityczne SB. Zob. Ocena sytuacji spo$eczno-poli-
tycznej w województwie nowos%deckim w okresie od 1–10 czerwca 1979 r. ze szczególnym uwzgl'dnieniem pobytu 
Papie#a w Nowym Targu, [w:] W. Skalski, Pierwsza pielgrzymka Ojca !wi'tego…, s. 213–223. Zob. IPN Kr 038/3/
DVD, t. 8, Informacja dotycz5ca oceny wizyty papie4a na terenie woj. nowos5deckiego w aspekcie zagadnie. ope-
rac[yjno]-politycznych, Nowy Targ, 12 VI 1979 r., k. 93.
63 Ocena sytuacji spo$eczno-politycznej w województwie nowos%deckim…, s. 223.
64 ANNS 31/205/4965, Projekt harmonogramu realizacji zada. wynikaj5cych z oceny sytuacji spo3eczno-politycz-
nej w województwie w okresie przyjazdu papie4a, [VI 1979 r.], b.p.
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– pog32biB oddzia3ywanie wychowawcze w stowarzyszeniach kulturalnych i ama-
torskim ruchu artystycznym,

– kompleksowo oceniB zachowanie si2 i postawy kleru para>alnego,
– dokonaB analizy form oddzia3ywania ko8cio3a na dzieci i m3odzie4 w woje-
wództwie,

– oceniB sytuacj2 spo3eczno-polityczn5 w urz2dach miast i gmin, Gminnych 
Spó3dzielniach i Kó3kach Rolniczych (GS i SKR),

– pog32biB rozeznanie o uk3adzie si3 spo3ecznych w wybranych 5–7 jednost-
kach stopnia podstawowego,

– kontynuowaB dzia3ania zwi5zane z ograniczeniem skutków nielegalnych obo-
zów i kolonii na terenie województwa65.

Niezale4nie od tego tak4e instancje terenowe mia3y podejmowaB w3a-
sne inicjatywy w zakresie dalszej pracy ideowo-wychowawczej i propagan-
dowej wobec obywateli ju4 po zako.czeniu pielgrzymki. W zasadzie nie 
odbiega3y one od schematów wypracowanych w KC i doprecyzowanych 
w KW, niemniej nale4y wspomnieB o pomy8le KG PZPR w Che3mcu, który 
planowa3 wykorzystaB wypowiedzi papie4a dotycz5ce „jedno8ci narodu, 
poszanowania pracy, obowi5zków oraz wyst5pienie w O8wi2cimiu”66.

Warto nadmieniB, 4e w3asny plan pracy spo3eczno-politycznej przy-
gotowa3a na kolejne tygodnie instancja zak3adowa PZPR w NZPS. Jed-
nym z elementów mia3y byB dzia3ania wobec pracowników nieobecnych 
8 czerwca w pracy (m.in. planowano czynno8ci informacyjno-wyja8nia-
j5ce z udzia3em m24ów zaufania, które mia3a przygotowaB przewodni-
cz5ca Rady Zak3adowej)67.

Niezale4nie od Zespo3u Wojewódzkiego, tak4e komendant wojewódz-
ki MO p3k S. Radziejewski sporz5dzi3 dokument z w3asnymi wnioskami, 
które nasun23y si2 mu po pielgrzymce. Wiele z nich korespondowa3o z za-
leceniami zespo3u. Warto zwróciB uwag2 na sugesti2 Radziejewskiego 

65 Tam4e.
66 Tak4e I sekretarz KM PZPR w Nowym Targu na lipcowym plenum podj53 prób2 interpretacji pielgrzym-
ki papie4a korzystn5 dla komunistów. Zob. ANNS 31/205/674, Protoko3y posiedze. egzekutywy KM PZPR 
wCNowym Targu 13 VI – 12 VII 1979, Wypowied@ I sekretarza KM PZPR w Nowym targu Wita Wójtowi-
cza w kwestiach ideologicznych zasad polityki partii na plenarnym posiedzeniu KM w dniu 3 VII 1979 r. 

„OCwy4sz5 jako8B pracy ideowo-wychowawczej w szeregach nowotarskiej organizacji partyjnej”, k. 58–74; 
ANNS 31/205/4965, Ocena z sytuacji spo3eczno-politycznej w okresie przyjazdu do kraju Papie4a, Che3-
miec, 10 VI 1979 r., b.p.
67 ANNS 31/205/2702, Plan dzia3a. spo3eczno-politycznych po 8 VI 1979 r. do ko.ca czerwca br. [za35cznik do 
protoko3u posiedzenia egzekutywy KZ PZPR w NZPS w dniu 18 VI 11979 r.], b.p.
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odnosz5c5 si2 do uporania si2 z postulatami w sprawie wolnego od pracy 
8 czerwca. Komendant wojewódzki MO stwierdzi3, 4e „rozwi5zanie poli-
tycznymi 8rodkami sprawy nacisków na udzielenie dnia wolnego od pra-
cy w NZPS jest modelem do rozwi5zywania sytuacji konGiktowej. Nale4y 
jednak w dalszym ci5gu uwa4nie 8ledziB sytuacj2 w tych zak3adach by nie 
dopu8ciB do powracania do tej sprawy w przypadku np. przestojów wyni-
kaj5cych z braku surowców”68.

Nowos5decki aparat w3adzy mimo 8wiadomo8ci problemów, które 
ujawni3y si2 8 czerwca, przekonywa3, 4e nie wp3yn23y one niekorzystnie 
na funkcjonowanie pa.stwa, a wizyta papie4a w Nowym Targu nie za-
chwia3a pozycj5 partii w spo3ecze.stwie. Niemniej w zaciszu gabinetów 
opracowywano wspomniane plany przeciwdzia3ania skutkom pielgrzym-
ki, minimalizowania jej negatywnych z perspektywy w3adz wp3ywów na 
spo3ecze.stwo oraz zastanawiano si2, jak wyzyskaB pobyt papie4a na 
Podhalu dla umocnienia w3asnego wizerunku i realizacji wypracowa-
nych za3o4e. w zakresie spo3ecznym, politycznym i ekonomiczny. Wa4-
nym elementem dzia3a. mia3o byB spójne prowadzenie polityki wyzna-
niowej w województwie.

Wydaje si2, 4e oceny wizyty Jana Paw3a II w Nowym Targu sporz5-
dzone przez parti2 zaraz po 8 czerwca nie oddawa3y powagi sytuacji 
w tym okresie. Acis3e kierownictwo partii w województwie, zgodnie zCde-
cyzjami w KC PZPR zmobilizowa3o ca3y aktyw partyjny (wydzia3y KW, 
KM, KM-G, KG, KZ, POP), który mia3 prowadziB intensywn5 prac2 po-
lityczn5 zarówno wobec w3asnych cz3onków, jak i ogó3u obywateli. W tym 
okresie PZPR liczy3a oko3o 35 tys. cz3onków (tj. 5,6 procent wszystkich 
mieszka.ców województwa)69. Komuni8ci mieli pe3n5 8wiadomo8B, 4e 
szeregowi cz3onkowie partii mog5 ulec „sfanatyzowaniu” pod wp3ywem 
nastroju uniesienia panuj5cego w spo3ecze.stwie. Mimo tego wielu cz3on-
ków PZPR wzi23o udzia3 w nabo4e.stwie, znale@li si2 te4 tacy, którzy ude-
korowali domy symbolami religijnymi. Po drugie w3adze zdawa3y sobie 
spraw2, z zagro4enia absencj5, jaka tego dnia mog3a mieB miejsce w za-
k3adach, urz2dach i szko3ach. Mimo szczególnego zwracania uwagi na 

68 IPN Kr 038/3/DVD, t. 7, Wnioski wynikaj5ce z niektórych aspektów wizyty papie4a w województwie nowos5-
deckim, Nowy S5cz, 17 VI 1979 r., k. 241.
69 Rocznik statystyczny województwa nowos%deckiego…, s. 316.
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ten problem, w 4aden sposób nie by3y w stanie, szczególnie na Podhalu, 
w Spiszu i Orawie, zapobiec opisanym wy4ej sytuacjom. By3y wobec nich 
bezradne. Ów stan bezsilno8ci dobrze ilustruje przyk3ad zak3adu Las 
w Bia3ym Dunajcu. Ju4 6 czerwca 1979 r. Wydzia3 III SB informowa3 
o nastrojach w8ród pracowników, z których siedemdziesi2ciu wystoso-
wa3o petycj2 o zwolnienie z pracy 8 czerwca. Nastroje próbowa3 za3a-
godziB I sekretarz KG PZPR, który mia3 us3yszeB, 4e „bez wzgl2du na 
decyzj2 w tej sprawie nie podejm5 pracy w dniu 08 bm.”70 Mimo 8wia-
domo8ci realnego zagro4enia funkcjonowania zak3adu 8 czerwca, w3a-
dze nie by3y w stanie zrobiB nic. W efekcie w pracy pojawi3o si2 czterech 
pracowników.

Mo4na wi2c mówiB, w zwi5zku z pielgrzymk5 Jana Paw3a II i konse-
kwentnym stanowiskiem w3adz wobec pracy urz2dów, zak3adów i szkó3 
8 czerwca, o obywatelskim niepos3usze.stwie wielu mieszka.ców woje-
wództwa, w tym, co szczególnie bola3o komunistów – m3odzie4y.

Zainteresowanie uroczysto8ciami w Nowym Targu wygl5da3o ró4nie 
na terenie województwa. Bez w5tpienia najwi2kszy odd@wi2k pielgrzym-
ka wywo3a3a na terenie gmin i miast by3ych powiatów nowotarskiego, za-
kopia.skiego71 i cz28ciowo limanowskiego. Im dalej od Nowego Targu na 
wschód, tym ch2ci bezpo8redniego uczestnictwa w uroczysto8ciach oka-
zywa3y si2 mniejsze, przy czym nie by3o w województwie gminy, z której 
mieszka.cy nie uczestniczyli w mszy 8wi2tej na nowotarskim lotnisku. 
Mo4na powiedzieB, 4e wynika3o to z wi2kszej odleg3o8ci od Nowego Tar-
gu, nie najlepszych szlaków komunikacyjnych i problemów z transportem. 
W jakim8 stopniu mog3o te4 byB efektem podejmowanych przez w3adze, 
a szczególnie SB i jej agentur2 wysi3ków, aby przekonaB mieszka.ców do 
pozostania w domu i ogl5dania uroczysto8ci w telewizji72.

Diagnozuj5c atmosfer2 panuj5c5 w spo3ecze.stwie, mo4na by3o zaob-
serwowaB entuzjazm wynikaj5cy z pielgrzymki. Nale4y stwierdziB, 4e rze-
czywi8cie w tych dniach Polacy si2 zjednoczyli, jednak nie tak, jak chcieli 
tego komuni8ci. Fundamentem jedno8ci by3a nie doktryna marksistowska, 

70 IPN Kr 038/3/DVD, t. 8, Informacja z sytuacji operacyjno-politycznej w zakresie zainteresowa. Wydz. III KW 
MO Nowy S5cz w rejonie „A” w dniu 8 VI 1979 r., Nowy Targ, 6 VI 1979 r., k. 68.
71 Zakopane by3o miastem na prawach powiatu.
72 ANNS 31/205/3517, Wyst5pienie I sekretarza KW PZPR w Nowym S5czu na naradzie aktywu partyjnego, Nowy 
S5cz, [28 (?) IV 1979 r.], b.p.; W. Skalski, Pierwsza pielgrzymka Ojca !wi'tego…, s. 35–36.
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a wiara katolicka. W3adze nowos5deckie, oceniaj5c postaw2 wiernych na 
lotnisku w Nowym Targu, stwierdzi3y, 4e „zachowanie si2 ludzi podczas 
uroczysto8ci by3o prawid3owe, spokojne i godne”73. Nie mo4na wykluczyB, 
4e komuni8ci brali pod uwag2 demonstracj2 polityczn5, skierowan5 prze-
ciwko nim. Tu si2 mylili. Ludzie przybyli na spotkanie z Ojcem Awi2tym, 
w skupieniu ws3uchiwali si2 w to, co mówi3 do nich papie4 o sprawach wa4-
nych dla Polaków i Ko8cio3a.

Tak donios3o8B czerwcowych dni 1979 r. oceni3 Adam Biela: 

W czasie pielgrzymki Jana Paw3a II spo3ecze.stwo polskie u8wiadomi3o sobie 
jedno8B swoich my8li, uczuB i przekona. w skali ogólnonarodowej. Masowe spo-
tkania z Papie4em oraz powszechne zainteresowanie jego wizyt5 spowodowa3y 
wzrost poczucia wewn2trznej wolno8ci Polaków, poczucia bezpiecze.stwa oraz 
integracji spo3ecznej pomi2dzy lud@mi reprezentuj5cymi ró4ne zawody, jak 
i wzrost intensywno8ci potrzeby autentycznego my8lenia i dzia3ania. Przyczyni3o 
si2 to niew5tpliwie do pog32bienia procesu solidarno8ci spo3eczno-zawodowej 
polskich robotników, rolników oraz inteligencji pracuj5cej74.

Podliczone na podstawie wspomnianych sprawozda. instancji par-
tyjnych informacje o liczbie wiernych uczestnicz5cych w nowotarskiej 
uroczysto8ci z poszczególnych miast i gmin województwa, da3y licz-
b2 oko3o 115 tys. osób. Z kolei wed3ug szacunków SB (opartych na 
bie45cych meldunkach posterunków MO z ca3ego województwa oraz 
obserwacji terenu lotniska i jego okolic, m.in. z helikoptera) we mszy 
8wi2tej w Nowym Targu uczestniczy3o ok. 220 tys. wiernych75. Policja 
polityczna przekonywa3a, 4e oko3o 95 procent z nich (oko3o 209 tys.) 
przy by3o na uroczysto8ci z terenu województwa nowos5deckiego76.

73 Ocena sytuacji spo$eczno-politycznej w województwie nowos%deckim w okresie od 1–10 czerwca 1979 r…, s. 221.
74 A. Biela, Psychologiczne aspekty pielgrzymki Jana Paw$a II do Polski w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. „Al5skie 
Studia Historyczno-Teologiczne” 1980, t. XIII, s. 277.
75 W3adze partyjne w Nowym S5czu jeszcze przed przyjazdem do Polski papie4a za3o4y3y, 4e na mszy w Nowym 
Targu we@mie udzia3 oko3o 220-240 tys. wiernych i pó@niej konsekwentnie trzyma3y si2 tych szacunków. Zob. 
AAN IX/887, Wydzia3 Administracyjny KC PZPR. Pielgrzymka Jana Paw3a II do Polski w 1979 r., Aktualne pro-
blemy w zwi5zku z przyjazdem papie4a, Warszawa, 29 V 1979 r., k. 32.
76 IPN Kr 038/3/DVD, t. 29, Sprawozdanie KW MO w Nowym S5czu dotycz5ce oceny zabezpieczenia wizyty Pa-
pie4a na terenie województwa nowos5deckiego przes3ane wiceministrowi spraw wewn2trznych gen. B.CStachurze, 
Nowy S5cz, 12 VI 1979 r., k. 12–13. Dane te powtarza3 za MSW Wydz. Administracyjny KC PZPR. Zob. Informa-
cja dotycz%ca przebiegu pielgrzymki Jana Paw$a II, zachowa& spo$ecznych i dzia$a& w$adz, opracowana w Wydziale 
Administracyjnym KC PZPR dnia 10 czerwca 1979 r., [w:] Wizyta Jana Paw$a II w+Polsce…, s. 253.
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Rodzi si2 pytanie, z czego wynika ró4nica ponad 100 tys. pielgrzymów 
w szacunkach pochodz5cych z dwóch @róde3? Je8li chodzi o sprawozda-
nia sekretarzy PZPR, by3y one sporz5dzone jeden–dwa dni po mszy. Trud-
no przypuszczaB, 4e aktywi8ci partyjni monitorowali sytuacj2 na swoim 
terenie w takim stopniu, aby kontrolowaB na bie45co teren ca3ej gminy 
i obserwowaB wymarsze oraz wyjazdy w kierunku Nowego Targu, które 
odby3y si2 w godzinach nocnych i wczesnorannych 8 czerwca. Ponadto 
wi2ksze liczby pielgrzymów z danej jednostki administracyjnej uj2te w spra-
wozdaniach, uderza3y w samych sekretarzy i kierowany przez nich aktyw, 
dowodzi3y bowiem niskiej skuteczno8ci ich pracy politycznej i propagan-
dowej w okresie poprzedzaj5cym przyjazd Jana Paw3a II do Polski.

Mo4na zadaB tak4e pytanie, czy bezpiece zale4a3o na zawy4eniu licz-
by wiernych, je8liby przyj5B, 4e bli4sze prawdy by3y szacunki lokalnych 
sekretarzy? W tym przypadku nale4y podkre8liB, 4e SB w pierwszych 
analizach po 8 czerwca wskaza3a, 4e strona ko8cielna liczy3a na oko3o 
300Ctys. wiernych w nowotarskiej mszy (taki limit liczby wiernych mia3 
zostaB ustalony w rozmowach mi2dzy w3adzami wojewódzkimi a kuri5 
metropolitarn5), wobec czego nie omieszka3a zwróciB uwagi na s3ab5 mo-
bilizacj2 wiernych przez duchowie.stwo. Czy w takiej sytuacji wykazanie, 
4e w rzeczywisto8ci by3o jeszcze mniej pielgrzymów, nie da3oby bezpie-
ce i jej mocodawcom z PZPR wi2kszej satysfakcji, a przede wszystkim, 
czy faktu tego w3adze nie wykorzysta3yby propagandowo w dezawuowa-
niu wizyty papie4a w Nowym Targu?

Gdyby liczb2 podan5 przez SB przyj5B za zbli4on5 do stanu faktycz-
nego, oznacza3oby to, 4e w mszy 8wi2tej odprawionej przez Jana Paw3aCII 
w Nowym Targu wzi53 udzia3 co trzeci mieszkaniec województwa. We-
d3ug danych z grudnia 1978 r. w województwie nowos5deckim mieszka-
3o ponad 616 tys. osób, zatem liczba 209 tys. pielgrzymów daje oko3o 33 
procent mieszka.ców.

Nie uda3o si2 odnale@B precyzyjnych szacunków strony ko8cielnej do-
tycz5cych uczestników uroczysto8ci na lotnisku. W informacjach i wspo-
mnieniach na ten temat pada liczba oko3o miliona wiernych77. Analiza 
77 Zob. J. Staszel, Moje wspomnienia zwi%zane z wizyt% Ojca !wi'tego Jana Paw$a II na lotnisku w Nowym Tar-
gu w 1979 r., „Podhalanin. Pismo Górali Polskich” 2009, nr 3–4, s. 50; S. Podkanowicz, D. Roik, Jan Pawe$ II we 
wspomnieniach nowotar#an, [w:] www.jp2.nowytarg.pl/dok/sylwia_podkanowicz.pdf (data dost2pu: 13.08.2017); 
https://www.visitmalopolska.pl/sacrum/Strony/nowy-targ-175.aspx (data dost2pu: 13.08.2017); http://www.jp2.
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wykonanych wówczas zdj2B ka4e podaB w w5tpliwo8B szacunki przed-
stawiane przez SB, które wydaj5 si2 zani4one78.

Na marginesie czerwcowej pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski i jego 
wizyty w Nowym Targu warto wspomnieB o pewnej decyzji, która 8wiad-
czy3a o stanie 8wiadomo8ci dzia3aczy partyjnych. 9 czerwca, a wi2c dzie. 
po uroczysto8ciach w Nowym Targu, w Zakopanem zebra3o si2 prezy-
dium Rady Narodowej, które na posiedzeniu mia3o przedyskutowaB m.in. 
spraw2 wyboru patronów dla kilku miejsc na terenie miasta i gminy ta-
trza.skiej. I tak w8ród przygotowanych propozycji dla odnowionego 
szlaku na Guba3ówk2 na patrona radni wybrali… Boles3awa Bieruta79.

8. Zako&czenie

Kolejne miesi5ce 1979 r. uwypukli3y zjawiska zachodz5ce w polityce wy-
znaniowej, które w3adze w Nowym S5czu wi5za3y z ponty>katem Jana 
Paw3a II i jego pielgrzymk5 do Polski.

Pierwsze z nich stanowi3y powo3ania kap3a.skie. Ju4 w latach wcze-
8niejszych by3y wa4nym wska@nikiem pracy duszpasterskiej duchowie.-
stwa w województwie. Z perspektywy tutejszych w3adz problem powo3a. 
sta3 si2 jednym z g3ównych wyzwa. w momencie decyzji o utworzeniu 
województwa nowos5deckiego. W jego obr2bie znalaz3y si2 tereny do-
tychczasowych powiatów – nowos5deckiego i nowotarskiego, które w ska-
li województwa krakowskiego w latach 1957–1975 by3y g3ównymi do-
starczycielami kandydatów do stanu kap3a.skiego80.

Wed3ug zestawienia Departamentu IV MSW za lata 1978/1979 
i 1979/1980 województwo nowos5deckie zajmowa3o drugie miejsce pod 

nowytarg.pl/?page_id=760 (data dost2pu: 13.08. 2017); http://www.odkryjmalopolske.pl/aeroklub-nowy-targ.
html (data dost2pu: 13.08. 2017); Jan Pawe$ II w Nowym Targu. Wizyta Ojca !wi'tego w relacji dra Józefa Grzyb-
ka, oprac. M. Jag3a, Nowy Targ 2011, s. 25, 37.
78 Zob. W. Skalski, Pierwsza pielgrzymka Ojca !wi'tego…; Jan Pawe$ II pod Tatrami. Pielgrzymki do Polski i na S$o-
wacj' 1979–2002, Nowy Targ 2010.
79 ANKr 29/3404/50, Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta Zakopanego i Gminy Tatrza.skiej 1979, Pro-
tokó3 posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta Zakopanego i Gminy Tatrza.skiej nr 9/79 z 9 VI 1979 r., b.p.
80 IPN Kr 039/38, Korespondencja dotycz5ca alumnów 1964–1965, Informacja [dotycz5ca „geogra>i” powo-
3a.], Kraków, 11 VIII 1965 r., k. 128; zob. M. Kasprzycki, SB i partia wobec naboru do wy#szych seminariów 
duchownych w latach sze(*dziesi%tych i pierwszej po$owie lat siedemdziesi%tych XX w. w województwie krakow-
skim, [w:] Czas próby. Ko(ció$ katolicki w okresie PRL, pod red. W. Polaka, A. Czwo3ka, S. Galij-Skarbinskiej, 
Toru. 2017, s. 193–194.
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wzgl2dem powo3a. wynosz5cych kolejno 46 i 56 osób. Pierwsze bezape-
lacyjnie dzier4y3o województwo katowickie, gdzie powo3ano 84, a na-
st2pnie nawet 138 kandydatów do stanu kap3a.skiego. Gdy jednak za 
podstaw2 zestawienia wzi5B liczb2 mieszka.ców w województwie, to no-
wos5deckie zajmowa3o pierwsze miejsce – w roku szkolnym 1979/1980 
jeden alumn przypada3 na 11 tys. mieszka.ców 81.

Kolejn5 kwesti5, która uros3a do rozmiarów powa4nego problemu, 
wykraczaj5cego poza granice województwa, by3a praca duszpasterska 
Ko8cio3a z m3odzie45. Jej skala ujawni3a si2 ju4 podczas wakacji w 1979Cr. 
W stosunku do lat ubieg3ych wzrós3 udzia3 m3odzie4y w oazach na tere-
nie województwa, organizowanych w ramach duszpasterstwa prowadzo-
nego przez Ruch „Awiat3o-Dycie” i obie kurie.

Od 26 czerwca do 16 wrze8nia tr. Wydzia3 Spraw Wewn2trznych82 do-
liczy3 si2 na terenie województwa nowos5deckiego 132 obozy, w których 
35cznie uczestniczy3y 5063 osoby. Poza tym w3adze twierdzi3y, 4e w okre-
sie letnim jeszcze oko3o 2 tys. m3odzie4y inspirowanej przez „kler” prze-
bywa3o na szlakach bez sta3ego miejsca obozowania83.

Poza tym zauwa4alny by3 wzrost aktywno8ci wiernych w sprawach bu-
downictwa sakralnego. „Zarówno duchowie.stwo, jak te4 z jego inspira-
cji poszczególne grupy spo3eczne wzmog3y aktywno8B w kierunku wy-
wierania presji na w3adze, odno8nie uwzgl2dnienia 45da. dotychczas nie 
zrealizowanych”84. O ile w ca3ym 1979 r. do WdsW przyby3o 39 delegacji 

81 Nieco innymi danymi dysponowa3a nowos5decka SB. Wed3ug informacji przedstawionej przez p3k. Józefa 
Schillera w listopadzie 1979 r. w roku szkolnym 1979/1980 z terenu województwa do seminariów diecezjalnych 
i zakonnych wst5pi3o 47 osób. ByB mo4e rozbie4no8ci te wynika3y z faktu, 4e SB w Nowym S5czu nie potra>-
3a ustaliB wszystkich alumnów, którzy podj2li nauk2 w WSD w innych cz28ciach kraju, natomiast Departament 
IV MSW mia3 dane zbiorcze z ca3ego kraju. Zob. ANNS 31/205/4967, Informacje Wydzia3u Administracyjnego 
KW PZPR w Nowym S5czu dotycz5ce kleru i polityki wyznaniowej 1977–1978, Informacja dotycz5ca naboru 
alumnów do WSD z terenu województwa nowos5deckiego w roku szkolnym 1979/1980, Nowy S5cz, 12 XI 1979 
r., s. 499; ANNS 31/205/4968, Informacje Wydzia3u Administracyjnego KW PZPR w Nowym S5czu dotycz5ce 
kleru i polityki wyznaniowej 1980 r., Nabór alumnów do wy4szych seminariów duchownych w roku szkolnym 
1979/1980, Warszawa 1980, b.p.
82 We wrze8niu 1979 r. przekszta3cony w Wydzia3 Spraw Spo3eczno-Administracyjnych.
83 ANNS 31/205/4967, Informacja o nielegalnych obozach przebywaj5cych na terenie woj. nowos5deckiego 
za okres od 3 IX – 16 IX 1979 r. [w dokumencie znalaz3y si2 zbiorcze dane od 26 VI tr.], Nowy S5cz, 17 IX 
1979 r., s. 363–367; ANNS 31/205/4967, Telex do Wydzia3u Organizacyjnego KC PZPR zawieraj5cy informa-
cj2 o nielegalnych obozach organizowanych przez kler na terenie woj. nowos5deckiego, Nowy S5cz, 16 VIII 
1979 r., s. 347–351.
84 ANNS 31/205/4966, Ocena sytuacji w zakresie realizacji polityki wyznaniowej w okresie przedwyborczym, 
[Nowy S5cz, III 1980 r.], b.p.
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wiernych, to w okresie od 1 stycznia do 10 lutego 1980 r. w WdsW sta-
wi3o si2 20 delegacji, które generalnie domaga3y si2 podj2cia decyzji 
w sprawach budownictwa sakralnego85.

Pod koniec 1979 r. podsumowano (prawdopodobnie na posiedzeniu 
Zespo3u Wojewódzkiego) sytuacj2 w województwie na odcinku wyzna-
niowym po pielgrzymce papie4a. Has3owo wymieniono najbardziej cha-
rakterystyczne zjawiska:

– […] odprawianie co miesi5c specjalnych nabo4e.stw w intencji Jana Paw3a II 
[…],

– zwi2kszenie religijno8ci ludno8ci i manifestowanie postaw dewocyjnych […],
– wzrastaj5ca ilo8B s3uchaczy Radia Watykan […],
– rozszerzenie pracy Ko8cio3a z m3odzie45 i jej integracja na bazie do8wiadcze. 

ruchu oazowego […],
– zmniejszy3a si2 ilo8B samowoli budowalnych odno8nie realizacji nowych obiek-
tów sakralnych i ko8cielnych natomiast niezmala3a ilo8B samowoli w zakresie 
rozbudowy, remontów i modernizacji obiektów […],

– w wypowiedziach ksi24y obserwuje si2 tendencj2 do odcinania si2 od jakich-
kolwiek form wspó3pracy z w3adzami i wysuwanie postulatów nieuwzgl2dniaj5-
cych aktualnej sytuacji […],

– coraz cz2stsze s5 wypadki nadu4ywania ambony dla celów niezwi5zanych z dusz-
pasterstwem86.

Na koniec pesymistycznie stwierdzono: 

obecnie istniej5 coraz trudniejsze warunki realizacji polityki wyznaniowej ze 
wzgl2du na brak jakiejkolwiek inicjatywy jednostek podstawowych w zakresie 
nadsy3ania informacji o zaistnia3ych zdarzeniach, za8 zalecenia Wydzia3u do 
Spraw Wyzna. w tych sprawach s5 wykonywane opieszale, ma3o wnikliwie, bez 
osobistego zaanga4owania. Jest to mi2dzy innymi wynikiem os3abienia w ostat-
nim okresie pracy terenowych Zespo3ów polityczno-administracyjnych87.

Swoistym podsumowaniem sytuacji, jaka w zakresie polityki wyzna-
niowej wytworzy3a si2 w województwie na przestrzeni kilku miesi2cy po 
czerwcowej pielgrzymce papie4a, by3a narada zorganizowana 4 kwietnia 

85 Tam4e.
86 ANNS 31/205/4966, Informacja o sytuacji w zakresie realizacji polityki wyznaniowej na terenie województwa 
nowos5deckiego po wizycie Papie4a, Nowy S5cz, 22 XII 1979 r., b.p.
87 Tam4e.
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1980 r. przez Wydzia3 Administracyjny KW PZPR. W8ród uczestników, 
poza decydentami wchodz5cymi w sk3ad Zespo3u Wojewódzkiego, byli 
m.in. zast2pca kierownika UdsW Aleksander Merker, sekretarze instan-
cji partyjnych stopnia podstawowego, naczelnicy miast i gmin oraz kie-
rownicy podstawowych jednostek MO88.

W swoim wyst5pieniu kierownik Wydzia3u Administracyjnego Sta-
nis3aw Kuta wskaza3, 4e po pielgrzymce Jana Paw3a II „w8ród wszystkich 
problemów na czo3owe miejsce […] wysuwa si2 problem wychowania 
dzieci i m3odzie4y”89. Nast2pnie wymieni3 przyk3ady inicjatywy ducho-
wie.stwa w pracy z m3odzie45. Uwa4a3, 4e by3 to ten obszar, w którym 
Ko8ció3 katolicki najwyra@niej si2 uaktywni3 i wzmóg3 prac2 duszpaster-
sk590. Stanowi3o to powa4ne zagro4enie dla intensywnie prowadzonej 
w okresie rz5dów Edwarda Gierka polityki laicyzacyjnej m3odego poko-
lenia. Na tym polu – tak4e w kontek8cie pracy politycznej z nauczyciela-
mi – w3adze nowos5deckie dostrzega3y s3abo8B w3asnych przedsi2wzi2B. 

„Nasze oddzia3ywanie wychowawcze na m3ode pokolenie nie jest najlep-
sze” – konstatowa3 w listopadzie 1979 r. Kostecki. I dodawa3: „Trzeba mieB 
t2 8wiadomo8B, poniewa4 wynikiem oddzia3ywania kleru na 8rodowisko 
uczniowskie jest stosunkowo du4a ilo8B m3odzie4y wst2puj5cej do semi-
nariów duchownych i wielu nauczycieli im w tym pomaga”91.

W dalszym wyst5pieniu Kuta mówi3 za8 o wzro8cie religijno8ci miesz-
ka.ców województwa i coraz 8mielszym poczynaniu Ko8cio3a. W jego 
przekonaniu „masowy udzia3 wiernych w uroczysto8ciach oraz tre8B wy-
st5pie. Papie4a wykorzystywana jest obecnie […] do eskalacji 45da. 
i wytworzenia szczególnego klimatu wokó3 Ko8cio3a i rozwi5zania jego 
problemów”92. Stwierdzi3, 4e by3o to szczególnie odczuwalne w woje-
wództwie nowos5deckim. Zauwa4a3: 

88 ANNS 31/205/4966, Narada w dniu 4 IV 1980 r., b.p.
89 ANNS 31/205/4966, Ocena realizacji polityki wyznaniowej w województwie oraz wytyczenie dalszych kierun-
ków dzia3a. w tym zakresie, [wyst5pienie S. Kuty na naradzie w dn. 4 IV 1980 r.], b.p.
90 Tam4e.
91 ANNS 31/205/3265, Protoko3y posiedze. egzekutywy KW PZPR w Nowym S5czu 8 XI – 28 XI 1979, Protokó3 
nr 22/79 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Nowym S5czu w dniu 28 XI 1979 r., k. 144.
92 ANNS 31/205/4966, Ocena realizacji polityki wyznaniowej w województwie oraz wytyczenie dalszych kierun-
ków dzia3a. w tym zakresie, [wyst5pienie S. Kuty na naradzie w dn. 4 IV 1980 r.], b.p.
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Po wizycie Ko8ció3 podj53 w szerokim zakresie dzia3alno8B zmierzaj5c5 do wszech-
stronnego o4ywienia 4ycia religijnego, zarówno przez bezpo8redni5 dzia3alno8B 
w 8wi5tyniach i punktach katechetycznych, jak równie4 przez tworzenie tzw. „do-
mowego ko8cio3a” w rodzinach katolickich. Rodziny te maj5 nie tylko doskona-
liB swoje postawy religijne ale przede wszystkim podejmowaB dzia3alno8B w8ród 
oboj2tnych religijnie i niewierz5cych krewnych, s5siadów i znajomych. Jednym 
z przejawów tej dzia3alno8ci jest szeroko rozpropagowana akcja po8wi2cania 
krzy4y, nawiedzania obrazem itd.93

S5dzi3, 4e w intensywnej pracy duszpasterskiej Ko8ció3 katolicki osi5g-
n53 pewne rezultaty, „co przejawia si2 mi2dzy innymi w o4ywieniu 4ycia 
religijnego, wzro8cie postaw dewocyjnych cz2sto ostentacyjnie manife-
stowanych (moda na noszenie emblematów religijnych, ozdabianie wi-
zerunkami Papie4a domów i mieszka.), wzro8cie 8wiadcze. material-
nych na rzecz Ko8cio3a, wzro8cie zainteresowa. stanem duchownym oraz 
wzro8cie presti4u kleru”94.

W swoim wyst5pieniu Kuta kierowa3 tak4e do obecnych na naradzie 
sekretarzy i naczelników miast i gmin konkretne zalecenia, odnosz5ce 
si2 pracy na odcinku wyznaniowym. Jednak pog32biaj5cy si2 kryzys go-
spodarczy w PRL doprowadzi3 w lipcu 1980 r. do wybuchu masowych 
strajków, w których efekcie na horyzoncie pojawi3 si2 nowy przeciwnik 
re4imu komunistycznego – niezale4ny od w3adz ruch zwi5zkowy. Sytu-
acja ta wymusi3a na komunistach konieczno8B zrewidowania dotychcza-
sowej polityki wobec Ko8cio3a katolickiego i zmian2 taktyki w kolejnych 
miesi5cach95.

Abstract
Socio-political and economic aspects of the pilgrimage of John Paul II 
to Nowy Targ in June 1979t
ytu3 w j2zyku angielskim]
Ee article discusses the preparations and the course of the visit of John 
Paul II in Nowy Targ on June 8, 1979. Ee reactions of the communist 
authorities to this event were taken into account and attempts were made 

93 Tam4e.
94 Tam4e.
95 A. Dudek, R. Gryz, Komuni(ci i Ko(ció$ w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, s. 351 i nast.
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to present the consequences of the pilgrimages of the Pope according to 
the communists in Nowy S5cz.

On the occasion of the Pope’s arrival in Nowy Targ, the authorities 
characterized the region as an area with a strong position of the Catholic 
Church and an ardent faith of the inhabitants. Ee communists counted 
on the mobilization of the faithful and therefore tried to minimize the 
scope of the celebrations in Nowy Targ, as well as their later conse-
quences.

Keywords: John Paul II, Nowy Targ city, Nowy S5cz voivodeship, June 8 
1979, pilgrimage, communist authorities, Catholic church.
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Natalia Jakubowska

Pielgrzymki Jana Paw"a II do Polski  
z lat 1979, 1983, 1987 w audycjach  
Sekcji Polskiej Radia Watyka&skiego  
z uwzgl%dnieniem korespondencji  
od s"uchaczy

1. Sekcja Polska Radia Watyka&skiego

Radio Watyka.skie powsta3o na 4yczenie Piusa XI, a jego realizacj2 po-
wierzono Guglielmo Marconiemu w 1929 r.1 Dwa lata pó@niej, 12 lutego 
1931 r. nadaniem or2dzia papieskiego watyka.ska rozg3o8nia rozpocz23a 
swoj5 dzia3alno8B2. Kierownictwo Radia Watyka.skiego (RW) przekaza-
no jezuitom. Ówczesny genera3 tego zakonu, W3odzimierz Ledóchowski, 
czyni3 starania o audycje w j2zyku polskim. Zanim powsta3a Sekcja Pol-
ska Radia Watyka.skiego (SPRW), w audycjach rozg3o8ni kilka razy za-
brzmia3 polski g3os: 20 marca 1931 r., gdy wyemitowano przemówienie 
papie4a z okazji czterdziestolecia encykliki Leona XIII Rerum novarum, 
w 1937 r., gdy o. Feliks Laso. SJ odczyta3 papieskie or2dzie na Niedziel2 

1 Zob. F. Bea, A. de Carolis, Ottant’anni della Radio del Papa, t. 1, Watykan 2011, s. 20.
2 Zob. L. Grzebie., Sekcja Polska Radia Watyka&skiego 1938–1988. Z$oty jubileusz, Rzym 1990, s. 51
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Misyjn5, oraz 17 kwietnia 1938 r. podczas relacjonowania po polsku 
przez Jerzego Langmana uroczysto8ci kanonizacji 8w. Andrzeja Boboli3. 
Od po3owy 1938 r. Radio Watyka.skie nadawa3o w podstawowych j2zy-
kach europejskich. W tym samym roku utworzono zespó3 przygotowu-
j5cy sta3y Serwis informacji katolickich wy35cznie dla Radia Watyka.skie-
go, na którego podstawie opracowywano audycje4. Wspó3pracowa3 przy 
tym o. Feliks Laso. SJ. 24 listopada 1938 r., po przerwie spowodowanej 
chorob5, odprawi3 on pierwsz5 msz2 8wi2t5 transmitowan5 drog5 radio-
w5 do kraju, nadaj5c tym samym pierwsz5 regularn5 audycj2 do Polski. 
Data ta wyznacza pocz5tek funkcjonowania SPRW5.

Jak pisze Roberto Tucci, Radio Watyka.skie powsta3o w celu upo-
wszechnienia papieskiej my8li na ca3ym 8wiecie6. Stolica Apostolska 
chcia3a mieB w3asne narz2dzia do przekazywania wiadomo8ci i szerze-
nia swojej nauki7. Zadanie to spe3nia3a równie4 SPRW. Przede wszystkim 
informowa3a ona o dzia3alno8ci papie4a, Stolicy Apostolskiej i Ko8cio-
3a na 8wiecie, co stanowi3o g3ówny zr5b audycji po II wojnie 8wiatowej. 
Podejmowano tak4e sprawy, dotycz5ce Ko8cio3a katolickiego w Polsce 
i najwa4niejszych krajowych wydarze. z 4ycia politycznego i spo3eczne-
go. Rola SPRW i RW wzros3a po wyborze Karola Wojty3y na papie4a. By3 
to prze3omowy moment w dzia3alno8ci papieskiej rozg3o8ni, który posta-
wi3 przed SPRW nowe zadania, takie jak obs3uga medialna licznych po-
dró4y papieskich czy transmisja od 1979 r. niedzielnej mszy 8wi2tej w j2-
zyku polskim. W okresie 1938–1989 kierownikami SPRW byli jezuici: 
o. Feliks Laso. (1938–1951), o. Józef Warszawski (1951–1957), o. Józef 
Chechelski (1957–1967), o. Tomasz Rostworowski (1967–1973), o. Ste-
fan Filipowicz (1973–1980), o. Florian Pe3ka (1980–1991)8.

Niniejszy artyku3 opiera si2 na oryginalnych skryptach audycji radio-
wych wytworzonych przez SPRW oraz korespondencji przychodz5cej 
od s3uchaczy, które przechowywane s5 w archiwum krakowskiego IPN. 
Materia3y te stanowi5 cz28B ogromnego zbioru dotycz5cego SPRW, który 
obejmuje lata 1940–1996. Z powodu braku miejsca na przechowywanie 
3 Zob. tam4e, s. 51–52; J. Polak, G$os papie#a po polsku, „Niedziela. Tygodnik katolicki” 2008, nr 51, s. 10.
4 Zob. L. Grzebie., dz. cyt., s. 52.
5 Zob. tam4e, s. 52.
6 Zob. R. Tucci, Wst'p, [w:] F. Bea, A. de Carolis, dz. cyt., s. VII.
7 F. Bea, A. de Carolis, dz. cyt., s. 20.
8 L. Grzebie., dz. cyt., s. 287; http://pl.radiovaticana.va/o-nas (data dost2pu: 26.04.2017).
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i udost2pnianie SPRW przekaza3a cz28B archiwaliów do Biblioteki Na-
rodowej Ksi24y Jezuitów. Z tych samych powodów jej Dyrektor Andrzej 
Pawe3 Bie8 po konsultacjach z SPRW podj53 decyzj2 o przekazaniu cz2-
8ci zbioru do IPN.

Ponty>kat Jana Paw3a II wyró4nia3 si2 cz2stymi podró4ami do wielu 
krajów 8wiata. SPRW ka4d5 z nich szczegó3owo relacjonowa3a. W zasadzie 
schemat przedstawiania wizyt papieskich by3 ujednolicony: omawiano 
przygotowania do pielgrzymki, szczegó3owy jej przebieg, rezultaty i echa 
prasy 8wiatowej. Nie inaczej by3o w przypadku pielgrzymek do Polski.

2. Przygotowania do pielgrzymek 

Charakter wizyt
W3adze ko8cielne przede wszystkim podkre8la3y religijny charak-
ter ka4dej z pielgrzymek Jana Paw3a II do Polski. Tak te4 widzia3a je 
SPRW. Powo3uj5c si2 na s3owa biskupów publikowane w komunika-
tach Konferencji Episkopatu Polski (KEP)9, redakcja zwraca3a uwag2 
na konieczno8B duchowego przygotowania si2 wiernych do ka4dej piel-
grzymki, a przed trzeci5 zach2ca3a do uczestnictwa – w ramach przy-
gotowa. do II Krajowego Kongresu Eucharystycznego – w ró4nych se-
minariach, konferencjach, odczytach czy spotkaniach modlitewnych10. 
Zwracano uwag2 na potrzeb2 modlitwy. Przyk3adowo przed pierwsz5 
pielgrzymk5 9Cmarca zapoznano s3uchaczy z artyku3em wicedyrekto-
ra „L’Osservatore Romano” ks. Virgilio Levi, który zach2ca3 wszyst-
kich chrze8cijan 8wiata do modlitwy za papie4a z okazji zbli4aj5cej si2 
wizyty w Polsce. W innych audycjach nawi5zywano do komunikatów 
ordynariuszy ró4nych diecezji, którzy podkre8lali religijny, duchowy 
i modlitewny aspekt pielgrzymki11. Informowano o odbywaj5cych si2 
w ramach przygotowa. duchowych Dniach Kultury Chrze8cija.skiej12, 

9 AIPN, Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watyka.skiego (ASPRW), sygn. IPN Kr 165/ 65, audycja z 10 III 1979, 
b.p.; AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/ 88, audycja z 5 V 1983 b.p. Zob. te4: Komunikat 168 i 192 Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski, [w:]: Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945–2000, wst2p i oprac. J. Daryn, 
Pozna. 2006, s. 210–212 i 276–277.
10 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113, audycja z 3 V 1987, pe3ny test: Komunikat 220 Konferencji Plenarnej Epi-
skopatu Polski, [w:] Komunikaty Konferencji Episkopatu…, s. 320–322.
11 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/65, audycja z 2 IV 1979, b.p., sygn. 165/88, audycja z 9 VI 1983 i 10 VI 1983, b.p.
12 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 9 VI 1983, b.p.
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organizowanych w para>ach dniach skupienia i modlitwy13 czy piel-
grzymkach wiernych do sanktuariów krajowych14. W audycjach RW 
wielokrotnie mówiono o przygotowaniach do pielgrzymki zarówno du-
chowie.stwa, jak i wiernych w poszczególnych diecezjach. Ci ostatni 
w listach do polskiej redakcji RW15 opisywali przygotowania w swoich 
rodzinach i para>ach. Informowano o specjalnych nabo4e.stwach pro-
wadzonych przed przyjazdem papie4a. Pisano o rozmodlonych wier-
nych, przepe3nionych ko8cio3ach i odczuwaniu rado8ci nawet wi2kszej 
ni4 z samego wyboru Jana Paw3a II. Jak wynika z listów, Polacy przygo-
towywali si2 przede wszystkim duchowo do wizyty Ojca Awi2tego po-
przez modlitwy indywidualne, rodzinne, a tak4e organizowane regu-
larnie msze, nabo4e.stwa i odmawianie ró4a.ca.

Audycje przygotowuj%ce
Organizacja i przygotowania do pielgrzymek stanowi3y wa4ny i sta3y ele-
ment programów RW przed wizytami papie4a. Pierwszej pielgrzymce 
towarzyszy3o wielkie oczekiwanie, ogromna rado8B i szczególne zainte-
resowanie. Udzieli3o si2 to równie4 SPRW, która z du45 uwag5 8ledzi3a 
przygotowania do planowanej wizyty papieskiej i skrupulatnie poda-
wa3a wszelkie informacje swoim s3uchaczom. 2 marca w3adze pa.stwo-
we o>cjalnie wystosowa3y komunikat w sprawie pielgrzymki Jana Paw-
3a II, a SPRW ju4 w wieczornej audycji poda3a s3uchaczom jego tre8B16. 
Odczytano zaproszenie do odwiedzenia Polski, które wystosowa3 do pa-
pie4a przewodnicz5cy Rady Pa.stwa, oraz odpowied@ g3owy Ko8cio3a. 
Nadano pe3n5 tre8B komunikatu Sekretariatu Episkopatu Polski w spra-
wie ramowego programu pielgrzymki, a przed sam5 wizyt5 jeszcze raz 
go powtórzono. S3uchaczy informowano równie4 na przyk3ad o ustale-
niach Komitetu Koordynacyjnego przyj2cia Ojca Awi2tego, które mia3y 
u3atwiB wiernym udzia3 w uroczysto8ciach pielgrzymkowych17. 
13 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 10 VI 1983 b.p.
14 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 22 IV 1987 b.p.
15 Od wyboru Jana Paw3a II wzros3a ilo8B listów wysy3anych do SPRW, w 1979 r. redakcja trzyma3a 4707 listów. 
W 1983 r. do SPRW tra>3o 9368 listów od s3uchaczy i ok. 12 tys. wypowiedzi na temat przygotowania na spotka-
nie z papie4em. Dla porównania w roku 1980 otrzymano 17C554 listy i 4500 odpowiedzi na konkurs dotycz5cy 
podró4y papie4a, w 1981 r. odebrano rekordow5 liczb2 listów – 18C076, w 1982 r. – ze wzgl2du na trwaj5cy stan 
wojenny i cenzur2 tylko 6311. Zob. L. Grzebie., dz. cyt., s. 80, 215, 227, 233, 239.
16 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/65, audycja z 2 III 1979, b.p.
17 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/65, audycja z 10 maja 1979, b.p.
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Przed drug5 i trzeci5 pielgrzymk5 przygotowania s3uchaczy nabra-
3y innego, ukierunkowanego charakteru, poprzez seri2 tematycznych 
audycji. W ramach przygotowania s3uchaczy do drugiej wizyty papie-
skiej 13 maja 1983 r. rozpocz2to cykl wieczornych audycji18 ks. Czes3a-
wa Dr54ka pt. „Czytaj5c listy naszych s3uchaczy”19. Jak podkre8li3 autor 
audycji, w8ród wielu poruszanych w5tków w korespondencji szczegól-
nie du4o s3uchacze pisali o nadchodz5cej pielgrzymce. By3o to równie4 
wynikiem pro8by, jak5 redakcja SPRW skierowa3a do s3uchaczy, aby nad-
sy3ali swoje reGeksje i informacje dotycz5ce prze4yB zwi5zanych z Jubile-
uszem 600-lecia Jasnej Góry, Jubileuszowym Rokiem Odkupienia oraz 
nadchodz5c5 podró45 papie4a do Polski20. W audycji odnoszono si2 do 
ró4nych w5tków poruszanych przez s3uchaczy w listach. Przed przyjaz-
dem papie4a nadano równie4 dwie audycje z reGeksjami Stanis3awa Gry-
giela – >lozofa, ucznia i przyjaciela kardyna3a Wojty3y – pt. „Czekaj5c na 
Piotra i jego s3owo”21. 

Przygotowanie s3uchaczy przed trzeci5 pielgrzymk5 by3o du4o solid-
niejsze ni4 wcze8niej. Jak zauwa4y3 o. Grzebie., sekcja polska „stara3a 
si2 o nale4yte przygotowanie s3uchaczy do wizyty”22. S3u4yB temu mia3 
cykl a4 20 audycji, m.in. wywiady na temat zbli4aj5cej si2 pielgrzymki 
z Jerzym Turowiczem23, bp. Janem Arutw524, ks. Alojzym Orszulikiem, 
ks. Wac3awem KuGewskim25. Szczególnie wa4ne by3y obszerne regular-
ne audycje (10 audycji) ks. Andrzeja Koprowskiego pt. „Potrójne ocze-
kiwanie”, nadawane od 7 maja do 3 czerwca. By3y to pogadanki porusza-
j5ce kwestie sakramentów 8wi2tych, wiary, cz3owiecze.stwa, kultury czy 
próba diagnozy polskiego spo3ecze.stwa z reGeksjami o przewidywanym 
wp3ywie nadchodz5cej wizyty papie4a na te kwestie. Trzecia pielgrzym-
ka do Polski powi5zana by3a z II Krajowym Kongresem Eucharystycz-

18 Od 2 maja wyd3u4ono czas trwania audycji wieczornej z 15 do 20 minut. Zob. L. Grzebie., dz. cyt., s. 235.
19 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88 audycja z 13 V 1983 b.p.
20 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88 audycja z 13 V 1983 b.p.
21 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 13 i 14 VI 1983, b.p.
22 L. Grzebie., dz. cyt., s. 262.
23 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113 audycja z 6 V 1987, b.p.
24 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113 audycja z 12 V 1987, b.p.
25 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113 audycja z 19 V 1987, b.p.
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nym26 i 50-leciem Kongresu Eucharystycznego27. W tym kontek8cie nada-
no audycje przygotowuj5ce ks. Czes3awa Dr54ka. Nawi5zywa3y one do 
nakre8lonego przez Episkopat programu, w którego my8l – jak informo-
wa3a watyka.ska rozg3o8nia – trzy ostatnie niedziele przez przybyciem 
papie4a do Polski mia3y byB po8wi2cone nast2puj5cym zagadnieniom: 
trze@wo8ci, dobroczynno8ci i pojednaniu28. Na tych zagadnieniach opar3 
swoje reGeksje ks. Dr54ek29. Kwestie te (obok praw cz3owieka, praw pra-
cy, solidarno8ci, pokoju) przewija3y si2 równie4 w papieskim nauczaniu. 
Ponadto zapoznano s3uchaczy z histori5 kongresów eucharystycznych30.

Oczekiwania
Ciekaw5 lektur2 stanowi korespondencja przychodz5ca od s3uchaczy. 
Nadawcy listów bardzo ch2tnie dzielili si2 swoimi oczekiwaniami i re-
Geksjami na temat tego, co przyniesie dana pielgrzymka. Szczególnie 
widaB to w przypadku drugiej i trzeciej pielgrzymki. Druga wizyta by3a 
zdecydowanie inna ni4 ta z 1979 r., inne te4 by3y oczekiwania i nadzie-
je wobec niej. Jak zauwa4y3a jedna ze s3uchaczek, pierwsza pielgrzymka 
odbywa3a si2: „w pe3ni rado8ci i szcz28cia, ta b2dzie po wielu bolesnych 
prze4yciach, zarówno Ojca Awi2tego jak i naszego narodu”31. Wi5zano 
z ni5 wielkie nadzieje. Okre8lenia „nadzieja”, „umocnienie”, „wyzwolenie” 
to jedne z najcz28ciej u4ywanych w listach s3ów. Oczekiwano, 4e papie4 
utwierdzi Polaków w wierze i j5 wzmocni32, podniesie moralnie33, od-
rodzi religijnie34. S3uchacz z Krakowa tak wyra4a3 swoje reGeksje: „Tak 
jak pierwsza pielgrzymka by3a bierzmowaniem Narodu, tak ufamy, 4e 
ta b2dzie Jego komuni5 z Chrystusem; Chrystusem zmartwychwsta3ym, 
Chrystusem – Zwyci2zc5 nad 8mierci5, grzechem i z3em, mówi5cym do 
nas, jak do aposto3ów, «Pokój wam»”35. Spodziewano si2 równie4 zmian 
26 P. Raina, Ko(ció$ w PRL. Ko(ció$ katolicki a pa&stwo polskie w (wietle dokumentów 1945–1989, t. 3: Lata 1975–89, 
Pozna. 1996, s. 546.
27 A. Dudek, R. Gryz, Komuni(ci i Ko(ció$ w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2006, s. 427.
28 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113, audycja z 22 V 1987, b.p.
29 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113, audycje z 22 V, 29 V i 4 VI 1987, b.p.
30 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113, audycja z 23 IV 1987, b.p.
31 AIPN, Korespondencja przychodz5ca do Radia Watykan od s3uchaczy (osób prywatnych, instytucji, stowarzy-
sze., organizacji polonijnych) 1983 do 1983 (KPdRWoS), sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 3753.
32 Np. AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 4153.
33 Np. AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 4149.
34 Np. AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 3816.
35 AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 3991.
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spo3eczno-politycznych. S3uchacz z Go8cieradza argumentowa3 to nast2-
puj5co: „Nic dziwnego, w obecnej trudnej sytuacji w naszym kraju oczeki-
wania przywrócenia podstawowych praw cz3owieka s5 ca3kowicie zrozu-
mia3e”36. Inny s3uchacz pisa3, 4e ma nadziej2, i4 rok 1983 „b2dzie dla Polski 
rokiem prze3omowym, 4e przyniesie oczekiwane rozwi5zanie naszej sytu-
acji”, a wCdalszej cz28ci, 4e pielgrzymka „wywrze zasadnicze pi2tno na dal-
sze losy naszego narodu”37. S3uchaczka z Bystrej Al5skiej wierzy3a, 4e dru-
ga pielgrzymka – tak jak za czasów pierwszej – przyczyni si2 do „powstania 
narodu z kl2czek” i sprawi, 4e „odwróci si2 nowa karta w dziejach naszego 
narodu”38. Wierzono, 4e pielgrzymka nape3ni naród si35 i pokojem39, zjed-
noczy go i przyniesie mi3o8B i zgod2. W pielgrzymce widziano nadziej2 na 
ratunek dla spo3ecze.stwa. Jeden ze s3uchaczy pisa3: „?5czymy Jego wizyt2 
z ukrytymi nadziejami na odnow2 naszego spo3ecze.stwa – a wyzwolenie 
go z niewoli pija.stwa, narkomanii i innych plag, na zjednoczenie rozbi-
tych rodzin – podzielonych zda. i przekona., jak ratowaB Ojczyzn2 z kry-
zysu materialnego, a przede wszystkim moralnego”40.

Oczekiwania i reGeksje to tak4e tre8B listów z 1987 r. Korespondencji 
z tego okresu jest zdecydowanie mniej ni4 w przypadku drugiej wizyty, ina-
czej rozk3adaj5 si2 akcenty. Pisz5cy wskazywali szczególnie na odnow2 mo-
raln541 jako oczekiwany skutek pielgrzymki. W8ród trapi5cych problemów 
zwraca uwag2 kwestia trze@wo8ci. S3uchacz z Cz2stochowy oczekiwa3, 4e dzi2-
ki pielgrzymce nast5pi odnowa moralna narodu, m.in. w3a8nie w tym aspek-
cie. Jak poda3, w jego regionie na statystycznego mieszka.ca przypada3o 28 li-
trów wódki42. Problem nadu4ywania alkoholu zosta3 zauwa4ony równie4 
w spo3ecze.stwie. W badaniu opinii publicznej dotycz5cym wizyty papie-
skiej na pytanie o efekty przyjazdu papie4a 19 procent odpowiadaj5cych 
(aCwi2c prawie 1/5 ankietowanych) poda3a, 4e rezultatem pielgrzymki b2-
dzie zmniejszenie pija.stwa43. Problem dostrzega3y równie4 w3adze, które 

36 AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 3420.
37 AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 4373.
38 AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 4287.
39 Np. AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 3967.
40 AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, sygn. IPN Kr 165/254, dokument nr 3792.
41 Np. AIPN, KPdRWoS 1986 do 1987, sygn. IPN Kr 165/259, dokument nr 2983, 2982, 3559.
42 AIPN, KPdRWoS 1986 do 1987, sygn. IPN Kr 165/259, dokument nr 2983.
43 Protokó$ z trzeciego posiedzenia prezydium zespo$u trzeciej pielgrzymki Jana Paw$a II do Polski odbytego po jej za-
ko&czeniu (22 VI 1987), [w:] P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Wa-
tykan – PRL – Episkopat, Warszawa 1997, s. 292.
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widzia3y w Ko8ciele partnera w rozwi5zywaniu tego problemu (gen. Jó-
zef Bary3a, sekretarz KC PZPR, na spotkaniu strony rz5dowej i ko8cielnej, 
podsumowuj5cym zako.czon5 wizyt2 papiesk5, odnosz5c si2 do homilii 
papie4a i dotychczasowych dzia3a. pa.stwa, zaproponowa3 wspó3dzia3a-
nie Ko8cio3a i rz5du w sprawie ograniczania patologii spo3ecznych, z3ych 
na3ogów i obyczajów, stwierdzaj5c np., 4e ustawa antyalkoholowa b2dzie 
przez rz5d konsekwentnie realizowana, ale potrzebna jest tu wspó3praca 
ambony i 4e „pijanych wsz2dzie widaB na ulicach”44).

Swoje oczekiwania wobec wizyty papie4a mia3 zarówno Episkopat Pol-
ski, jak i w3adze pa.stwowe. Rozmowy w sprawie pielgrzymek toczy3y si2 
m.in. na forum Komisji Wspólnej przedstawicieli rz5du i Episkopatu, a ich 
wyniki og3aszano w komunikatach. Biskupi prezentowali tak4e stanowisko 
Ko8cio3a, publikuj5c komunikaty z posiedze. Episkopatu. SPRW utrzymy-
wa3a sta3y kontakt z Biurem Episkopatu Polski, które przekazywa3o telek-
sami wspomniane komunikaty, a tak4e komunikaty ze spotka. przedsta-
wicieli rz5du i Episkopatu. Informacje te wykorzystywano w programach 
radiowych. Przed pierwsz5 pielgrzymk5 biskupi wyrazili nadziej2, 4e wizy-
ta apostolska wp3ynie na stosunki pa.stwo – Ko8ció3, przyczyniaj5c si2 do 

„stworzenia nowego klimatu w procesie pe3nej normalizacji”45. Podobnie 
stwierdzenia pad3y na spotkaniu Edwarda Gierka i prymasa Wyszy.skie-
go, o którym informowa3o RW. Rozmówcy zgodnie przyznali, 4e pierw-
sza pielgrzymka ma donios3e, historyczne znaczenie. Ró4niono si2 jednak 
w szczegó3ach. I sekretarz stwierdzi3, 4e wizyta papieska w 1979 r. b2dzie 
s3u4yB „jedno8ci Polaków, wzrostowi pozycji Polski w 8wiecie i dalszemu 
rozwojowi pomy8lnych stosunków pomi2dzy Pa.stwem i Ko8cio3em dla 
wszechstronnego dobra narodu”46. Z kolei prymas Polski mówi3 o znacze-
niu pracy polskiego Ko8cio3a. Ponadto zach2ca3 do przyj2cia papie4a przez 
Polaków z kultur5 i powag5, a tak4e podzi2kowa3 w3adzom pa.stwowym 
za pomoc w przygotowaniu wizyty apostolskiej47. 

Druga pielgrzymka nios3a ze sob5 jeszcze wi2ksze oczekiwania ze 
strony spo3ecze.stwa, Ko8cio3a oraz pa.stwa. Spo3ecze.stwo, do8wiad-
czone stanem wojennym, pozbawione nadziei na zmiany, sfrustrowane 

44 Tam4e, s. 290.
45 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/65, audycja z 23 III 1979, b.p.
46 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, audycja z 29 V 1979, b.p.
47 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, audycja z 29 V 1979, b.p.
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trudn5 codzienno8ci5, oczekiwa3o s3ów pociechy, prawdy i nadziei48. Epi-
skopat, 8wiadomy sytuacji spo3eczno-politycznej, widzia3 w pielgrzymce 
szans5 na zjednoczenie Polaków 49 oraz na umocnienie „w wierno8ci za-
sadom Ewangelii i wyp3ywaj5cym z nich prawom cz3owieka”50, a tak4e 
m.in. na odwo3anie stanu wojennego51. Jak poda3o RW, odczytuj5c pe3-
n5 tre8B komunikatu KEP, biskupi nazwali nadchodz5c5 wizyt2 papie-
4a „pielgrzymk5 narodowej nadziei”52. Z kolei w3adze pa.stwowe lan-
sowa3y tez2, 4e przybycie papie4a przyczyni si2 do normalizacji 4ycia 
spo3ecznego w kraju i stosunków mi2dzy pa.stwem a Ko8cio3em. RW 
relacjonowa3o, 4e podczas spotkania w 1983 r. prymasa Glempa i gen. 
Jaruzelskiego wyra4ono przekonanie o tym, 4e b2dzie ona s3u4y3a „do-
bru Ko8cio3a i Ojczyzny”53. 

Rok 1987 to prze3omowy okres w stosunkach pa.stwowo-ko8cielnych, 
poniewa4 w3adze pa.stwowe podj23y decyzj2 o trwa3ej normalizacji sto-
sunków54, dzi2ki czemu mo4liwy sta3 si2 dialog mi2dzy tymi podmio-
tami55. Kwestia uregulowania statusu prawnego Ko8cio3a w PRL (nad 
którym pracowa3a Komisja Wspólna i potem osobna Komisja Mie-
szana) przewija3a si2 na falach RW przy okazji tematu nadchodz5cej 
trzeciej wizyty Jana Paw3a II do Polski. W kwietniu 1987 r. w watyka.-
skim dzienniku radiowym poinformowano o post2pie prac w Komisji 
Wspólnej. W komunikacie komisji wyra4ono nadzieje, 4e nadchodz5-
ca pielgrzymka oprócz wp3ywu religijnego „przyczyni si2 do podnie-
sienia moralno8ci spo3ecznej i umocnienia porozumienia narodowego”56. 
Poinformowano te4 o kierunku dalszych prac nad statusem prawnym Ko-
8cio3a katolickiego57. Na pocz5tku maja RW szeroko omówi3o komunikat 
z 220. posiedzenia KEP, podkre8laj5c w nim m.in. spraw2 przygotowa. 

48 J. Daryn, Jan Pawe$ II a stan wojenny, [w:] Pielgrzymka nadziei. II wizyta Jana Paw$a II w ojczy,nie. Materia$y 
pokonferencyjne, Warszawa 2014, s.106.
49 Komunikat z 185 konferencji Episkopatu Polski 8 VI 1982, [w:] P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II…, s. 126.
50 Pismo Prymasa Polski kard. Glempa do Jana Paw$a II (Warszawa, 19 III 1983), [w:] P. Raina, Wizyty apostol-
skie Jana Paw$a II…, s. 149.
51 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 5 V 1983, b.p.; Komunikat konferencji plenarnej Episkopatu Pol-
ski o przygotowaniu do przyj'cia w kraju Papie#a Jana Paw$a II, [w:] P. Raina, Ko(ció$ w PRL, s. 400.
52 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 5 V 1983, b.p.
53 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 6 VI 1983, b.p.
54 P. Raina, Ko(ció$ w PRL, s. 535.
55 A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 427.
56 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/112, audycja z 8 IV 1987, b.p.
57 Tam4e.
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do kongresu eucharystycznego i wizyty papie4a oraz kwesti2 wznowienia 
stosunków PRL – Stolica Apostolska58.

3. Relacje z pielgrzymek

Rok 1979: „Niech st%pi Duch Twój…”
„Radio Watyka.skie, w tym polska sekcja, towarzyszy3y papie4owi na 
wszystkich etapach pielgrzymki i informowa3y bardzo szczegó3owo o jej 
przebiegu” – tak w skrócie charakteryzuje L. Grzebie. SJ prac2 Sekcji pol-
skiego oddzia3u RW. 59. Korespondentem z ramienia SPRW, który przyby3 
do Polski, by relacjonowaB przebieg pierwszej pielgrzymki, by3 kierownik 
polskiej sekcji, o. Stefan Filipowicz. Ka4dy dzie. wizyty by3 dok3adnie opi-
sywany. W trakcie pielgrzymki nadawano trzy ró4ne programy. O godzinie 
14.15 wprowadzono dodatkow5 audycj2, o 16.15 rozpoczyna3 si2 dziennik 
radiowy, a o godzinie 21.15 zaczyna3a si2 audycja wieczorna. Relacjonowa-
no w nich przebieg pielgrzymki w danym dniu b5d@ powracano do wyda-
rze. poprzedniego dnia, streszczano b5d@ nadawano fragmenty przemó-
wie. papieskich. W audycji wieczornej równie4 omawiano te spotkania 
i emitowano przemówienia papieskie, na które wcze8niej zabrak3o czasu 
antenowego. Oprócz audycji SPRW zorganizowa3a 22 transmisje bezpo-
8rednie60. Ogó3em Radio Watyka.skie przeprowadzi3o 24 transmisje, czyli 
przez 40 godzin mo4na by3o us3yszeB w nim polsk5 mow261. O transmisjach 
z komentarzem w j2zyku polskim oraz w innych j2zykach s3uchacze byli 
informowani w audycjach odpowiednio wcze8niej. Dodatkowo w pierw-
szym dniu pielgrzymki bezpo8redni5 transmisj2 prowadzi3y tak4e Polskie 
Radio i Telewizja Polska. SPRW zach2ca3a do jednoczesnego ogl5dania 
transmisji w telewizji i s3uchania relacji na 4ywo prowadzonej przez RW62.

Rok 1983: „Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!” 
Przebieg drugiej papieskiej wizyty – podobnie jak tej w 1979 r. – by3 szcze-
gó3owo relacjonowany s3uchaczom watyka.skiej rozg3o8ni. SPRW nada3a 

58 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113, audycja z 3 V 1987, b.p.
59 L. Grzebie., dz. cyt., s. 213.
60 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, audycja z 11 VI 1979, b.p.
61 F. Bea, A. de Carolis, dz. cyt., s. 21.
62 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, audycja z 31 V 1979, b.p.
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16 transmisji bezpo8rednich, w tym 12 w j2zyku polskim63. Transmito-
wano wszystkie najwa4niejsze uroczysto8ci papieskie, których nie nada-
wa3a Telewizja Polska64 (podczas posiedze. Komisji Organizacyjnej przed-
stawicieli Rz5du i Episkopatu Polski ustalono, 4e polska telewizja i radio 
b2d5 transmitowaB w programie pierwszym powitanie i po4egnanie pa-
pie4a na lotnisku, spotkanie z w3adzami w Belwederze i uroczysto8ci na 
Jasnej Górze. Inne uroczysto8ci mia3y byB przekazywane na 4ywo w dru-
gim programie polskiego radia i telewizji, a ponadto ka4dego dnia odpo-
wiedni program mia3 znale@B si2 w dzienniku telewizyjnym)65. Funkcj2 
specjalnego wys3annika RW do Polski pe3ni3 ks. Lech Rynkiewicz, pra-
cownik Redakcji Centralnej, a wcze8niej wspó3pracownik SPRW, któ-
ry by3 korespondentem w czasie podró4y apostolskich Jana Paw3a II66. 
Dziennik radiowy, w którym relacjonowano szczegó3owo ka4dy dzie. 
podró4y papieskiej, emitowany codziennie o godz. 16.15, zosta3 w tych 
dniach przed3u4ony z 20 do 40 minut67. Dodatkowo w dniach od 17 do 
24 czerwca SPRW wprowadzi3a dodatkowy program po dzienniku ra-
diowym pt. „S3uchamy g3osu Ojca 8wi2tego Jana Paw3a II pielgrzymuj5-
cego po raz drugi po ziemi ojczystej”68. Pó3godzinna audycja zawiera3a 
obszerne fragmenty przemówie. papieskich w Polsce.

Rok 1987: „Do ko&ca ich umi$owa$”
Z trzeciej podró4y papieskiej po Polsce SPRW przeprowadzi3a 10 trans-
misji. Sprawozdawc5 by3 znów Rynkiewicz, natomiast kierownik sekcji 
o. Florian Pe3ka uczestniczy3 w pielgrzymce w sposób szczególny, znaj-
duj5c si2 w kr2gu osób towarzysz5cych papie4owi. Jak sam powiedzia3 
w popielgrzymkowym wywiadzie dla RW, razem z Dyrektorem Biu-
ra Prasowego i Dyrektorem Radia Watyka.skiego czuwa3 „nad w3a8ci-
wym przekazem dzia3alno8ci Papie4a i tre8ci jego przemówie.”. Relacjo-
nowa3: „By3em – mo4na powiedzieB – 35cznikiem najpierw mi2dzy tym, 
co si2 dzia3o i by3o ma3o zrozumia3e dla obcokrajowców, a wi2c tak4e 
63 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 13 VI 1983 b.p.
64 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 13 VI 1983 b.p.
65 Ustalenia obowi%zuj%ce podczas drugiej pielgrzymki Jana Paw$a II powzi'te podczas kolejnych posiedze& Komisji 
Organizacyjnej przedstawicieli Rz%du i Episkopatu Polski (17 V 1983), [w:] P. Raina, Wizyty Apostolskie…, s. 208.
66 L. Grzebie., dz. cyt., s. 285.
67 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 12 VI 1983 b.p.
68 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/88, audycja z 13 VI 1983 b.p.
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niektórych osób towarzysz5cych Papie4owi. Nast2pnie 35cznikiem z ca-
3ym Radiem Watyka.skim i jego ró4nymi sekcjami pracuj5cymi w Rzy-
mie, aby ich relacje o przebiegu podró4y by3y jak najpe3niejsze”69. W od-
ró4nieniu od poprzednich pielgrzymek podczas tej wizyty SPRW oprócz 
relacji z przebiegu danego dnia wizyty cz28ciej omawiano homilie i nada-
wano przemówienia papie4a, przybli4aj5c s3uchaczom wa4ne tre8ci i pro-
blemy, jakie w nich porusza3.

W sprawozdaniach podczas ka4dej pielgrzymki redakcja stara3a si2 
tak4e oddaB atmosfer2 spotka. z papie4em oraz zobrazowaB otoczenie, 
w jakim si2 odbywa3y (np. wygl5d o3tarza, dekoracje budynków itp.), cz2-
sto podawano liczb2 uczestników70.

Po pielgrzymce. Utrwali* nauczanie
Po zako.czeniu ka4dej z pielgrzymek cz2sto do niej powracano. Prze-
prowadzano wywiady z biskupami, którzy dzielili si2 swoimi wra4enia-
mi i reGeksjami z wizyty papie4a71, zapoznawano ze s3owem pasterskim 
hierarchów ko8cielnych odno8nie pielgrzymek72, przedstawiono s3ucha-
czom ciekawostki w formie danych statystycznych (np. liczb2 godzin, jak5 
przebywa3 Ojciec Awi2ty jako pielgrzym na Jasnej Górze, liczb2 przemó-
wie. tam wyg3oszonych, liczb2 kwiatów zdobi5cych o3tarz czy wymiary 
chodnika, po którym chodzi3 papie4)73. Zapoznawano s3uchaczy z ocen5 
rezultatów pielgrzymki dokonan5 przez Konferencj2 Episkopatu Polski, 
któr5 wywodzono z komunikatu z posiedzenia Konferencji74. Najcz28ciej 
jednak powracano do s3ów papie4a. Redakcja pragn23a, aby utrwaliB to, 
co najcenniejsze w pielgrzymce – nauczanie Jana Paw3a II, skierowane do 
Polaków75. Kilka lat pó@niej redakcja stwierdzi3a, 4e „powtórne i spokojne 
ws3uchanie si2 w nauczanie Papie4a […] b2dzie pomocne w przyswojeniu 

69 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/113, audycja z 15 VI 1987, b.p.
70 W wi2kszo8ci nie by3y podawane @ród3a, na jakich opiera3a si2 redakcja, podaj5c liczb2 uczestników spotka. 
z papie4em.
71 Wywiad z bp sufraganem warszawskim ks. Zbigniewem Kraszewskim – AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, 
audycja z 19 VI 1979, b.p; wywiad z bp opolskim Alfonsem Nossolem na temat wizyty Jana Paw3a II na Górze 8w. 
Anny – AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/89, audycja z 12 VII 1983, b.p.
72 S3owa pasterskie bp 3om4y.skiego Juliusza Paetza – AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/89, audycja z 24 VII 1983, 
b.p. i prymasa Józefa Glempa – AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/89, audycja z 13 VIII 1983, b.p.
73 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, audycja z 7 VII 1979, b.p.
74 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/89, audycja z 26 VIII 1983, b.p. i 21 VI 1987, b.p.
75 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, audycja z 7 VII 1979 b.p.
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jego tre8ci i w spe3nieniu 4yczenia Ojca Awi2tego, wyra4onego na ostat-
nim spotkaniu z Polakami: by ta podró4 wyda3a ob>ty Plon”. Dlatego te4 
cz28B czasu antenowego przeznaczono na odtwarzanie d3u4szych fragmen-
tów papieskich przemówie. i homilii, szczególnie tych, których z powodu 
ograniczenia czasowego dotychczas nie nadano. W 1979 r. emitowano je 
regularnie od 15 lipca do wrze8nia po niedzielnej mszy 8w. w j2zyku pol-
skim. W 1983 r. pocz5wszy od 25 czerwca a4 do 1 pa@dziernika nada-
wano wszystkie przemówienia wyg3oszone przez Jana Paw3a II podczas 
drugiej pielgrzymki do Polski. Po trzecim pobycie papie4a w Polsce od 
7 lipca systematycznie w wieczornych audycjach emitowano papieskie 
nauczanie z ca3ej wizyty. Po drugiej i trzeciej pielgrzymce SPRW wyda-
3a tak4e zestaw kaset magnetofonowych ze wszystkimi przemówieniami.

Prze#ycia wiernych
Spotkania z papie4em wyzwoli3y w spo3ecze.stwie wielkie emocje i uczu-
cia. W 1979 r. polska redakcja snu3a reGeksje: „Wszyscy g32boko prze4y-
wamy pobyt Ojca Awi2tego w Polsce. Ws3uchani jeste8my w jego s3owa, 
s3owa powa4ne, pe3ne g32bokiej tre8ci. Przekazuje nam w nich Jan Pa-
we3CII umocnienie w wierze”76. Swoje prze4ycia zwi5zane z pielgrzymk5 
opisywali s3uchacze w listach do polskiej redakcji RW. W odniesieniu 
do pierwszej pielgrzymki pisano o ogromnym wzruszeniu77, zjednocze-
niu i braterskiej atmosferze78. Te emocje uzewn2trzni3y si2 w reakcji t3u-
mów. Dominowa3 entuzjazm, rado8B, które wyra4a3y si2 w oklaskach 
przeplataj5cych kazania papieskie, wiwatowaniu, 8piewach, o czym wspo-
mina3a w swoich relacjach SPRW. Panowa3a atmosfera solidarno8ci. Te 
emocje udzieli3y si2 równie4 korespondentowi „L’Osservatore Romano” 

– sekretarzowi redakcji Claudio Sorgi, którego relacj2 z mszy 8w. w Gnie@-
nie zacytowa3a SPRW: 

Powinienem napisaB sprawozdanie ch3odne i lakoniczne. Ale, musz2 przyznaB, 
w tej atmosferze jest to niemo4liwe. Ojciec Aw. w homilii i wCprzemówieniach 
dzisiejszych mówi3 o Zes3aniu Ducha Aw. […] I oto tutaj, przed naszymi ocza-
mi jest w3a8nie to Zes3anie Ducha Aw. […] Jeste8my dzisiaj 8wiadkami Zes3ania 

76 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, audycja z 8 VI 1979, b.p.
77 Zob. np. AIPN, KPdRWoS 1979 do 1979, sygn. IPN Kr 165/225, dokument nr 7985.
78 Zob. np. AIPN, KPdRWoS 1979 do 1979, sygn. IPN Kr 165/225, dokument nr 8009.
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Ducha Aw. które pozostawia znak. Jeste8my tego pewni, jak te4 pewni tego, 4e 
jest to nowe ziarno rzucone w ziemi2 i przyniesie owoce […]. Przyniesie owo-
ce dla ca3ego Ko8cio3a i 8wiata79.

Druga pielgrzymka ró4ni3a si2 od pierwszej nie tylko okoliczno8ciami, 
lecz tak4e brakiem takiej interakcji i spontanicznego dialogu z wiernymi jak 
w 1979 r.80. Wynika3o to z pro8by papie4a, aby wierni nie przerywali prze-
mówie. oklaskami, ale by w skupieniu wys3uchali i przemy8leli to, o czym 
mówi3 81. George Weigel, biograf Jana Paw3a II, w ksi54ce Kres i pocz%tek 
pisze, 4e „druga pielgrzymka do Polski stworzy3a warunki duchowe i psy-
chologiczne umo4liwiaj5ce odrodzenie si2 spo3ecze.stwa obywatelskiego 
po stanie wojennym”82. Podobnie wskazuj5 w swoich listach s3uchacze. 
Podkre8lali oni przede wszystkim duchowy wymiar pielgrzymki – g32-
bokie modlitewne prze4ycia83, umocnienie wiary 84, o4ywienie 4ycia re-
ligijnego85, wielkie emocje, których nie dawa3o si2 opisaB, oraz uczucie 
odnowienia jak po rekolekcjach86. 

W przypadku trzeciej pielgrzymki nader skromna jest koresponden-
cja z ni5 zwi5zana, rzadko poruszano w5tek reGeksji i wra4e. po zako.-
czonej pielgrzymce. S3uchaczka z Tarnobrzegu pisa3a: 

Jestem pod wra4eniem spotkania z Ojcem Awi2tym w Tarnowie. T3umów tak ogrom-
nych nigdy jeszcze nie widzia3am. Czasami przychodzi zw5tpienie, czasem my8li si2, 
4e wiara wcale ju4 tak silnie nie oddzia3ywuje na ludzi, 4e 8wiat ogarnia z3o i to z3o 
silne […]. Ale ju4 nie mo4na tak my8leB, gdy widzi si2 setki, setki tysi2cy ludzi – w du-
4ej cz28ci m3odych 8piewaj5cych „My chcemy Boga” i „Jestem przy Tobie, pami2tam, 
czuwam”87.

Zako.czon5 podró4 papiesk5 SPRW podsumowa3a w3asnym komenta-
rzem. Zauwa4y3a, 4e w odczuciu wielu osób „w Polsce uderza3a niezwyk3a 

79 AIPN, ASPRW, sygn. IPN Kr 165/66, audycja z 4 VI 179 r. b.p.
80 Z. Stawrowski, Jan Pawe$ II o wolno(ci. II pielgrzymka do Polski w 1983 roku, [w:] Pielgrzymka nadziei… Mate-
ria$y pokonferencyjne, s.133.
81 Tam4e; G. Majchrzak, „Wyjd,my mu na spotkanie…”. „Solidarno(*” wobec II pielgrzymki Jana Paw$a II do Pol-
ski, [w:] Pielgrzymka nadziei… Materia$y pokonferencyjne, s. 96.
82 G. Weigel, Kres i pocz%tek. Jan Pawe$ II – zwyci'stwo wolno(ci, ostatnie lata, dziedzictwo, Kraków 2012, s. 178.
83 Np. AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, IPN Kr 165/255 dokument nr 6085.
84 Np. AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, IPN Kr 165/255 dokument nr 6996.
85 Np. AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, IPN Kr 165/255 dokument nr 43.
86 Np. AIPN, KPdRWoS 1983 do 1983, IPN Kr 165/255 dokument nr 5959.
87 AIPN, KPdRWoS 1986 do 1987, IPN Kr 165/259, dokument nr 5093.
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zgodno8B i milcz5ce porozumienie z Janem Paw3em II. Komunia, wspó3-
uczestnictwo Ludu Bo4ego skupionego wokó3 swego Pasterza. Pasterza 
przej2tego losem swego ludu w dziejowym zmaganiu si2 o nowy kszta3t 
cz3owieka i 8wiata przenikanego i prowadzonego ku jedno8ci i pokojowi”88.

Prasa o pielgrzymkach
Pielgrzymkami Jana Paw3a II do Polski 4ywo interesowa3a si2 zachodnia 
prasa. Przedstawianie s3uchaczom jej opinii by3o sta3ym elementem audy-
cji RW po ka4dej wizycie apostolskiej. W 1979 r. dziennikarzy fascynowa3 
fakt przybycia papie4a do komunistycznego kraju, który by3 dodatkowo oj-
czyzn5 Jana Paw3a II. W prasie podkre8lano religijny charakter pielgrzymki, 
ale i dostrzegano inne jej aspekty. Spotkania z papie4em nabiera3y charakte-
ru narodowo-patriotycznej manifestacji i g32bokiego religijnego prze4ycia 
zarazem. Prasa komentowa3a spotkanie papie4a z w3adzami pa.stwowymi. 
Redakcja SPRW zwróci3a te4 uwag2, 4e nie wszystkie przemówienia papie-
skie dotycz5ce zwi5zku Polski z kultur5 chrze8cija.sk5 by3y w pe3ni rozu-
miane przez dziennikarzy 89. Po zako.czeniu pielgrzymki przybli4ono s3ucha-
czom opinie w3oskiej prasy, która pozytywnie oceni3a wizyt2 Jana Paw3aCII 
w Polsce. Przywo3ano artyku3 z dziennika „La Repubblica”, którego autor 
widzia3 podobie.stwo tej wizyty do pielgrzymki Ojca Awi2tego w Meksyku, 
oraz jego tez2, 4e papie4 umie8ci3 „na uprzywilejowanym miejscu egzysten-
cji ko8cielnej” Ko8ció3 krajów s3owia.skich, burz5c dotychczasowy schemat, 
w którym w centrum by3 „Ko8ció3 euroameryka.ski”90.

Po zako.czeniu drugiej podró4y apostolskiej Jana Paw3a II SPRW rów-
nie4 podsumowywa3a przebieg i efekty pielgrzymki. Tradycyjnie zapozna-
no s3uchaczy z opini5 zachodniej prasy, w szczególno8ci w3oskiej, która 
wyra@nie interesowa3a si2 wizyt5 papie4a w PRL. Autor audycji ks.CDr5-
4ek przywo3a3 wybrane, ale wiele mówi5ce, tytu3y artyku3ów, które roz-
patrywa3y raczej polityczny aspekt pielgrzymki. Wymieni2 kilka z nich: 
Trudna wizyta, Jan Pawe$ II ca$uje mokr% ziemi' i… powstawszy, r'k% ocie-
ra $zy w oczach, Apele Papie#a o pokój, o zgod' narodow%, o pojednanie…, 
Spotkanie w Belwederze – najwi'kszym wydarzeniem politycznym wizyty91. 
88 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/113, audycja z 15 VI 1987, b.p.
89 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/66, audycja z 4 VI 1979 b.p.
90 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/66, audycja z 19 VI 1979 b.p.
91 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/88, audycja z 24 VI 1983 b.p.
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W kontra8cie przybli4ono s3uchaczom wywiad, którego udzieli3 RW kar-
dyna3 Jean Marie Lustiger z Pary4a. Podkre8la3 on duchowy charakter 
wizyty i stwierdzi3, 4e wielu obserwatorów zagranicznych interpretowa-
3o pielgrzymk2 jedynie w kategoriach politycznych. Kardyna3 oceni3 pa-
piesk5 wizyt2 jako wa4n5 nie tylko dla Polski, ale te4 dla ca3ego Ko8cio3a 
i 8wiata92. Trzecie echo pielgrzymki, w ocenie autora audycji – najpi2k-
niejsze, dociera3o do Rzymu poprzez radio z miejsc spotka. Polaków 
z Ojcem Awi2tym, a wyra4a3o si2 w 4arliwej modlitwie, pie8niach i dia-
logu wiernych z papie4em, oddaj5c niesamowit5 atmosfer2 tamtych dni93. 

Trzeci5 pielgrzymk2 prasa zachodnia postrzega3a bardziej w katego-
riach politycznych ni4 religijnych. SPRW zaprezentowa3a s3uchaczom, 
w jaki sposób wybrzmia3a pielgrzymka w dziennikach w3oskich, angiel-
skich i francuskich. Prasa w3oska zastanawia3a si2 nad stosunkami dy-
plomatycznymi mi2dzy Polsk5 i Watykanem, przewiduj5c ich wznowie-
nie na prze3omie 1987 i 1988 r. Dostrzegano tak4e podobie.stwa mi2dzy 
przemówieniami papie4a w Ameryce ?aci.skiej i w Polsce94. Dziennik „Il 
Tempo” zwróci3 uwag2 na kilkakrotne odwo3ywanie si2 papie4a do po-
staci ks. Jerzego Popie3uszki, a w podsumowaniu stwierdzi3, 4e 10 milio-
nów Polaków (czyli ok. 30 procent ca3ej ludno8ci), którzy osobi8cie byli na 
spotkaniach z papie4em da3o wyraz „pot24nej manifestacji zakorzenionej 
zgody ludowej, otaczaj5cej Ko8ció3 w pa.stwie, w którym ateizm jest pro-
gramem”95. Angielski „Herald Tribune” analizowa3 polityczny wyd@wi2k 
po4egnalnego przemówienia gen. Jaruzelskiego, oceniaj5c je jako emo-
cjonalne96. Korespondent francuskiego „Le Figaro” Joseph Vandrisse 
uzna3 pielgrzymk2 za sukces i jedn5 z najwa4niejszych wizyt zagranicz-
nych w ponty>kacie Jana Paw3a II, który wed3ug niego mistrzowsko pa-
nowa3 nad skomplikowan5 sytuacj5 w Polsce. Dziennikarz dostrzeg3, 4e 
polski Ko8ció3 w komunistycznym pa.stwie ma pewne znaczenie poli-
tyczne, ale jego si3a wyp3ywa3a przede wszystkim z wiary97. Z politycz-
nym postrzeganiem pielgrzymki nie zgodzi3 si2 o. Pe3ka. We wspomnia-
nym wywiadzie dla SPRW oceni3, 4e ta wizyta by3a inna ni4 poprzednia, 
92 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/88, audycja z 24 VI 1983 b.p.
93 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/88, audycja z 24 VI 1983 b.p.
94 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/113, audycja z 15 VI 1987, b.p.
95 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/113, audycja z 15 VI 1987, b.p.
96 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/113, audycja z 15 VI 1987, b.p.
97 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/113, audycja z 15 VI 1987, b.p.
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wyczuwalna podczas niej by3a rado8B, lecz nie po3udniowoameryka.ska 
euforia, nie by3a to te4, jak powiedzia3, „ch2B zaprotestowania w obecno-
8ci Papie4a przeciw aktualnej sytuacji, jak to mia3o miejsce w czasie po-
przedniej pielgrzymki”98. Stwierdzi3: 

tym razem ludzie chcieli byB przy papie4u, o czym 8wiadczy3y te niezliczone rze-
sze […]. Po prostu: wszyscy wiedzieli doskonale, i4 Papie4 zna sytuacj2 w Pol-
sce i nie ma potrzeby przekszta3cania Jego wizyty w manifestacj2 polityczn5. 
Transparenty o charakterze politycznym, przypominaj5ce o istnieniu Solidar-
no8ci czy te4 oklaski, gdy Papie4 porusza3 te tematy, by3y jedynie jakby przypo-
mnieniem. Ale – powtarzam – mówi3 – nie odczyta3em tego jako manifestacji 
politycznej. Podkre8lam to, gdy4 wydaje mi si2, 4e ze strony pa.stwowej by3y in-
terpretowane. Niektórzy dziennikarze – doda3 – obserwuj5cy przebieg wizyty, 
równie4 przesadnie akcentowali ten aspekt polityczny99.

*

Podsumowuj5c: w zasadzie schemat przedstawiania wizyt papieskich 
by3 jednolity: omawiano przygotowania do pielgrzymki, szczegó3owy jej 
przebieg, rezultaty i echa prasy 8wiatowej. W3o4ono wiele wysi3ku w przy-
gotowanie duchowe s3uchaczy do prze4ycia ka4dej z pielgrzymek, oferu-
j5c szereg ró4nych, cz2sto cyklicznych, tematycznych audycji. RW pe3ni-
3o w Polsce wa4n5 funkcj2 informacyjn5 – dzi2ki relacjom i transmisjom 
sta3o si2 o8rodkiem dostarczaj5cym Polakom szybkiej, rzetelnej, a przede 
wszystkim niezale4nej i nieocenzurowanej informacji o przebiegu piel-
grzymek szczególnie dla tych, którzy nie mogli osobi8cie uczestniczyB 
w spotkaniach z Ojcem Awi2tym. Niech 8wiadcz5 o tym dwa wybrane 
listy s3uchaczy, z których jeden dzi2kowa3: „Dlatego, 4e nasze krajowe prze-
kazy i wiadomo8ci o pobycie Ojca Aw. Jana Paw3a II w naszej Ojczy@nie 
by3y dla nas nie wystarczaj5ce, sk3adam swoje serdeczne Bóg zap3aB Ra-
diu Watyka.skiemu ze wszystkie transmisje, które nam sprawi3y tyle ra-
do8ci z powodu uczestnictwa we w s z y s t k i c h  spotkaniach z Ojcem 
8w. w naszej Ojczy@nie”100. Z kolei inny s3uchacz pisa3: „G3ód informacji 
religijnej, szczególnie odczuwalny za ponty>katu Jana Paw3a II sprawia, 

98 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/113, audycja z 15 VI 1987, b.p.
99 AIPN, ASPRW, IPN Kr 165/113, audycja z 15 VI 1987, b.p.
100 AIPN, KPdRWoS 1979 do 1979, IPN Kr 165/226, dokument nr 8146.
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i4 audycji Radia Watyka.skiego w j2zyku polskim s3ucha si2 ze szcze-
góln5 uwag5”101. W tym kontek8cie warto dodaB, 4e Radio Watyka.skie 
nie by3o tak popularne, jak np. Radio Wolna Europa, pod wzgl2dem s3u-
chalno8ci plasowa3o si2 na czwartym miejscu po: Radiu Wolna Europa, 
G3osie Ameryki i BBC102. W roku 1983 RW s3ucha3o nieco ponad 3 mln 
osób (RWE prawie 18,5 mln, a BBC prawie 6,5 mln), w 1987 r. RW mia-
3o 4,2 mln s3uchaczy (RWE 14 mln, BBC prawie 10 mln)103. RW ka4do-
razowo traktowa3o pielgrzymk2 jako wydarzenie religijne i jako takie je 
przedstawia3o. Powraca3o do przemówie. papieskich po zako.czonej 
pielgrzymce, staraj5c si2 utrwaliB nauk2 Jana Paw3a II, a tak4e przygo-
towywa3o kasety z tymi przemówieniami. Tym samym spe3nia3o swoje 
najwa4niejsze zadanie, postawione w chwili zak3adania rozg3o8ni – sze-
rzenie nauczania papie4a na ca3ym 8wiecie. 

Abstract
%e Pastoral Visits of John Paul II to Poland in 1979, 1983, 1987 Pre-
sented in the Broadcasts of the Polish Section of the Vatican Radio and 
in the Listeners’ Letters

Ee election of the Pope from Poland started a special period in the bro-
adcasting service of the Polish Section of the Vatican Radio and it was 
assigned new tasks. During every papal trip to Poland the Vatican Radio, 
including the Polish Section, accompanied John Paul II in all stages of 
the pilgrimages. Ee listeners of the radio were prepared for them thro-
ugh a number of programmes which preceded the arrival of the Visible 
Head of the Roman Catholic Church.

Ee Polish Section of the Vatican Radio informed the listeners in de-
tail about the course of the papal trips, commented on them, summari-
sed homilies and broadcast Mass celebrations. AHer the visits the radio 
reported the world news on the pilgrimages, discussed their eFects and 
reGected upon the Pope’s sermons and speeches. In the letters coming to 
the Polish Section the listeners described their own individual experience 

101 AIPN, KPdRWoS 1979 do 1979, IPN Kr 165/226, dokument nr 8080.
102 Dane wed3ug: J. Semelin, Wolno(* w eterze, Lublin 1999, s.77.
103 Zob. tam4e.
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connected with the pilgrimage, their expectations and preparations for 
it as well as the outcomes and eFects aHer >nishing it.

Keywords: Vatican Radio, Polish Section of the Vatican Radio, John Paul 
II, pilgrimages, papal trips.
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Filip Ga&czak

Pierwsza i druga pielgrzymka  
Jana Paw"a II do Polski  
w dokumentach w"adz NRD

W drugiej po3owie lat siedemdziesi5tych w PRL zwi2ksza3a si2 rola nie 
tylko opozycji, lecz tak4e Ko8cio3a katolickiego. Istotne znaczenie mia3y 
tu wybór krakowskiego kardyna3a Karola Wojty3y na papie4a 16 pa@dzier-
nika 1978 r. i jego pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu kolejnego roku – ju4 
jako Jana Paw3a II. Komunistyczne w3adze Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej przyjmowa3y te wydarzenia z du4ym niepokojem.

Ministerstwo Bezpiecze.stwa Pa.stwowego (MfS) NRD ju4 wcze-
8niej wskazywa3o na zwi5zki polskiego Ko8cio3a z dzia3aczami opozy-
cyjnych KOR i ROPCiO oraz udzia3 duchowie.stwa we „wrogiej dzia-
3alno8ci”. Bacznie obserwowano sytuacj2 w episkopacie. Oceniano, 4e 
kardyna3 Wojty3a zmierza do otwartej konfrontacji z pa.stwem socjali-
stycznym1. W pó@niejszym opracowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych (MfAA) NRD czytamy z kolei, 4e w episkopacie zyskuj5 wp3yw 

„si3y prawicowe, szczególnie zwolennicy Wojty3y”2.

1 BundesbeauHragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR [dalej: BStU], MfS, 
HA IX, 4651, Informacja ZAIG o niektórych aspektach aktualnej sytuacji w PRL i jej rozwoju, Berlin, 7 XII 1977 
r., k. 13 i nn., tu: k. 28–29.
2 Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes [dalej: PA AA], MfAA ZR 1322/82, Opracowanie wst2pne do teczki in-
formacyjnej, [1979 r.], [s. 10–11]. Dokument powsta3 krótko przed pierwsz5 pielgrzymk5 Jana Paw3a II do Polski.
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W Berlinie zdawano sobie spraw2 z tego, 4e wybór metropolity kra-
kowskiego na papie4a skomplikowa3 pozycj2 PZPR i w3adz pa.stwo-
wych w relacjach z Ko8cio3em3. W materia3ach Wydzia3u XX/4 MfS, 
sprawuj5cego nadzór nad Ko8cio3ami, zachowa3o si2 kilkunastostroni-
cowe dossier o Janie Pawle II, datowane na 20 kwietnia 1979 r. Odr2cz-
na adnotacja „Rudi osob[i8cie]” sugeruje, 4e dokument mia3 tra>B do 
wiceministra bezpiecze.stwa pa.stwowego NRD Rudiego Mittiga. Au-
torów raportu interesowa3y m.in. 4yciorys i zainteresowania nowego pa-
pie4a, jego relacje z prymasem Stefanem Wyszy.skim, wyst5pienia „prze-
ciwko polityce partii i rz5du” oraz kontakty z Ko8cio3em katolickim 
w RFN. W za35czniku zamieszczono list2 krewnych i przyjació3 Jana 
Paw3a II4.

*

W 1979 r. w Berlinie z uwag5 8ledzono pierwsz5 pielgrzymk2 Jana Paw-
3a II do ojczyzny (2–10 czerwca). Centralna Grupa ds. Analiz i Infor-
macji (ZAIG) MfS informowa3a 9 kwietnia, 4e wnioski o akredytacj2 
z3o4y3o ju4 tysi5c zagranicznych dziennikarzy, a obszerne relacje z piel-
grzymki planuj5 zachodnioniemieckie stacje telewizyjne ARD i ZDF5. 
Enerdowski dziennik „Neues Deutschland”, organ Komitetu Central-
nego Socjalistycznej Partii Jedno8ci Niemiec (SED), ogranicza3 si2 do 
krótkich, suchych informacji na dalszych stronach6. Obszerniejsze, 
4yczliwe papie4owi relacje na pierwszej stronie zdarza3y si2 w gazecie 

„Neue Zeit”7, centralnym organie Unii Chrze8cija.sko-Demokratycz-
nej (CDU) Niemiec, stronnictwa satelickiego wobec SED. Zupe3nie 
inny j2zyk odnajdziemy w wewn2trznych raportach MfS. Pisano w nich, 
4e Jan Pawe3 II przybywa do PRL „jako papie4, Polak i antykomunista”. 

3 Tam4e, [s. 10].
4 BStU, MfS, HA XX/4, 1719, Raport informacyjny o Janie Pawle II, Berlin, 20 IV 1979 r., k. 1–18.
5 Zob. T. Mechtenberg, Der erste Besuch Johannes Pauls II. in Polen und die Staatssicherheit, „Deutschland Archiv” 
R. XL, 2007, nr 6, s. 1045–1051, tu: s. 1046.
6 Papst Johannes Paul II. zu Besuch in der Volksrepublik Polen, „Neues Deutschland”, 5.06.1979, nr 130, s. 13; Papst 
Johannes Paul II. ehrte Opfer von Auschwitz, „Neues Deutschland”, 8.06.1979, nr 133, s. 7; Papst Johannes Paul II. 
beendete Besuch in Polen, „Neues Deutschland”, 11.06.1979, nr 135, s. 5.
7 Zob. np. W. Hasse, Polens Katholiken erwarten Papst, „Neue Zeit”, 2.06.1979, nr 129, s. 1; ten4e, Papst in seiner 
polnischen Heimat von Gläubigen umjubelt, „Neue Zeit”, 5.06.1979, nr 130, s. 1.
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WCwizycie dopatrywano si2 „pomieszania interesów religijnych, poli-
tycznych i narodowych”8.

Ministerstwo Bezpiecze.stwa Pa.stwowego NRD postawi3o na dzia-
3ania pro>laktyczne. 17 kwietnia 1979 r. szef MfS Erich Mielke skierowa3 
do kierowników jednostek organizacyjnych resortu pismo, w którym 
wskazywa3 na wag2 pielgrzymki. W tych okoliczno8ciach wzmo4ono kon-
trol2 granicy z PRL. Kierownictwo ministerstwa nakazywa3o natychmiast 
meldowaB o „planowanych dzia3aniach wrogich elementów”. Szczególnie 
wa4ne informacje mia3y byB przekazywane Mielkemu lub jego zast2pcy. 
Kierownicy zarz5dów okr2gowych resortu bezpiecze.stwa zostali zobo-
wi5zani do zadbania o to, by poznaB plany podró4y „w zwi5zku z wizyt5 
papie4a”, zdobyB informacje o ewentualnych mo4liwo8ciach wykorzysta-
nia pielgrzymki „do wrogich celów” oraz wytypowaB tajnych wspó3pra-
cowników, których na czas przyjazdu Jana Paw3a II mo4na by wys3aB do 
Polski. Niemieccy badacze podaj5, 4e MfS wydelegowa3o do PRL co naj-
mniej 24 tajnych wspó3pracowników, informuj5c o ich wykorzystaniu 
stron2 polsk5. Odnotowywali oni dekoracje prywatnych domów i budyn-
ków publicznych, zaopatrzenie w sklepach, dyscyplin2 w8ród wiernych. 
Zwracali te4 uwag2 na obywateli NRD i ich kontakty z Niemcami z RFN, 
nie stwierdzaj5c jednak „zachowania negatywnego politycznie”9.

W3adze w Berlinie, co naturalne, w pierwszej kolejno8ci zwraca3y uwa-
g2 na wp3yw papieskiej pielgrzymki na katolików wschodnioniemieckich. 

„Równie4 K[o8ció3] k[atolicki] w NRD b2dzie w pewnym sensie p3yn53 na 
tej fali entuzjazmu i euforii” 10 – obawiano si2 w resorcie bezpiecze.stwa. 
Ju4 14 marca 1979 r. na biurko gen. Paula Kienberga, kierownika XX Wy-
dzia3u G3ównego (HA XX) MfS, odpowiedzialnego m.in. za sprawy ko-
8cielne i opozycj2 polityczn5, tra>3 raport, w którym wymieniono wschod-
nioniemieckich biskupów planuj5cych w zwi5zku z pielgrzymk5 papiesk5 
podró4 do Polski. Zarazem uspokajano: „«Berli.ska Konferencja Bisku-
pów» nie ma zamiaru publikowaB o8wiadcze. lub stanowisk w sprawie wi-
zyty papie4a. B2dzie zachowywaB pow8ci5gliwo8B”. Liczono si2 jednak z tym, 
4e pewna liczba wschodnioniemieckich wiernych („zw3aszcza katoliccy 
8 M. WolFsohn, Papa ante portas, [w:] Wandel durch Beständigkeit. Studien zur deutschen und internationalen 
Politik. Jens Hacker zum 65. Geburtstag, red. K. G. Kick, S. Weingarz, U. Bartosch, Berlin 1998, s. 75–77, tu: s. 75.
9 M. WolFsohn, dz. cyt., s. 76; T. Mechtenberg, dz. cyt., s. 1047–1048 i 1050.
10 M. WolFsohn, dz. cyt., s. 77.
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studenci”) b2dzie chcia3a wzi5B udzia3 w uroczysto8ciach. „Biskupi opo-
wiedzieli si2 za tym, by nie podejmowaB w swoich diecezjach 4adnych szcze-
gólnych dzia3a. na rzecz wsparcia tych podró4y” – pisano w dokumencie. 
Major Hans Baethe, szef „ko8cielnego” Wydzia3u XX/4 MfS, proponowa3, 
by wszystkie informacje zwi5zane z pielgrzymk5 tra>a3y do jego jednost-
ki. Sugerowa3 te4 konsultacje z organami bezpiecze.stwa PRL w celu ko-
ordynacji „koniecznych dzia3a.”11. Michael WolFsohn podaje, 4e do takiej 
wymiany informacji dosz3o 11 maja12.

MfS stara3o si2 ustalaB, kto z wiernych planuje podró4 do Polski i czy 
w trakcie mszy odprawianych w NRD ksi24a odnosz5 si2 do pielgrzym-
ki. Wed3ug zebranych informacji by3o tak tylko w pojedynczych przy-
padkach. Wizyt2 w PRL mia3a planowaB stuosobowa grupa mniejszo8ci 
serbo3u4yckiej z powiatów Kamenz i Bautzen. Podró4uj5cy byli dok3ad-
nie kontrolowani na granicy13. Zarz5d Okr2gowy MfS w Dre@nie ogólnie 
jednak uspokaja3, 4e nie ma informacji o tym, by do Polski wybiera3y si2 

„wi2ksze grupy” wiernych. Niektórzy duchowni wschodnioniemieccy mieli 
wr2cz odradzaB masowe podró4e do Polski, obawiaj5c si2 problemów ze 
strony w3adz14. Z raportów MfS wynika, 4e biskupi enerdowscy rzeczy-
wi8cie trzymali si2 zasady pow8ci5gliwo8ci. Zadowolenia z postawy 
hierarchów katolickich nie kry3 pó@niej Klaus Gysi, sekretarz stanu 
ds.Cko8cielnych. Przemawiaj5c podczas spotkania kierowników urz2-
dów ds.Cwyzna. pa.stw socjalistycznych, odbywaj5cego si2 w dniach 
25–27 pa@dziernika 1979 r. w Warszawie, chwali3 enerdowskich bisku-
pów za „wi2ksz5 rzeczowo8B” i „bardziej realistyczn5 ocen2 sytuacji”15.

Trzeba te4 jednak podkre8liB, 4e pozycja Ko8cio3a katolickiego w 4y-
ciu spo3ecznym Niemieckiej Republiki Demokratycznej by3a nieporów-
nanie s3absza ni4 w PRL16. Ju4 przed wojn5 tereny pó@niejszej NRD – Tu-
ryngia, Saksonia, Brandenburgia czy niemieckie Pomorze – uchodzi3y 
za protestanckie. Pó@niej, od lat czterdziestych, do8B skuteczne okaza3y 

11 T. Mechtenberg, dz. cyt., s. 1046–1047.
12 M. WolFsohn, dz. cyt., s. 76.
13 T. Mechtenberg, dz. cyt., s. 1049.
14 M. WolFsohn, dz. cyt., s. 77.
15 T. Mechtenberg, dz. cyt., s. 1048 i 1051.
16 Zob. np. A. Grajewski, Ko(ció$ katolicki w Polsce i NRD. Podobie&stwa i ró#nice, [w:] Przyja,& nakazana? Sto-
sunki mi'dzy NRD i Polsk% w latach 1949–1990, red. B. Kerski, A. Kotula, K. Wóycicki, Szczecin 2003, s. 225–237.
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si2 wysi3ki na rzecz ateizacji spo3ecze.stwa, podejmowane przez komu-
nistów wschodnioniemieckich. „Szacunkowo ocenia si2, 4e Ko8ció3 [ka-
tolicki w NRD] liczy jedynie 1 mln wyznawców w porównaniu do kilku 
milionów protestantów”17 – podawano w notatce Departamentu I MSW 
PRL ze stycznia 1980 r. Warto dodaB, 4e NRD mia3a w tym czasie ponad 
16,7 mln mieszka.ców.

W trzydziestopi2ciomilionowej Polce katolicyzm by3 g32boko zako-
rzeniony, a papieska pielgrzymka wyzwoli3a dodatkow5 energi2 spo3ecz-
n5. Przedstawiciele w3adz PRL starali si2 jednak uspokajaB zachodniego 
s5siada. 20 lipca 1979 r. p3k Józef Chom2towski, dyrektor Gabinetu Mi-
nistra w MSW, przes3a3 na r2ce p3k. Williego Damma, naczelnika Wy-
dzia3u X MfS, dziesi2ciostronicowy raport z pielgrzymki Jana Paw3a II 
do ojczyzny18. W tym polskoj2zycznym dokumencie znajdziemy m.in. 
t3umaczenie, 4e „odmowa zgody na tak5 wizyt2 przynios3aby znaczne 
szkody polityczne”19. Za swój sukces strona rz5dowa uzna3a przesuni2-
cie terminu pielgrzymki, tak by papie4 nie zjawi3 si2 w PRL w maju, gdy 
Ko8ció3 wspomina3 900. rocznic2 m2cze.stwa biskupa krakowskiego Sta-
nis3awa, którego 8mierB symbolizuje konGikt Ko8cio3a z pa.stwem. „Nie 
powiod3y si2 Ko8cio3owi zabiegi o zorganizowanie masowej frekwencji. 
[…] Nie by3o objawów ekscytacji i fanatyzmu religijnego, a zachowania 
cz28ci uczestników spotka. z papie4em 8wiadczy3y, 4e ich obecno8B wy-
nika3a cz2sto z ciekawo8ci”20 – przekonywano w innym fragmencie rapor-
tu. Wskazano wprawdzie na „negatywny kontekst polityczny” niektórych 
wypowiedzi papie4a, ale te4 doszukano si2 w jego s3owach „pozytywnych ele-
mentów”. „Elementy antysocjalistyczne nie mog3y rozwin5B swych dzia3a., 
bo S3u4ba Bezpiecze.stwa parali4owa3a inicjatywy tych grup”21 – czyta-
my w tym samym dokumencie. „Generalnie rzecz bior5c, papie4 zaakcep-
towa3 pryncypia polityki mi2dzynarodowej, a tak4e ustroju PRL” – kon-
kludowano22.
17 Archiwum Instytutu Pami2ci Narodowej, [AIPN], BU 0449/46, t. 3, Notatka informacyjna dot. nowego podzia-
3u granic diecezji w NRD, Berlin, 10 I 1980 r., k. 10–11, tu: k. 10.
18 BStU, MfS, AS, 422/83, Pismo Józefa Chom2towskiego do Williego Damma, Warszawa, 20 VII 1979 r., k. 116.
19 Tam4e, k. 117.
20 Tam4e, k. 122.
21 Tam4e, k. 124.
22 Tam4e, k. 125; BStU, MfS, AS, 422/83, Informacja dotycz5ca wizyty papie4a w Polsce, Warszawa, 16 VII 1979 
r., k. 117–126. Cz28ciowo podobne sformu3owania zawiera3a Informacja Wydzia3u Administracyjnego KC PZPR 
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Optymistyczny bilans pielgrzymki kre8lili tak4e polscy rozmów cy 
dyplomatów wschodnioniemieckich. Tadeusz Waluszkiewicz, sekretarz 
ekonomiczny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie, przeko-
nywa3, 4e papie4 swoj5 wizyt5 w ojczy@nie zaaprobowa3 Polsk2 Ludo-
w5. „Osi5gn2li8my nasz cel”23 – podsumowywa3 pielgrzymk2. Dyplo-
maci enerdowscy odnotowali wi2cej podobnych g3osów. Pojawia3y si2 
opinie typu: „Papie4 odlecia3, a [Edward] Gierek zosta3”24. Konsulat 
NRD w Szczecinie zauwa4y3 jednak, 4e nawet osoby zatrudnione 
w PRL na stanowiskach dyrektorskich nie ukrywaj5 podziwu dla Jana 
Paw3a II25.

Mimo to Berlin cz28ciowo przejmowa3 optymistyczn5 narracj2 War-
szawy. W MfS oceniano, 4e „wizyta papie4a nie wywo3a3a odd@wi2ku, jaki 
obiecywa3y sobie wrogie centra i si3y antysocjalistyczne […]. Oddzia3y-
wanie ideologiczne na masy równie4 w 4adnej mierze nie by3o tak du4e, 
jak spodziewali si2 wrogowie”26. W MfAA podkre8lano, 4e po pielgrzym-
ce Jana Paw3a II polski episkopat powtórzy3 stare 45dania, ale nie wysu-
n53 nowych27.

W po3owie czerwca 1980 r. pisano ju4 jednak o rozkwicie katolicyzmu 
w PRL i nasileniu 45da. politycznych formu3owanych przez tamtejsze 
duchowie.stwo28. Takie opinie w3adz NRD pog32bi3y si2 jeszcze po Sierp-
niu ’80 i powstaniu w Polsce niezale4nych zwi5zków zawodowych.

*

Druga pielgrzymka Jana Paw3a II do ojczyzny (16–23 czerwca 1983 r.) od-
bywa3a si2 w zupe3nie innej sytuacji ni4 cztery lata wcze8niej – w warun-
kach zawieszonego stanu wojennego. Dodajmy jeszcze, 4e 30 pa@dziernika 
1980 r. przesta3a obowi5zywaB polsko-enerdowska umowa o bez pasz portowym 

dotycz5ca wizyty Jana Paw3a II w Polsce z 10 VI 1979 r., zob. G. Majchrzak, Nie(chciany) pielgrzym, „Biuletyn 
IPN” 2005, nr 4 (51), s. 31–38, tu: s. 36.
23 PA AA, MfAA ZR 1385/82, Opinie ws. wizyty papie4a [Szczecin, 1979 r.]., b.p., [s. 1].
24 Tam4e, [s. 2].
25 PA AA, MfAA ZR 1385/82, Opinie ws. wizyty papie4a, [Szczecin, 1979 r.]., b.p.
26 BStU, MfS, HA XVIII, 19522, Informacja o sytuacji w PRL w czerwcu 1979 r., Berlin, 3 VII 1979 r., k. 54–56, tu: k. 56.
27 PA AA, MfAA, ZR 1322/82, Opracowanie wst2pne do teczki informacyjnej, [pocz5tek 1980 r.], b.p., [s. 4].
28 PA AA, MfAA ZR 1438/84, Analiza ambasady NRD „Aktualne tendencje w postawie kleru oraz ugrupowa. an-
tysocjalistycznych dzia3aj5cych w PRL”, Warszawa, 17 VI 1980 r., b.p., [s. 1–3 i 5].
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i bezwizowym ruchu granicznym. Podró4e obywateli wschodnioniemiec-
kich do PRL zasadniczo by3y odt5d mo4liwe tylko na podstawie po8wiad-
czonego urz2dowo zaproszenia29. Zrozumia3e zatem, 4e w roku 1983 Ber-
lin w mniejszym stopniu obawia3 si2 wp3ywu pielgrzymki papieskiej na 
katolików wschodnioniemieckich, w wi2kszym za8 ni4 poprzednio – jej 
skutków dla sytuacji wewn2trznej w Polsce.

W BStU powo3ywano si2 na oceny „czo3owych towarzyszy w MSW” 
PRL, 4e niebezpiecze.stwo „prowokacji” jest tym razem wi2ksze ni4 
w roku 1979, bo hierarchowie ko8cielni nie sprawuj5 ju4 pe3nej kontroli 
nad krajow5 opozycj5. „Opozycja polityczna i by3a «Solidarno8B» s5 
przede wszystkim zainteresowane tym, by zademonstrowaB swoje ist-
nienie. Towarzysze [polscy] wci54 nie wykluczaj5 mo4liwo8ci prób za-
machu na papie4a”30 – informowano w raporcie ZAIG. Zwracano te4 
jednak uwag2 na to, 4e cz28B polskiej opozycji sceptycznie wypowiada 
si2 o spodziewanej wizycie papie4a, obawiaj5c si2 usankcjonowania prze-
ze. sytuacji w kraju i wzmocnienia w3adzy komunistycznej31. W gronie 
sceptyków nie by3o Lecha Wa32sy. Ju4 w marcu 1983 r. ZAIG informo-
wa3a, 4e przywódca zdelegalizowanej Solidarno8ci stara si2 o osobiste 
spotkanie z papie4em32.

W3adze PRL tak4e tym razem próbowa3y uspokajaB sojuszników. 
28Clutego sekretarze KC PZPR Kazimierz Barcikowski i Miros3aw Mi-
lewski spotkali si2 w tym celu z ambasadorami pa.stw socjalistycznych. 
Barcikowski przekonywa3, 4e wizyta Jana Paw3a II to prze3amanie izo-
lacji dyplomatycznej PRL „w 8wiecie kapitalistycznym”. Podkre8la3, 4e 
papie4 spotka si2 z przedstawicielami w3adz, w tym z premierem i I se-
kretarzem KC PZPR Wojciechem Jaruzelskim, nie odwiedzi Wybrze4a 

– a wi2c kolebki Solidarno8ci – i opu8ci Polsk2 jeszcze przed rocznic5 pozna.-
skiego Czerwca ’56. Zak3ada3, 4e nie nale4y si2 spodziewaB „otwartych 
wyst5pie. [Jana Paw3a II – F.G.] przeciwko socjalizmowi”33. Milewski 

29 F. Ga.czak, Polski nie oddamy. W$adze NRD wobec wydarze& w PRL 1980–1981, Warszawa 2017, s. 83–92.
30 BStU, MfS, ZAIG, 13355, Tygodniowa ocena aktualnych wydarze. w PRL w dn. 8–14 III 1983 r., Berlin, 14CIII 
1983 r., k. 4.
31 Tam4e, k. 6.
32 F. Ga.czak, „Der Schild der Konterrevolution”, „Die Welt”, 16 IX 2013 r., s. 7; ten4e, Pod lup% Stasi, „Focus“, wyd. 
specjalne 3/2013, s. 75.
33 Bundesarchiv [dalej: BArch], DY/30/11591, Szyfrogram Horsta Neubauera do Hermanna Axena i innych, War-
szawa, 1 III 1983 r., k. 13–15.
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wypowiada3 si2 ostro4niej i poprosi3 „bratnie pa.stwa” o pomoc w zabez-
pieczeniu wizyty34. MfS ze swej strony oferowa3o wypo4yczenie kamer 
>lmowych, minifonów i aparatów fotogra>cznych ze specjalnymi obiek-
tywami35.

Resort bezpiecze.stwa pa.stwowego NRD z du4ym wyprzedzeniem 
podj53 dzia3ania zwi5zane z pielgrzymk5. W ko.cu marca 1983 r. go8ci3 
w Warszawie wspomniany ju4 gen. Kienberg, kierownik XX Wydzia3u 
G3ównego MfS. Ze strony MSW PRL w naradzie uczestniczyli m.in. p3k 
Henryk Dankowski i gen. Zenon P3atek, dyrektorzy departamentów III 
i IV, a w cz28ci rozmów wzi53 udzia3 równie4 gen. W3adys3aw Ciasto., wi-
ceminister spraw wewn2trznych. Zbli4aj5cej si2 wizycie Jana Paw3a II w Po-
lce po8wi2cono najwi2cej uwagi. Jego planowane spotkanie z gen. Jaruzel-
skim mia3o pokazaB – jak zapewniali gospodarze – „4e papie4 uznaje PRL 
z jej obecnym kierownictwem partyjnym i pa.stwowym”36. Przekonywa-
no, 4e spotkanie przyczyni si2 „do spokoju, porz5dku i zdyscyplinowania 
katolickich wiernych”37. Jak podkre8lano, pielgrzymka „ma pokazaB, 4e 
w3adza pa.stwowa jest wystarczaj5co silna, by przeprowadziB w Polsce 
tak5 wizyt2”38. Zarazem MSW PRL prosi3o „bratni resort” m.in. o przes3a-
nie informacji „o planach i zamiarach kr2gów katolickich z krajów zachod-
nich”, ale te4 „wskazówki i informacje z kr2gów Watykanu”, a tak4e wszel-
kie informacje istotne z punktu widzenia 8rodków bezpiecze.stwa39.

W5tkiem niezmiennie interesuj5cym resort Mielkego by3a sprawa 
spotkania papie4a z Wa32s5. 2 maja kontrwywiad MfS uzyska3 informa-
cj2, 4e choB Jan Pawe3 II nie odwiedzi Gda.ska, to grupa 5–6 tys. stocz-
niowców z Wa32s5 na czele („je8li b2dzie wolny”) zamierza przybyB do 
Warszawy, by zobaczyB si2 z papie4em40. W drugiej po3owie miesi5ca 
ZAIG donosi3a o spekulacjach „polskich kr2gów w Watykanie”, 4e do 
spotkania Jana Paw3a II z liderem Solidarno8ci mog3oby doj8B w ostatnim 
dniu pielgrzymki. W MfS przewidywano nie bez racji, 4e tego rodzaju 
34 Tam4e, k. 15–16.
35 G. Majchrzak, Nie(chciany) pielgrzym…, s. 36.
36 BStU, MfS, HA XX, 16925, Raport z narady MfS–MSW PRL, Berlin, 6 IV 1983 r., k. 6.
37 Tam4e.
38 Tam4e.
39 Tam4e, k. 7.
40 BStU, MfS, HA II, 38641, Informacja o podró4y do Gda.ska w dn. 21–22 IV 1983 r., Rostok, 2 V 1983 r., 
k.C365–369, tu: k. 367–368.
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wydarzenie doprowadzi „bez w5tpienia do dalszego wzrostu znaczenia 
Wa32sy w8ród du4ej cz28ci spo3ecze.stwa”41.

Liczy3y si2 z tym tak4e w3adze PRL – i rozwa4a3y podj2cie dzia3a. wy-
przedzaj5cych. ZAIG raportowa3a w tym czasie, 4e na pocz5tku czerwca 
w Telewizji Polskiej mia3by zostaB wyemitowany >lm kompromituj5cy Wa-
32s2, przygotowany przez S3u4b2 Bezpiecze.stwa. „Jednak wydaje si2 jesz-
cze niejasne, czy przy pomocy tego rodzaju 8rodków mo4e zostaB udarem-
nione spotkanie papie4a z Wa32s5”42 – czytamy w dokumencie. Na takie 
spotkanie – jak t3umaczono – ju4 kilka tygodni wcze8niej nalegali przed-
stawiciele episkopatu43. Ostatecznie >lm zapowiadany przez MfS – wyko-
rzystuj5cy fragmenty rozmowy Lecha Wa32sy z jego bratem Stanis3awem 

– telewidzowie obejrzeli dopiero we wrze8niu. Wiosn5 zdecydowano si2 na 
ograniczone dzia3ania, jak sonda4owa emisja w Fabryce Maszyn Dniwnych 
w P3ocku czy kolportowanie w wybranych kr2gach stenogramu „rozmo-
wy braci”44. Nie zapobieg3o to spotkaniu Wa32sy z Janem Paw3em II.

Resort bezpiecze.stwa pa.stwowego NRD do ostatniej chwili nie po-
tra>3 podaB dok3adnego miejsca spotkania. Wskazywano na Cz2stocho-
w2 lub Kraków 45, ponownie Kraków 46, ma3y ko8ció3 „w Czarnej [Górze] 
ko3o Zakopanego”47 i bli4ej nieokre8lony obiekt wojskowy 48. W rzeczy-
wisto8ci Jan Pawe3 II rozmawia3 z Wa32s5 w schronisku na Polanie Cho-
cho3owskiej.

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewn2trznych PRL bagatelizo-
wali post factum znaczenie tego spotkania. Grupa Operacyjna Warszawa 
(OGW), czyli o>cjalna rezydentura MfS w Polsce, informowa3a po roz-
mowie z „Fredem 202”, pracownikiem MSW: „Papie4 nie zaproponowa3 
nawet Wa32sie wody. Rozmawia3 te4 z nim tylko bardzo krótko, wi2cej 

41 BStU, MfS, ZAIG, 13367, Tygodniowa ocena aktualnych wydarze. w PRL w dn. 17–24 V 1983 r., Berlin, 
24CVC1983 r., k. 1 i nast., tu: k. 11.
42 BStU, MfS, ZAIG, 13368, Tygodniowa ocena aktualnych wydarze. w PRL w dn. 25–30 V 1983 r., Berlin, 
30CVC1983 r., k. 1–14, tu: k. 12.
43 Tam4e.
44 Zob. np. G. Majchrzak, „Solidarno(*” na celowniku. Wybrane operacje SB przeciwko zwi%zkowi i jego dzia$aczom, 
Pozna. 2016, s. 191–207, tu: s. 199–203.
45 BStU, MfS, ZAIG, 13368, Tygodniowa ocena aktualnych wydarze. w PRL w dn. 25–30 V 1983 r., k. 12.
46 BStU, MfS, ZAIG, 13372, Raport „Godne uwagi zdarzenia podczas pobytu papie4a w PRL”, Berlin, 21 VI 1983 
r., k. 18–19, tu: k. 19.
47 Tam4e, Raport „Godne uwagi zdarzenia podczas pobytu papie4a w PRL”, Berlin, 22 VI 1983 r., k. 17.
48 Tam4e, Raport „Godne uwagi zdarzenia podczas pobytu papie4a w PRL”, Berlin, 23 VI 1983 r., k. 16.
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rozmawia3 z czworgiem dzieci Wa32sy”49. 25 czerwca, w trakcie posie-
dzenia Biura Politycznego KC PZPR z udzia3em pierwszych sekretarzy 
komitetów wojewódzkich, gen. Czes3aw Kiszczak, minister spraw we-
wn2trznych PRL, tak4e mia3 podkre8laB, 4e spotkanie na Polanie Cho-
cho3owskiej by3o „krótkie i ch3odne”: „Papie4 podj53 Wa32s2 na kory-
tarzu i rozmawia3 w pierwszym rz2dzie z dzieBmi Wa32sy”50. Wed3ug 
Kiszczaka, zaaran4owana tego samego dnia rozmowa papie4a z Jaru-
zelskim na Wawelu sprawi3a jakoby, 4e 8wiat zapomnia3 o spotkaniu 
z Wa32s5. Równie4 gen. Milewski mia3 uspokajaB, 4e nie dosz3o do 
wskrzeszenia „mitu wokó3 Wa32sy”51.

MfS nie podziela3a tego optymizmu. ZAIG oceni3a spotkanie na Po-
lanie Chocho3owskiej jako „udan5 prób2 zwi2kszenia znaczenia Wa32sy 
i by3ej «Solidarno8ci», jej ideologii i jej antysocjalistycznych celów”52. Od-
notowa3o, 4e w trakcie wspomnianego spotkania na Wawelu dziesi5tki 
tysi2cy ludzi zgromadzonych przed rezydencj5 papie4a w Krakowie skan-
dowa3o has3a „Solidarno8ci” i pokazywa3o znak zwyci2stwa53.

Podobny rozd@wi2k widaB tak4e w ogólnych ocenach pielgrzymki. 
Resort Mielkego by3 zdania, 4e w3adze PRL w nieuprawniony sposób wy-
olbrzymiaj5 pozytywne aspekty papieskiej wizyty, a pomniejszaj5 nega-
tywne54.

Trzeba jednak zauwa4yB, 4e w kierownictwie PZPR te4 nie by3o jedno-
my8lno8ci. Wschodnioniemiecki wywiad wojskowy zdoby3 informacj2, 4e 
21 czerwca, na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR, bardzo nega-
tywnie o skutkach trwaj5cej papieskiej wizyty wypowiedzia3 si2 gen. Mi-
lewski. Mia3 on stwierdziB, 4e pielgrzymka Jana Paw3a II wyrz5dza socja-
lizmowi „wielk5 szkod2”, grzebie „kierownicz5 rol2 PZPR”, wzmacnia za8 
Ko8ció3, w tym zw3aszcza „prawe skrzyd3o episkopatu”, skupione jakoby 
wokó3 kardyna3a Franciszka Macharskiego. Milewski mia3 skonstatowaB, 

49 F. Ga.czak, „Der Schild der Konterrevolution”…
50 BArch, DY/30/IV 2/2.035/46, Informacja ambasady NRD o najwa4niejszych wypowiedziach na wspólnym po-
siedzeniu Biura Politycznego KC PZPR z pierwszymi sekretarzami KW w dn. 25 VI 1983 r., Warszawa, 28 VI 
1983 r., k. 236.
51 Tam4e, k. 230 i nast., tu: s. 232.
52 BStU, MfS, ZAIG, 13372, Tygodniowa ocena aktualnych wydarze. w PRL w dn. 21–27 VI 1983 r., Berlin, 27 VI 
1983 r., k. 1–14, tu: k. 10. Inny egzemplarz: BStU, MfS, BV Gera, Abt. XX SA 209, k. 130–142, tu: k. 139.
53 BStU, MfS, ZAIG, 13372, Raport „Godne uwagi zdarzenia podczas pobytu papie4a w PRL”, Berlin, 24 VI 1983 r., k. 15.
54 BStU, MfS, ZAIG, 13372, Raport „Godne uwagi zdarzenia podczas pobytu papie4a w PRL”, Berlin, 21 VI 1983 r., k. 18.
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4e cz28B cz3onków partii, w tym nawet KC, okaza3a si2 zagorza3ymi kato-
likami. Silniejszy ni4 zak3ada3y w3adze PRL, mia3 byB wp3yw papie4a na 
m3odzie4. Jan Pawe3 II mia3 zr2cznie wykorzystywaB uczucia religijne 
i wydarzenia historyczne „do podburzania przeciwko socjalizmowi”. We-
d3ug wywiadu wojskowego NRD na obni4enie autorytetu PZPR wskazy-
wa3 te4 Zbigniew Messner. Du4o spokojniej wypowiadali si2 genera3owie 
Czes3aw Kiszczak i Józef Bary3a. Hieronim Kubiak, uwa4any za partyjne-
go libera3a, mówi3 za8 nawet o pora4ce Ko8cio3a w „pojedynku mi2dzy su-
tann5 a mundurem”. Wojciech Jaruzelski w s3owie ko.cowym stwierdzi3, 
4e przewa4aj5 aspekty pozytywne pielgrzymki, takie jak przerwanie izola-
cji dyplomatycznej PRL ze strony Zachodu55.

Na wspomnianym posiedzeniu BP z 25 czerwca Jaruzelski mia3 przed-
stawiaB zgod2 na pielgrzymk2 jako sposób na odzyskanie przez w3adze 
zaufania mas. Wed3ug ambasady wi2kszo8B sekretarzy wojewódzkich 
jednak wypowiada3a si2 sceptycznie. Józef Gajewski z Krakowa mia3 na-
zwaB papiesk5 wizyt2 „wstrz5sem dla aktywu partyjnego”56.

Berlin by3 sk3onny podzielaB oceny partyjnych pesymistów. Dobitnie 
pokazuje to tygodniowy raport ZAIG o „aktualnych wydarzeniach w PRL” 
z 27 czerwca, w du4ej cz28ci po8wi2cony w3a8nie papieskiej pielgrzymce. 
Pisano, 4e wizyta Jana Paw3a II to element d3ugofalowej polityki Ko8cio-
3a katolickiego, zmierzaj5cej do „politycznej i ideologicznej destabilizacji 
PRL”, a zarazem najwi2ksza od 1981 r. „masowa manifestacja przeciwko 
partii i rz5dowi”. „W wyniku wizyty ogólna sytuacja w Polsce sta3a si2 
du4o bardziej skomplikowana”57 – konkludowano. T3umaczono, 4e po-
gorszy3 si2 „ideologiczny stan spo3ecze.stwa”, a poprawi3y – „mo4liwo-
8ci Ko8cio3a wywierania nacisku na parti2 i rz5d, by wymusiB istotne 
ust2pstwa polityczne”58. Papie4 – jak twierdzono – „wykorzysta3 publicz-
ne uroczysto8ci do wmieszania si2 w wewn2trzne sprawy PRL, do ataków 
na parti2 i rz5d i do wsparcia si3 antysocjalistycznych”, pozwoli3 sobie na 

„solidaryzowanie si2 z kontrrewolucj5”, a nawet „po8rednie ataki na ZSRR”; 

55 BStU, MfS, ZAIG, 6884, Raport specjalny nr 27/83 Zarz5du Wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej NRD 
„Informacja o wizycie papie4a w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” z 23 VI 1981 r., k. 1–6.

56 BArch, DY/30/IV 2/2.035/46, Informacja ambasady NRD o najwa4niejszych wypowiedziach…, k. 236 i 243.
57 BStU, MfS, ZAIG, 13372, Tygodniowa ocena aktualnych wydarze. w PRL w dn. 21–27 VI 1983 r., Berlin, 27CVI 
1983 r., k. 1.
58 Tam4e, k. 1–2.
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doda3 odwagi „wrogim si3om wszystkich odcieni do kontynuowania i wzmo-
4enia ich walki”59. Uroczysto8ci mia3y jakoby „wywo3aB masow5 psychoz2 
i wykorzystaB emocje religijne do antysocjalistycznych celów politycznych” 60. 
Wi2kszo8B mszy mia3a mieB charakter „masowych wieców politycznych”. 
Odnotowano transparenty i ulotki Solidarno8ci. Spodziewano si2, 4e piel-
grzymka doprowadzi do „dalszej intensy>kacji dzia3alno8ci politycznej 
polskiego Ko8cio3a, do wzmo4enia konfrontacji z parti5 i rz5dem, do po-
szerzenia wspó3pracy kleru z innymi wrogimi si3ami, 35cznie z elementa-
mi radykalnymi”61. Celem mia3aby byB „stopniowa erozja socjalistycznej 
w3adzy pa.stwowej w kierunku systemu pluralistycznego”62. Kilka lat pó@-
niej potwierdzi3o si2, 4e nie by3y to oceny bezpodstawne.

*

Zarówno w roku 1979, jak i cztery lata pó@niej najwy4sze w3adze PRL 
przedstawia3y papiesk5 pielgrzymk2 jako swój sukces, bagatelizuj5c wzrost 
religijno8ci spo3ecze.stwa i nastrojów opozycyjnych. W pierwszym przy-
padku Berlin by3 sk3onny powielaB optymistyczne oceny Warszawy, w dru-
gim – przyjmowa3 je z du4o wi2ksz5 nieufno8ci5.

Schy3ek lat siedemdziesi5tych to jeszcze okres „propagandy sukcesu” 
rz5dz5cej wówczas ekipy Gierka. W3adze NRD, choB otrzymywa3y sy-
gna3y o pogarszaj5cym si2 stanie polskiej gospodarki, wzro8cie znacze-
nia opozycji i Ko8cio3a katolickiego w PRL, nie przewidywa3y, 4e za Odr5 
dojdzie do tak gwa3townego wybuchu niezadowolenia spo3ecznego, jak 
si2 to sta3o latem 1980 r.63

Do8wiadczenie polskiego Sierpnia i rewolucji Solidarno8ci skutecznie 
podwa4a3o zaufanie Berlina wobec wschodniego s5siada. Po roku 1980 – 
nawet po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego – w3adze NRD z Eri-
chem Honeckerem na czele ze sceptycyzmem patrzy3y na poczynania pol-
skich komunistów, zarzucaj5c im zbytni5 pob3a4liwo8B wobec opozycji 

59 Tam4e, k. 3–5.
60 Tam4e, k. 3.
61 Tam4e, k. 9.
62 Tam4e. Podobnie oceniali pielgrzymk2 dyplomaci wschodnioniemieccy. Zob. PA AA, MfAA ZR 1726/90, Ra-
port ambasady NRD „O wizycie papie4a w PRL”, Warszawa, 5 VII 1983 r., b.p.
63 F. Ga.czak, Polski nie oddamy…, s. 75–78.
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i Ko8cio3a. W tej atmosferze tak4e optymistyczna narracja ekipy Jaruzel-
skiego w trakcie drugiej papieskiej pielgrzymki do Polski nie by3a przyj-
mowana przez Berlin bezkrytycznie. W raportach wschodnioniemieckich 
podzielano raczej opinie tych dzia3aczy PZPR, którzy zgod2 na przyjazd 
Jana Paw3a II do ojczyzny uwa4ali za b35d.

W roku 1983 w dokumentach w3adz NRD nie widaB ju4 za to – wy-
ra@nej cztery lata wcze8niej – troski o wp3yw papieskiej pielgrzymki na 
katolików wschodnioniemieckich. Po pierwsze, ju4 w roku 1979 obawy 
Berlina w tym wzgl2dzie okaza3y si2 przesadne. Po drugie, po zamkni2-
ciu w 1980 r. granicy NRD–PRL dla masowego ruchu turystycznego wier-
nym z Niemieckiej Republiki Demokratycznej znacznie trudniej by3o 
przyjechaB do Polski na spotkanie z Janem Paw3em II.

Abstract
%e !rst and the second pastoral visit of John Paul II to Poland in the 
documents of the GDR authorities

Ee authorities of the German Democratic Republic with care and con-
cern followed the visit of John Paul II to his homeland, fearing the “anti-
state” pope’s speech, mobilisation of the Polish democratic opposition, 
and revitalisation of religious life on both sides of the Oder. Ee Polish 
United Workers’ Party (PZPR) activists and representatives of the Polish 
Ministry of the Interior have been trying to reassure Berlin and present 
the pastoral visit as their own success. Eeir arguments permeated the 
reports of the Ministry for State Security of GDR and the East German 
diplomatic missions. In 1979, Berlin was inclined to replicate the opti-
mistic assessment coming from Warsaw. Four years later – aHer the ex-
periences of the Polish August and the “Solidarity” revolution – it ac-
cepted the narrative of the Polish People’s Republic with much more 
suspicion.

Keywords: GDR, John Paul II, Church, Polish People’s Republic.
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Trzy pierwsze pielgrzymki  
Jana Paw"a II do Polski –  
fakty, refleksje i wspomnienia

Na pocz5tku lat osiemdziesi5tych nieludzki i bezsensowny system ko-
munistyczny narzucany Polsce pocz5wszy od 1944 r. wszed3 w faz2 g32-
bokiego kryzysu. Obejmowa3 on sfer2 zarówno gospodarki, jak i polity-
ki. Na prze3omie lat siedemdziesi5tych i osiemdziesi5tych puste pó3ki 
i kolejki przed sklepami sta3y si2 ponur5 codzienno8ci5 wi2kszo8ci oby-
wateli. W3adza komunistyczna by3a pozbawiona wszelkiego autorytetu 
spo3ecznego. Gierek i jego 8wita wzbudzali w spo3ecze.stwie irytacj2, 
a czasami nawet rozbawienie. Panuj5ce w 4yciu publicznym zak3ama-
nie sta3o si2 tak pospolite i nachalne, 4e przeci2tny obywatel nie zwraca3 
na nie uwagi. Arodki masowego przekazu g3osi3y rytualne tre8ci propa-
gandowe, w które nie wierzy3 ju4 nikt. S3u4ba Bezpiecze.stwa prowa-
dzi3a powszechn5 inwigilacj2 obywateli. Nieustannie starano si2 ogra-
niczaB znaczenie Ko8cio3a, który ci5gle pozostawa3 jednak najwi2kszym 
autorytetem dla Polaków, a na dodatek w znacznej mierze zachowa3 
niezale4no8B od w3adz komunistycznych. W drugiej po3owie lat sie-
demdziesi5tych pojawi3a si2 i nieustannie ros3a w si32 tzw. opozycja de-
mokratyczna, z3o4ona z kilku struktur konkuruj5cych, ale i wspó3pracu-
j5cych ze sob5.
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1. Konklawe

Wybór Karola Wojty3y na papie4a by3 mimo oczekiwa. niespodziank5 
zarówno dla Polski, jak i dla ca3ego 8wiata. Po krótkim ponty>kacie Jana 
Paw3a I pocz5tek konklawe wyznaczono na 14 pa@dziernika 1978 r. W Rzy-
mie stawi3o si2 111 kardyna3ów elektorów, w tym dwóch Polaków: pry-
mas Stefan Wyszy.ski i arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojty3a. 
Za powa4nych kandydatów uchodzili tradycyjnie kardyna3owie W3osi. 
Byli to przede wszystkim: Paolo Bertoli, Sebastiano Baggio, Giuseppe 
Siri, Pericle Felici, Ugo Poletti i Giovanni Benelli. Jednak4e ju4 w pod-
czas zakulisowych rozmów przed konklawe wymieniano w8ród kandy-
datów na tron Piotrowy tak4e kardyna3a Wojty32, zw3aszcza, 4e w sierp-
niu 1978 r., gdy arcybiskup krakowski uczestniczy3 w wyborze kardyna3a 
Albina Lucianiego, zag3osowa3o na niego dziewi2ciu elektorów. Kardy-
na3a Wojty32 popiera3 zw3aszcza arcybiskup Wiednia Franz König, ale 
tak4e sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, francuski kardyna3 Jean Villot, 
kardyna3owie Nasalli Rocca z W3och i Aloisio Lorscheider z Brazylii oraz 
purpuraci ameryka.scy John Król i John Cody1. Kardyna3 König przed 
konklawe odby3 rozmow2 z prymasem Wyszy.skim. Oto co na jej temat 
pisze biograf Jana Paw3a II George Weigel:

Kardyna3 Franz König przyby3 na to konklawe zdecydowany nalegaB na wybór 
papie4a nie-W3ocha. W przededniu rozmawia3 ze swym starym przyjacielem 
kardyna3em Wyszy.skim, któremu powiedzia3: „Konklawe rozpoczyna si2 ju-
tro – kto jest twoim kandydatem?” Prymas odpar3, i4 nie ma kandydata. Na to 
König: „A mo4e móg3by to byB kandydat z Polski?” Wyszy.ski powiedzia3: „O mój 
Bo4e, uwa4asz, 4e powinienem pój8B do Rzymu? Komuni8ci by wówczas tryum-
fowali”. König wyja8ni3: „Nie, nie ty, ale jest drugi…” Na co Prymas odrzek3: „Nie, 
jest zbyt m3ody i nieznany, nigdy nie zostanie papie4em…”2.

Prymas Wyszy.ski szybko jednak zmieni3 zdanie. 15 pa@dziernika 
odby3y si2 cztery g3osowania. Niemiecki dziennikarz Wolf Schneider tak 
opisywa3 przebieg wypadków w kaplicy Syksty.skiej:
1 W. Schneider, Konklawe, „Dziennik III RP”, http://dziennik3rp.blogspot.com/2013/03/szczegoly-wyboru-karo-
la-wojtyy-na.html (data dost2pu: 19.09.2017); pierwodruk w j2zyku polskim: „Focus” 1998, nr 10.
2 G. Weigel, !wiadek nadziei. Biogra"a papie#a Jana Paw$a II, t3um. M. Tarnowska, Kraków 2000, s. 324–325.
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Podczas niedzielnych czterech g3osowa. kardyna3 Siri prze4ywa gorycz pora4ki. Deby 
wygraB, musia3by uzyskaB co najmniej 74 g3osy ze 111. W pierwszym otrzymuje tyl-
ko 30 zamiast 50 g3osów, co do których by3 przekonany. Jego liberalny konkurent 
Benelli uzyska3 podob5 liczb2 g3osów. W drugim g3osowaniu liczba ich zwolenni-
ków ro8nie, ale znów nie ma zwyci2zcy. Trzecie g3osowanie – Siri i Benelli trac5, 
trzydzie8ci g3osów zyskuje kardyna3 Ugo Poletti, przewodnicz5cy Konferencji Epi-
skopatu W3och. W kolejnej rundzie wiele g3osów pada na czwartego kardyna3a – Pe-
ricle Feliciego. Kardyna3 Wojty3a otrzymuje pi2B g3osów. Na jego twarzy nie ma jed-
nak rado8ci. Tego dnia 4aden kandydat nawet nie zbli4y3 si2 do pu3apu 74 g3osów. 
Kardyna3owie w milczeniu rozchodz5 si2 do swoich cel. S3ychaB tylko ich kroki 
w korytarzu. Spotykaj5 si2 znowu na kolacji. Atmosfera jest przygn2biaj5ca, rozmo-
wa najwyra@niej si2 nie klei. WidaB, 4e W3osi blokuj5 si2 wzajemnie. Niektórzy czy-
ni5 aluzje mówi5c o tym, 4e 4aden z nich nie ma szans na stanowisko papie4a. Prze-
wodnicz5cy Konferencji Episkopatu Hiszpanii, kardyna3 Vincente Tarancón, robi 
to w bardziej przejrzysty sposób: Bóg poró4ni3 W3ochów i wykorzysta3 ludzk5 z3o8B, 
4eby utrudniB wybór papie4a. Po posi3ku arcybiskup Wiednia Franz König rozpo-
czyna w celach i na korytarzach otwart5 kampani2 na rzecz wyboru papie4a ze 
Wschodu. Rozmawia z Niemcami, Amerykanami, Hiszpanami. ?agodnym tonem 
przekonuje ich do kandydatury Wojty3y. W8ród uczestników konklawe ro8nie na-
pi2cie. Mo4e rzeczywi8cie nale4y zdecydowaB si2 kogo8 spoza W3och?3

Zapiski kardyna3a Wyszy.skiego wskazuj5 jednak na to, 4e g3ównym 
inicjatorem wyboru kardyna3a Wojty3y na papie4a by3 kardyna3 Siri. An-
drzej Grajewski pisa3:

Wed3ug zapisków Prymasa, wydarzenia wygl5da3y inaczej. 15 pa@dzier nika me-
tropolita Genui kardyna3 Giuseppe Siri spotka3 si2 na wspólnej wieczerzy z kar-
dyna3ami Wyszy.skim i Wojty35 i zadeklarowa3 gotowo8B rezygnacji z ubiegania 
si2 o wybór na rzecz kardyna3a Wojty3y. Trzeba dodaB, 4e kardyna3 Siri by3 jedn5 
z najwa4niejszych postaci Ko8cio3a tamtej doby. W czasie poprzedniego konklawe, 
po 8mierci Paw3aCVI, otrzyma3 drug5 liczb2 g3osów, po wybranym wówczas kardyna-
le Albino Lucianim (Janie Pawle I). Pozycj2 Siriego os3abi3 jednak wywiad, które-
go nieopatrznie udzieli3 tury.skiemu dziennikowi „Gazetta del Popolo”. Krytycz-
nie ustosunkowa3 si2 w nim do niektórych konsekwencji Soboru Watyka.skiegoCII. 
Wywiad nie by3 autoryzowany i mia3 si2 ukazaB po rozpocz2ciu konklawe. Sta3o si2 
inaczej i kardyna3owie mogli przeczytaB niektóre kontrowersyjne wynurzenia jed-
nego z g3ównych faworytów tego konklawe. Jak si2 wydaje, znacznie os3abi3o to 

3 W. Schneider, dz. cyt.
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szanse Siriego na wybór. Przebieg kolejnych g3osowa. u8wiadomi3 mu szybko, 4e 
nie b2dzie papie4em. Zdecydowa3 si2 wi2c pomóc kardyna3owi z Krakowa, które-
go dobrze zna3 i bardzo ceni3. Inicjatywa kardyna3a Siriego zosta3a natychmiast pod-
chwycona przez kardyna3a Wyszy.skiego, który rozpocz53 intensywne rozmowy 
z kardyna3em Johnem Królem z Filadel>i, Franzem Königiem oraz kardyna3ami 
niemieckimi. Szczegó3ów tych rozmów ks. Prymas nie podaje4.

Nast2pnego dnia (tzn. 16 pa@dziernika) pi5te g3osowanie doprowa-
dzi3o do wzajemnego zablokowania si2 w3oskich kandydatów. Schneider 
nast2puj5co rekonstruowa3 te wydarzenia:

Przed pi5t5 kolejk5 g3osowania z miejsca podnosi si2 kardyna3 König i za pomo-
c5 wszelkich dost2pnych form watyka.skiej retoryki optuje za tym, aby przez 
wybór papie4a nie-W3ocha po3o4yB kres tej blokadzie. Owym nie-W3ochem, 
kontynuuje König, móg3by byB kardyna3 z Krakowa, Karol Wojty3a. M3ody wiek 

– ma dopiero 58 lat – nie powinien byB przeszkod5. By3by wprawdzie najm3od-
szym papie4em od czasów konklawe w 1846 r., ale ile4 zyska3by przez to ca3y Ko-
8ció3. Ku zdumieniu kolegium wyborczego, kardyna3 Wyszy.ski radzi, by elek-
torzy pozostali przy kandydaturze W3ocha. 
Pi5te g3osowanie przynosi jednak totalny chaos, Siri traci, wiele g3osów pada na 
Giovanniego Colombo, Ugo Polettiego i Holendra Johannesa Willebrandsa. W3o-
si zablokowali si2 ca3kowicie i 4aden z nich nie ma ju4 szans. 
Szóste g3osowanie – ro8nie liczba g3osów na Wojty32, lecz to wci54 za ma3o. Kardy-
na3owie udaj5 si2 na posi3ek. Arcybiskup krakowski spo4ywa obiad w skupieniu. 
Czy4by zastanawia3 si2, jak5 ma podj5B decyzj2 w przypadku wyboru? Po po3udniu 
Wojty3a odwiedza Wyszy.skiego w jego celi. Jest nadal niespokojny i obci54ony 
8wiadomo8ci5 tego, co mo4e go czekaB za kilka godzin. Wyszy.ski, podtrzymuj5c 
Wojty32 w ramionach, mówi: „Je8li Ci2 wybior5, musisz przyj5B. Dla Polski”. 
Siódma kolejka wyborów: Wojty3a prowadzi z wyra@n5 przewag5. Ale jego spoj-
rzenie nie rozja8nia si2 ani na chwil2, gdy wzrasta liczba otrzymanych g3osów. 
Niektórzy kardyna3owie 8l5 w jego stron2 pokrzepiaj5ce u8miechy. Wojty3a nie 
osi5ga wymaganej wi2kszo8ci dwóch trzecich g3osów. Wi2kszo8B z 25 w3oskich 
kardyna3ów nadal g3osowa3a za kim8 innym. W czasie przerwy przed ósm5 ko-
lejk5 g3osowania, zaczyna panowaB przyt3umione o4ywienie, wybór wydaje si2 
coraz bardziej jednoznaczny. Wp3ywowy prefekt biskupiej kongregacji, kardy-
na3 Baggio, dokonuje prze3omu. Jest pierwszym W3ochem mówi5cym g3o8no, 
4e papie4em powinien zostaB kardyna3 z Krakowa5. 

4 A. Grajewski, !wiadectwo Prymasa, „Go8B Niedzielny” 2008, nr 48 (tak4e on-line: https://www.gosc.pl/doc/802872.
Swiadectwo-Prymasa; data dost2pu: 19.09.2017).
5 Tam4e.
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Kardyna3 John Król skutecznie przekonywa3 do pomys3u wyboru kar-
dyna3a Wojty3y hierarchów ameryka.skich, a kardyna3 Joseph Ratzinger 

– niemieckich. Na temat owego decyduj5cego g3osowania mamy notatk2 
w dzienniku Wyszy.skiego:

17.45 G3osowanie ostatnie by3o pe3ne napi2cia i g32bokiej ciszy. Zd54y3em podsu-
n5B si2 do Kardyna3a, który siedzia3 za mn5 w drugim rz2dzie. „Gdyby Ks. Kardy-
na3a wybrano, prosz2 pomy8leB, czy nie przyj5B imienia Jana Paw3a II. Dla w3oskiej 
opinii publicznej by3oby to obrócenie na dobro tego kapita3u duchowego, który ze-
bra3 Jan Pawe3 I”. Kardyna3 odpowiedzia3: „my8la3em o tym”. […] Wybór zosta3 do-
konany zdecydowan5 wi2kszo8ci5 g3osów i przyj2ty bardzo dobrze6.

Kardyna3 Wojty3a zosta3 papie4em po uzyskaniu 99 g3osów. W Pol-
sce zapanowa3a nieprawdopodobna rado8B. Bi3y ko8cielne dzwony, w Kra-
kowie ludzie masowo wylegli na ulice z zapalonymi 8wiecami i kwiata-
mi, a tak4e polskimi Gagami w r2kach. Odprawiano msze dzi2kczynne.

U w3adz komunistycznych wybór polskiego kardyna3a na papie4a wy-
wo3a3 wstrz5s. Minister Kazimierz K5kol, szef Urz2du ds. Wyzna., wspo-
mina3 posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR, zwo3anego na wie8B 
o wyniku konklawe:

Absolutnie zdegustowani naradzaj5 si2 towarzysze: Kania, Kowalczyk, Olszow-
ski, Werblan, ?ukasiewicz. Konsternacja widoczna. Olszowski wylewa na jasne 
spodnie >li4ank2 czarnej kawy. Westchnienia. Ci24kie. Czyrek 3aduje si2 z tez5 

– wypracowan5 przez nas w drodze z SDP do KC – „zastanówmy si2… ostatecz-
nie lepszy Wojty3a jako Papie4 tam, ni4 jako Prymas tu”. Teza jest chwytliwa. Tra-
>a do przekonania. Ulga7.

Mieczys3aw Rakowski, w tym czasie redaktor naczelny tygodnika „Po-
lityka”, dzie. po uroczystej inauguracji ponty>katu, tzn. 23 pa@dzierni-
ka 1978 r., zanotowa3:

Polska znalaz3a si2 na czo3ówkach prasy 8wiatowej. Jest to niew5tpliwie taka re-
klama kraju, jakiej nie mogliby8my sobie wymarzyB. Wczoraj, to jest w niedziel2, 

6 Cyt. za: T. Pompowski, To kardyna$ Wyszy&ski wybra$ Karola Wojty$', „Polska” 2.04.2009, http://www.polska-
times.pl/artykul/100744,to-kardynal-wyszynski-wybral-karola-wojtyle,1,id,t,sa.html (data dost2pu: 19.09.2017).
7 Cyt. za: M. Lasota, Lepszy papie# tam ni# prymas tu, [w:] Operacja zniszczy* Ko(ció$, pod red. F. Musia3a i Szar-
ka, Kraków 2007, s. 132–133.
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wyjechali8my w samo po3udnie po w2gorze. Uderzy3o mnie to, 4e ulice Ruciane-
go by3y kompletnie puste. Gdy wróci3em do domu, okaza3o si2, 4e w radiu i tele-
wizji nadawana jest transmisja mszy z placu Awi2tego Piotra z udzia3em papie4a. 
Trwa3a trzy godziny. Podobno by3o to wspania3e widowisko. Szkoda, 4e go nie 
ogl5da3em. Po powrocie do Warszawy liczni moi rozmówcy zgodnie stwierdzili, 
4e ulice wszystkich miast opustosza3y. Nie ulega w5tpliwo8ci, 4e transmisja by3a 
szokiem dla narodu. Jest te4 oczywiste, 4e w3adza nie mog3a post5piB inaczej. Gdy-
by nie transmitowano mszy, to PZPR znalaz3aby si2 w ca3kowitej izolacji od na-
rodu. Dowiedzia3em si2 te4, 4e Wojty3a zwróci3 si2 do naszych w3adz z pro8b5 
o transmitowanie uroczysto8ci ponty>kalnych i o8wiadczy3, 4e je4eli rz5d polski 
nie ma pieni2dzy na transmisj2, to Watykan jest gotów pokryB koszty.
Wszyscy moi koledzy w KC nadal komentuj5 wybór Wojty3y, zastanawiaj5c si2 
nad konsekwencjami tego wydarzenia. Panuje opinia, 4e jest to oczywi8cie cios 
dla komunistów. Du4o komentarzy wzbudza tak4e zachowanie si2 nowego pa-
pie4a. Jest bardzo elokwentny, bezpo8redni, mówi w sze8ciu j2zykach. S3owem 

– cz3owiek wielkiego formatu8.

Wybór na Stolic2 Piotrow5, a nast2pnie pierwsz5 pielgrzymk2 Jana Paw-
3a II w czerwcu 1979 r., powszechnie uznajemy za pot24ne katalizatory prze-
mian zachodz5cych w Polsce. Nast5pi3o wtedy przede wszystkim ogromne 
o4ywienie religijne. Polacy zacz2li powa4niej traktowaB wiar2, pog32bi3o si2 
4ycie sakramentalne wiernych, wielu „wierz5cychniepraktykuj5cych” zmie-
ni3o swoj5 postaw2. Nast5pi3 okres rozwoju rozmaitych duszpasterstw, szcze-
gólnie m3odzie4owych. Wzros3a liczba powo3a. kap3a.skich.

W3adze, zw3aszcza w warunkach rozwijaj5cego si2 kryzysu gospodar-
czego, nie by3y w stanie prowadziB na dotychczasow5 skal2 walki z Ko8cio-
3em. Obawia3y si2, 4e spowoduje to zwi2kszenie napi2cia spo3ecznego. St5d 
zwi2kszy3a si2 nieco swoboda Ko8cio3a. Zaniechano poboru ksi24y do woj-
ska. Po wyznaczeniu przez papie4a pod koniec 1978 r. Franciszka Machar-
skiego na arcybiskupstwo krakowskie bez zgody w3adz pa.stwowych Ko-
8ció3 polski nie przedstawia3 te4 nominacji biskupich do zatwierdzenia przez 
rz5d9. Od momentu powstania Solidarno8ci swobody Ko8cio3a jeszcze si2 
poszerzy3y. Rz5d zacz53 zezwalaB na budow2 nowych ko8cio3ów i innych 
obiektów s3u45cych Ko8cio3owi, procesje Bo4ego Cia3a wróci3y na swoje 
tradycyjne trasy, ruszy3y nowe pielgrzymki piesze na Jasn5 Gór2 itp.

8 M. F. Rakowski, Dzienniki Polityczne 1976–1978, Warszawa 2002, s. 419.
9 A. Dudek, R. Gryz, Komuni(ci i Ko(ció$ w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 343.
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Wybór kardyna3a Wojty3y na papie4a przyspieszy3 te4 zmniejszanie po-
czucia strachu w spo3ecze.stwie. Ludzie coraz 8mielej wyra4ali postawy pa-
triotyczne i antykomunistyczne, a tak4e coraz odwa4niej krytykowali sys-
tem totalitarny panuj5cy w Polsce. 8 listopada 1979 r. Rakowski zanotowa3:

Zewsz5d s3ychaB opinie o pogarszaj5cych si2 nastrojach w masach. W ró4nych 
cz28ciach kraju pojawiaj5 si2 napisy antyrz5dowe. Na Dworcu Centralnym w War-
szawie wypisano has3o: „Gierek, ty komercji zmoro, sko.czysz tak, jak Aldo 
Moro”. Na murze wiaduktu na ul. Karowej zauwa4y3em narysowany kred5 znak 
Polski Walcz5cej10.

2. Pierwsza pielgrzymka Jana Paw"a II do Polski (2–10 czerwca 1979 r.)

Ojciec Awi2ty tu4 po wyborze podj53 decyzj2 o pielgrzymce do Polski. 
Historyk prof. Jan Daryn tak to komentowa3:

Prymas Wyszy.ski natychmiast po przyje@dzie do Polski z konklawe, na pocz5t-
ku listopada 1978 r., publicznie – o ile pami2tam, w katedrze warszawskiej – po-
wiedzia3, 4e zaprosi3 Jana Paw3a II do Polski podczas pierwszej rozmowy, tu4 po 
jego wyborze. Ta wiadomo8B mocno zirytowa3a Biuro Polityczne KC PZPR, a szcze-
gólnie Stanis3awa Kani2 jako odpowiedzialnego za kontakty z Ko8cio3em. Komu-
nistom wydawa3o si2, 4e zd545 si2 przygotowaB do nieuchronnego pytania w spra-
wie terminu papieskiego przyjazdu, nie przypuszczali jednak, 4e zostanie ono po-
stawione tak szybko. Henryk Jab3o.ski, który jako przewodnicz5cy Rady Pa.stwa 
sta3 na czele delegacji podczas inauguracji ponty>katu w Rzymie, z3o4y3 raport z tej 
wizyty; podkre8li3 w nim z satysfakcj5, 4e w rozmowie z Janem Paw3em II nie pad3 
4aden sygna3 dotycz5cy ewentualnego zaproszenia go do Polski. Sam, rzecz jasna, 
ze swojej strony, nie poruszy3 tego tematu. A tu nagle niespodzianka – ju4 dwa ty-
godnie pó@niej prymas o tym mówi11.

Pomimo niech2ci w3adz komunistycznych i rozmaitych dzia3a. (zCsze-
rokim wykorzystaniem S3u4by Bezpiecze.stwa), 4eby umniejszaB znacze-
nie pielgrzymki, sta3a si2 ona wydarzeniem o niezwyk3ej donios3o8ci, 8wi2-
tem wolno8ci, prawdy, manifestacj5 przywi5zania narodu polskiego do 

10 M. F. Rakowski, dz. cyt., s. 425.
11 I pielgrzymka Jana Paw$a II do Polski. Z prof. Janem )arynem rozmawia Wojciech Koz$owski, strona internetowa 
Muzeum Historii Polski, http://muzhp.pl/pl/e/35/i-pielgrzymka-jana-pawla-ii-do-polski (data dost2pu: 19.09.2017).
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chrze8cija.stwa i kulturowej tradycji europejskiej. Podczas pierwszej piel-
grzymki do Polski papie4 odwiedzi3: Warszaw2 (2–3 czerwca), Gniezno 
(3–4 czerwca), Cz2stochow2 (4–6 czerwca), Kraków (6 czerwca), Kalwa-
ri2 Zebrzydowsk5 (7 czerwca), Wadowice (7 czerwca), O8wi2cim (7 czerw-
ca), Nowy Targ (8 czerwca) i ponownie Kraków (8–10 czerwca).

S3owa papie4a wypowiedziane na pl. Zwyci2stwa w Warszawie ucho-
dz5 dzi8 za jedne z najwa4niejszych w historii Polski:

Wy35czenie Chrystusa z dziejów cz3owieka jest aktem wymierzonym przeciwko 
cz3owiekowi. […] Nie sposób zrozumieB tego Narodu, który mia3 przesz3o8B tak 
wspania35 – ale zarazem tak straszliwie trudn5 – bez Chrystusa […]. Nie spo-
sób zrozumieB tego miasta, Warszawy, Stolicy Polski, która w roku 1944 zdecy-
dowa3a si2 na nierówn5 walk2 z naje@d@c5, na walk2, w której zosta3a opuszczona 
przez sprzymierzone pot2gi […], nie mo4e byB Europy sprawiedliwej bez Polski 
niepodleg3ej na tej mapie […]. I wo3am z g32bi tego tysi5clecia: Niech zst5pi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi12.

S3owa te dodawa3y otuchy, budzi3y nadziej2, a równocze8nie u3atwia-
3y prze3amanie bariery strachu. Wyst2puj5c przeciwko komunistyczne-
mu systemowi, trzeba by3o si2 liczyB z represjami, cz2sto bardzo dolegli-
wymi. Polacy walk2 ze strachem przed takimi konsekwencjami wygrali 
w sierpniu 1980 r. Wybiegnijmy nieco naprzód. Podczas strajku w Stocz-
ni Gda.skiej i w setkach innych miejsc w Polsce Ojciec Awi2ty wystoso-
wa3 list do prymasa Wyszy.skiego. Jego tre8B 8wiadczy o pe3nym solida-
ryzowaniu si2 ze strajkuj5cymi robotnikami:

Pisz2 tych kilka s3ów, aby zapewniB wasz5 Eminencj2, 4e w ci5gu ostatnich trudnych 
dni jestem szczególnie blisko: modlitw5 i sercem uczestnicz2 w tych do8wiadcze-
niach, przez jakie przechodzi – raz jeszcze – moja Ojczyzna i moi Rodacy.
Wiadomo8ci na te tematy nie schodz5 z pierwszych stron prasy i zCprogramów 
telewizji i radia.
Modl2 si2, aby Episkopat Polski ze swym Prymasem na czele, zapatrzony w T2, któ-
ra dana jest ku obronie naszego Narodu, móg3 równie4 i tym razem dopomóc temu 
Narodowi w ci24kim zmaganiu si2 o chleb powszedni, oCsprawiedliwo8B spo3eczn5 
i zabezpieczenie jego nienaruszalnych praw do w3asnego 4ycia i rozwoju13.

12 Cyt. za: J. Daryn, Dzieje Ko(cio$a katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 408–409.
13 Jan Pawe3 II, List do Prymasa Polski kard. Stefan Wyszy&skiego, [w:] tego4, Nie ma solidarno(ci bez mi$o(ci, fot. 
A. Mari, [kompozycja wyd.-graf. I red. L. Sosnowski], Kraków 2005, s. 10.
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Jan Pawe3 II z entuzjazmem przyj53 podpisanie porozumie. sierpnio-
wych i powstanie Solidarno8ci. Razem ze wszystkimi Polakami prze4ywa3 
dramatyczne chwile zwi5zane z blokowaniem przez w3adze rejestracji 
Zwi5zku. Gdy w ko.cu konGikt zosta3 za4egnany, a Solidarno8B – zareje-
strowana 10 listopada 1980 r., papie4 nie kry3 satysfakcji:

Pragn2 dzisiaj, wobec was tu obecnych wyraziB moj5 rado8B z tego, co si2 doko-
na3o w ostatnich dniach w naszej Ojczy@nie: z tego rozumnego i dojrza3ego po-
rozumienia, do jakiego dosz3o pomi2dzy w3adzami a powstaj5cymi zwi5zkami 
zawodowymi, Niezale4nymi Zwi5zkami Zawodowymi, które w oparciu o za-
twierdzony statut rozpoczynaj5 swoj5 dzia3alno8B. Pragn2 tak4e tym nowym 
instytucjom zwi5zkowym, w których skupia si2 tak ogromna liczba moich ro-
daków, ludzi pracy, zarówno >zycznej, jak i umys3owej, przes3aB z ca3ego serca 
b3ogos3awie.stwo14.

PowróBmy jednak do pierwszej pielgrzymki papieskiej w 1979 r. Jej 
atmosfera ró4ni3a si2 od atmosfery nast2pnych pielgrzymek. To by3 jesz-
cze czas przed zamachem Ali AIcy. Przy jezdni, któr5 jecha3 papie4 nie 
sta3y barierki, ani kordony stra4y porz5dkowej, Ojciec Awi2ty jecha3 
otwartym samochodem, bez szyb pancernych. Wierni mogli rzucaB kwia-
ty na mask2 papamobilu. To by3y czas, gdy nawet lata pierwszej i drugiej 
wojny 8wiatowej nie wydawa3y si2 odleg3e. Jana Paw3a II witali z trans-
parentami nie tylko 4o3nierze Armii Krajowej, ale nawet legioni8ci Pi3-
sudskiego. To by3 tak4e czas nadziei na przemiany, na wolno8B, na zrzu-
cenie sowieckiego jarzma.

3. Druga pielgrzymka Jana Paw"a II do Polski (16–23 czerwca 1983 r.)

Oko3o pó3nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. genera3 Jaruzelski rozpocz53 
wprowadzanie stanu wojennego. Specjalnie przygotowane oddzia3y mili-
cji wtargn23y do siedziby struktur Solidarno8ci, dokonuj5c przy tym dewa-
stacji pomieszcze. i sprz2tów. Zamilk3y telefony, przesta3y nadawaB radio 
i telewizja. Na ulic2 wyjecha3y czo3gi, oddzia3y wojska i milicji zaj23y stra-
tegiczne punkty i instytucje w miastach. Funkcjonariusze milicji i SB roz-
pocz2li akcj2 zatrzymywania dzia3aczy Solidarno8ci. W Gda.sku otoczono 
14 Ten4e, [Wypowied@ z 12 listopada 1980 r.], [w:] tego4, Nie ma solidarno(ci bez mi$o(ci, s. 16.
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hotel, w którym obradowa3a Komisja Krajowa, i schwytano wi2kszo8B jej 
cz3onków. Wszystkich umieszczono w obozach internowania. Utworzono 
ich 52, w grudniu 1981 r. przebywa3o w nich ok. 5 tysi2cy osób. Zatrzyma-
no te4 Lecha Wa32s2. Przewieziono go z Gda.ska do Warszawy, nast2pnie 
umieszczono w Chylicach, pó@niej w Otwocku, od maja 1982Cr. za8 w o8rod-
ku rz5dowym w Ar3amowie. Pocz5tkowo w3adze zapewnia3y, 4e nie zosta3 
on internowany. Wszystko wskazuje na to, i4 liczono, 4e Wa32sa zgodzi si2 
stan5B na czele nowej Solidarno8ci, zupe3nie kontrolowanej przez w3adze. 
Wa32sa jednak nie chcia3 rozmawiaB na ten temat i ostatecznie 26 stycznia 
1982 r. wr2czono mu nakaz internowania.

Nad ranem 13 grudnia 1981 r. radio wyemitowa3o przemówienie Ja-
ruzelskiego, w którym zawiadomi3 on o wprowadzeniu stanu wojenne-
go i powo3aniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Kilka godzin 
pó@niej przemówienie zosta3o powtórzone w telewizji. Potem spikerzy 
w mundurach rozpocz2li odczytywanie dekretów zwi5zanych ze stanem 
wojennym. Wynika3o z nich, 4e w Polsce zawieszono dzia3alno8B wszel-
kich organizacji, stowarzysze. i zwi5zków zawodowych (w tym Solidar-
no8ci). Zabroniono te4 organizowania strajków, akcji protestacyjnych 
i manifestacji. Wprowadzono zakaz opuszczania miejsca zamieszkania 
bez przepustki oraz godzin2 milicyjn5 pomi2dzy 22 a 6. Cz28B zak3adów 
pracy zmilitaryzowano. Za podj2cie akcji protestacyjnych grozi3y dra-
ko.skie kary (z kar5 8mierci w35cznie), wymierzane w trybie dora@nym. 
Minimalna kara wynosi3a trzy lata wi2zienia.

Warto dodaB, 4e 13 grudnia 1981 r. o godzinie 1 w nocy zwo3ano posie-
dzenie Rady Pa.stwa, na którym przedstawiono jej cz3onkom do akceptacji 
dekret i uchwa32 wprowadzaj5ce stan wojenny (antydatowane na 12 grudnia 
1981 r., podobnie jak pozosta3e dekrety), obwieszczenie o wprowadzeniu sta-
nu wojennego (bez daty, wydrukowane kilka miesi2cy wcze8niej w Zwi5zku 
Sowieckim), dwa dekrety zmieniaj5ce kodeks post2powania karnego i dekret 
o abolicji w odniesieniu do niektórych przest2pstw i wykrocze.. Rada Pa.-
stwa pos3usznie przyj23a te akty prawne, jedynie Ryszard ReiF, prezes Sto-
warzyszenia PAX, g3osowa3 przeciwko. Akty prawne uchwalone przez Rad2 
Pa.stwa by3y bezprawne, gdy4 cia3o to nie mog3o wydawaB dekretów pod-
czas sesji sejmu. Tymczasem sesja sejmu ci5gle trwa3a. Sprzeczna z prawem 
by3a te4 formu3a umieszczona na ko.cu uchwalonych aktów prawnych: 
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„Dekret wchodzi w 4ycie z dniem og3oszenia z moc5 od dnia uchwalenia”. 
Oznacza3a ona przyj2cie zasady dzia3ania prawa wstecz. Wymienione wy4ej 
dekrety ukaza3y si2 w Dzienniku Ustaw datowanym na 14 grudnia 1981 r., 
które w rzeczywisto8ci ukaza3 si2 trzy dni pó@niej. 

Solidarno8B by3a zaskoczona. Zgodnie ze statutem Zwi5zek powinien za-
reagowaB na wprowadzenie stanu wojennego przyst5pieniem do strajku ge-
neralnego. By3o to jednak trudne, panowa3a atmosfera grozy, w dodatku 
13Cgrudnia 1981 r. przypada3 w niedziel2, gdy wi2kszo8B fabryk by3a zamkni2-
ta. W wielu zak3adach pracy, m.in. w Gda.sku, Warszawie, Szczecinie, Lu-
blinie, Wroc3awiu i Katowicach podejmowano jednak strajki. W Gda.sku 
strajkowa3a Stocznia Gda.ska im. Lenina, ostatecznie spacy>kowana 16 grud-
nia 1980 r. We Wroc3awiu powsta3 Regionalny Komitet Strajkowy z W3ady-
s3awem Frasyniukiem na czele. Strajki w tym mie8cie (m.in. w Miejskim 
Przedsi2biorstwie Komunikacji, na uniwersytecie i politechnice) ZOMO zli-
kwidowa3o do 19 grudnia 1981 r. W nocy z 15 na 16 grudnia 1981 r. z3ama-
no strajk w hucie im.CLenina w Krakowie. Najwi2kszy zasi2g mia3y strajki na 
Al5sku i wCZag32biu D5browskim. Brutalnie spacy>kowano strajkuj5ca hut2 
Katowice, gdzie protestem kierowa3 Antoni Kusznier. Do najtragiczniejszych 
zaj8B dosz3o 16 grudnia 1981 r. w kopalni Wujek. Od strza3ów plutonu spe-
cjalnego ZOMO zgin23o tam 9 górników, a 22 tra>3o do szpitali z ranami po-
strza3owymi. Pomimo tej tragedii pod ziemi5 trwa3y strajki w innych kopal-
niach w2gla, najd3u4ej – do 28 grudnia 1981 r. w kopalni Piast w Tychach.

Oprócz strajków organizowano inne akcje protestacyjne. Tysi5ce osób, 
pocz5tkowo w sposób spontaniczny, a z czasem coraz lepiej zorganizowa-
ny, sporz5dza3o i rozrzuca3o ulotki, drukowa3o podziemne pisemka i ko-
munikaty, malowa3o napisy na murach. Dochodzi3o do rozruchów ulicz-
nych. Najwi2ksze odby3y si2 w Gda.sku 16 grudnia 1981 r. Na placu przed 
Dworcem G3ównym protestowa3o wówczas ponad 100 tysi2cy zwolenni-
ków Solidarno8ci. Miasto ton23o w oparach gazów 3zawi5cych.

Schwytanych uczestników wszelkich protestów skazywano na wysokie 
wyroki. Do 5 stycznia 1982 r. skazano 1274 osoby za 3amanie przepisów 
stanu wojennego. Najwy4szy wyrok (dziesi2B lat wi2zienia) zosta3 orzeczo-
ny przez S5d Marynarki Wojennej w Gdyni wobec Ewy Kubasiewicz, or-
ganizatorki strajku w Wy4szej Szkole Morskiej. Zwolenników Solidarno8ci 
masowo zwalniano z pracy i zmuszano do emigracji z kraju.
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Prawie od pierwszych dni stanu wojennego zacz23o dzia3aB podzie-
mie solidarno8ciowe. Powstawa3y zak3adowe i regionalne podziemne 
struktury Zwi5zku. W przypadku regionów w3adze Zwi5zku nosi3y naj-
cz28ciej nazwy Regionalnych Komisji Wykonawczych. 22 kwietnia 1982Cr. 
powsta3a Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK) NSZZ Solidar-
no8B, która sta3a si2 najwy4sz5 w3adz5 „Solidarno8ci” w podziemiu. W jej 
sk3ad weszli przedstawiciele najwa4niejszych regionów: Zbigniew Bujak 
(Mazowsze), Bogdan Lis (Gda.sk), W3adys3aw Frasyniuk (Dolny Al5sk), 
W3adys3aw Hardek (Ma3opolska). Pó@niej sk3ad TKK zmienia3 si2, co 
by3o m.in. skutkiem aresztowa. w8ród jej cz3onków. W lipcu 1982 r. z po-
lecenia TKK gda.ski dzia3acz Solidarno8ci – Jerzy Milewski otworzy3 
w Brukseli Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarno8B” za Granic5. Zbie-
ra3o ono fundusze dla zwi5zku, prowadzi3o dzia3alno8B informacyjn5, or-
ganizowa3o transporty ze sprz2tem poligra>cznym. Pomocy podziemnej 
Solidarno8ci udziela3y liczne organizacje i zwi5zki zawodowe zCEuropy 
Zachodniej oraz rz5d USA. Zw3aszcza prezydent Ronald Reagan i wer-
balnie, i czynnie wspiera3 podziemie w Polsce15.

Jan Pawe3 II bardzo niepokoi3 si2 sytuacj5 w Polsce. 18 grudnia 1981Cr. 
skierowa3 osobisty list do genera3a Jaruzelskiego. By3 on bardzo zdecy-
dowany w tre8ci. Jaruzelski poczu3 si2 ura4ony, co doprowadzi3o do nie-
spotykanego incydentu dyplomatycznego. Gdy 20 grudnia 1981 r. do 
Warszawy przyjecha3 poci5giem arcybiskup Luigi Poggi jako osobisty 
wys3annik Ojca Awi2tego. Daden z przedstawiciel rz5du nie zjawi3 si2 na 
dworcu, aby go przywitaB. Nast2pnego dnia arcybiskup Poggi spotka3 si2 
z ministrem do spraw wyzna. Jerzym Kuberskim, który zg3osi3 bardzo 
powa4ne zastrze4enia do listu. Po kilkudniowych negocjacjach list zo-
sta3 nieco tylko z3agodzony16. Ostatecznie przyj53 nast2puj5c5 form2:

Wydarzenia ostatnich dni, wiadomo8ci o zabitych i rannych Rodakach w zwi5z-
ku ze stanem wojennym wprowadzonym od 13 XII nakazuj5 mi zwróciB si2 do 
Pana genera3a z usiln5 pro8b5 i zarazem gor5cym wezwaniem o zaprzestanie dzia-
3a., które przynosz5 ze sob5 rozlew krwi polskiej.

15 O wprowadzeniu stanu wojennego zob. szerzej: W. Polak, Stan wojenny – pierwsze dni, Gda.sk 2006.
16 J. Daryn, Dzieje Ko(cio$a katolickiego, s. 483; ten4e, Episkopat Polski wobec wprowadzenia stanu wojennego, [w:] 
Ko(ció$ i spo$ecze&stwo wobec stanu wojennego, pod red. W. J. Wysockiego, Warszawa 2004, s. 19.
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W ci5gu ostatnich zw3aszcza dwu stuleci Naród Polski dozna3 wielu krzywd, roz-
lano te4 wiele polskiej krwi, d545c do rozci5gni2cia w3adzy nad nasz5 Ojczyzn5. 
W tej perspektywie dziejowej nie mo4na dalej rozlewaB polskiej krwi; nie mo4e 
ta krew obci54aB sumie. i plamiB r5k Rodaków. Zwracam si2 do Pana, Genera-
le, z usiln5 pro8b5 i zarazem gor5cym wezwaniem, a4eby sprawy zwi5zane z od-
now5 spo3ecze.stwa, które od sierpnia 1980 r. by3y za3atwiane na drodze poko-
jowego dialogu, wróci3y na t2 sam5 drog2. Nawet je4eli jest ona trudna, nie jest 
to niemo4liwe.
Domaga si2 tego dobro ca3ego narodu. Domaga si2 równie4 opinia ca3ego 8wia-
ta, wszystkich spo3ecze.stw, które s3usznie wi545 spraw2 pokoju z poszanowa-
niem praw cz3owieka i praw narodu. Ogólnoludzkie pragnienie pokoju przema-
wia za tym, a4eby nie by3 kontynuowany stan wojenny w Polsce.
Ko8ció3 jest rzecznikiem tego pragnienia. Zbli4aj5 si2 Awi2ta Bo4ego Narodzenia, 
które od tylu pokole. 35czy3y wszystkich synów i córki naszego Narodu przy op3at-
ku wigilijnym. Trzeba uczyniB wszystko, a4eby tegorocznych Awi5t Rodacy nie mu-
sieli sp2dzaB pod gro@b5 8mierci i represji.
Zwracam si2 do pa.skiego sumienia, Generale, do sumie. wszystkich tych lu-
dzi, od których zale4y w tej chwili decyzja17.

Odpowied@ Jaruzelskiego z 6 stycznia 1982 r. by3a zdawkowa, pe3na 
ogólnikowych sloganów i oskar4e. wobec Solidarno8ci, a papieskie we-
zwanie do zako.czenia stanu wojennego i zaprzestania represji pomini2-
to milczeniem18. 

Papie4 napisa3 jeszcze jeden list do genera3a sformu3owany w podob-
nym duchu jak poprzedni. Nawo3ywa3 w nim do odbudowy zaufania spo-
3ecze.stwa do w3adzy i do podj2cia pokojowego dialogu. Odpowied@ ge-
nera3a by3a grzeczna, ale wymijaj5ca19. Jaruzelski mia3 w3asny scenariusz 
wydarze., którego cel stanowi3o umocnienie totalitarnego systemu pa-
nuj5cego w Polsce. W historii naszego kraju nast5pi3 ponury okres repre-
sji, prymitywnej propagandy i zastoju gospodarczego. 

17 Apel Papie4a Jana Paw3a II do Przewodnicz5cego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen W. Jaruzelskie-
go o powrót do pokojowego dialogu w3adzy ze spo3ecze.stwem i zaprzestanie rozlewu krwi, [w:] P. Raina, Ko-
(ció$ w PRL. Ko(ció$ katolicki a pa&stwo polskie w (wietle dokumentów 1945–1989, t. 3: Lata 1975–89, Pozna.–Pel-
plin 1996, s. 254.
18 Zob. List Prezesa Rady Ministrów PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego z dnia 6 stycznia 1982 roku do Jego Awi2-
tobliwo8ci Papie4a Jana Paw3a II, [w:] Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materia$y archiwalne 1981–1983, pra-
ca zbiorowa pod kier. nauk. prof. zwycz. dr. hab. T. Walichnowskiego, Warszawa 2001, s. 143–146.
19 J. Daryn, Dzieje Ko(cio$a katolickiego, s. 555.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   140 2019-10-14   20:56:47



Wojciech Polak | 141

Ojciec Awi2ty wielokrotnie okazywa3 swoj5 solidarno8B ze zniewolo-
nym spo3ecze.stwem. Pi2knym tego przyk3adem by3a zapalona w wieczór 
wigilijny 1981 r. 8wieca w oknie audiencyjnym pa3acu apostolskiego. W ten 
sposób papie4 w35czy3 si2 do akcji symbolicznego gestu poparcia dla Pol-
ski zainicjowanego przez szwajcarskich duchownych – Maurice Grabera 
protestanta i Andrè Babla, katolika20. Za gestami sz3y s3owa. Ojciec Awi2-
ty nie szcz2dzi3 w nich poparcia dla Solidarno8ci. 1 stycznia 1982Cr. pod-
czas nabo4e.stwa Anio$ Pa&ski na pl. Awi2tego Piotra przyby3o wielu Po-
laków z Gagami Solidarno8ci. Papie4 zwróci3 si2 do nich wprost:

Widz2 tu na pl. Awi2tego Piotra tyle napisów „Solidarno8B”, dzi2kuj2, bardzo 
dzi2kuj2 za te wyrazy solidarno8ci z „Solidarno8ci5”. To s3owo mówi o wielkim 
wysi3ku, którego dokonali ludzie pracy w mojej Ojczy@nie, a4eby zabezpieczyB 
prawdziw5 godno8B cz3owieka pracy. Ludzie pracy maj5 prawo do tworzenia sa-
modzielnych zwi5zków zawodowych, których zadaniem jest strzec ich spo3ecz-
nych, rodzinnych oraz indywidualnych praw21.

Na 8rodowej audiencji generalnej 27 stycznia 1982 r. Jan Pawe3 II skie-
rowa3 swoje s3owa do internowanych:

Otrzyma3em list z Polski, pisany przed Bo4ym Narodzeniem. List od osób in-
ternowanych w wyniku dekretu o stanie wojennym. Odczyta3em ten list z g32-
bok5 uwag5 i wzruszeniem. Tak bardzo by3 pe3en tre8ci: ludzkiej – chrze8cija.-
skiej – polskiej tre8ci. A na ko.cu – jakby zaproszenie do Wigilii – te s3owa: 

„B5d@ z nami, jak my jeste8my z Tob5”. Przyj53em ca3ym sercem to zaproszenie, 
te s3owa – zwracam je zarazem w Twoj5 stron2, Pani Jasnogórska i Matko mo-
jego narodu. Jak4e inaczej mog2 odpowiedzieB na list – ten jeden i tyle innych, 
nie napisanych. B5d@ z nami! B5d@ z nimi! Z uwi2zionymi, skazanymi na przy-
musowe odosobnienie – bez s5du. Z wszystkimi, którzy cierpi5 z powodu uwi2-
zienia swych najbli4szych. O Matko! Wszak pami2tasz, 4e Ty sama równie4 
by3a8 „uwi2ziona”. Zosta3 kiedy8 uwi2ziony Twój Jasnogórski obraz na szlaku na-
wiedzenia po Polsce – ale wyszed3 na wolno8B! Matko, b3agam Ci2, aby wyszli na 
wolno8B wszyscy, którym t2 wolno8B nies3usznie odebrano. B3ogos3awi2 równie4 
z ca3ego serca grupie obecnych tutaj moich rodaków22.

20 G. Weigel, !wiadek nadziei, s. 549.
21 Jan Pawe3 II, Nie ma solidarno(ci bez mi$o(ci, s. 56.
22 Ten4e, [audiencja generalna z 27 stycznia 1982 r.], [w:] tego4, Nie ma solidarno(ci bez mi$o(ci, s. 56.
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9 lutego 1982 r. papie4 udzieli3 specjalnej audiencji przywódcom federa-
cji zwi5zkowych z ca3ego 8wiata, którzy zebrali si2 dla okazania solidarno8ci 
z Solidarno8ci5. Podczas audiencji wyg3osi3 pi2kne przemówienie w obro-
nie swobód zwi5zkowych w Polsce23. Problemom ludzi pracy, zw3aszcza za-
gadnieniu ich solidarno8ci, a tak4e wolno8ci zwi5zkowej 15Cczerwca 1982 r. 
papie4 po8wieci3 przemówienie podczas 68. Mi2dzynarodowej Konferencji 
Pracy w Genewie24. S3owa otuchy dla Polaków pada3y podczas wszystkich 
prywatnych i publicznych audiencji w tych trudnych czasach. Szczególne 
znaczenie mia3o spotkanie z papie4em Polaków ca3ego 8wiata, które odby3o 
si2 11 pa@dziernika 1982 r. po kanonizacji o.CMaksymiliana Kolbego. Kilka 
dni wcze8niej – 8 pa@dziernika 1982 r. – us3u4ny sejm PRL zdelegalizowa3 
Solidarno8B. Papie4, przechodz5c przez aul2 Paw3a VI, zauwa4y3, 4e wielu 
jego rodaków p3aka3o. W swoim przemówieniu powiedzia3 wi2c: „Spo3e-
cze.stwo polskie, mój naród zas3uguje nie na to, a4eby go pobudzaB do 3ez 
rozpaczy i przygn2bienia, ale na to, 4eby tworzyB jego lepsz5 przysz3o8B”25.

Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, w po3owie 1981 r. zapla-
nowano przyjazd papie4a do Polski na sierpie. 1982 r. w zwi5zku z obcho-
dami 600. rocznicy obecno8ci cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogór-
skiej w Polsce. Po wprowadzeniu stanu wojennego ekipa Jaruzelskiego, mimo 
nalega. Episkopatu26 nie godzi3a si2 na sierpniowy termin wizyty papieskiej. 
Na dodatek Jaruzelski zacz53 stawiaB warunki co do ewentualnej przysz3ej wi-
zyty, np. oczekuj5c od Episkopatu dzia3a. w kierunku wyciszenia nastrojów 
spo3ecznych27. W ko.cu, po d3ugich rokowaniach, zosta3 wynegocjowany 
termin drugiej pielgrzymki papieskiej do Polski – czerwiec 1983 r. Listem 
z 19 marca 1983 r. przewodnicz5cy Rady Pa.stwa PRL Henryk Jab3o.ski 
o>cjalnie zaprosi3 Ojca Awi2tego28. W odpowiedzi papie4 zaapelowa3 o amne-
sti2 dla wi2@niów politycznych w Polsce. S3owa papie4a wyakcentowa3 

23 Ten4e, [przemówienie z 9 lutego 1982 r.], [w:] tego4, Nie ma solidarno(ci bez mi$o(ci, s. 60–61.
24 Ten4e, [przemówienie z 15 czerwca 1982 r.], [w:] tego4, Nie ma solidarno(ci bez mi$o(ci, s. 67–69.
25 Ten4e, [przemówienie z 11 pa@dziernika 1982 r.], [w:] tego4, Nie ma solidarno(ci bez mi$o(ci, s. 83.
26 Zob.: Komunikat z 185 Konferencji Episkopatu Polski, 8 VI 1982, [w:] P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II 
w Polsce, Warszawa 1997, s. 126; Pismo Prymasa abpa Józefa Glempa do Prezesa Rady Ministrów gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego, 19 VI 1982, [w:] P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II w Polsce, s. 129–131.
27 Odpowied, Prezesa Rady Ministrów gen. Jaruzelskiego na pismo Prymasa Polski abpa Józefa Glempa, 30 VI 1982, 
[w:] P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II w Polsce, s. 131–135.
28 Pismo Przewodnicz%cego Rady Pa&stwa Henryka Jab$o&skiego do Jana Paw$a II, Warszawa, 19 III 1983, [w:] P.CRa-
ina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II, Warszawa 1997, s. 149–150.
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Komunikat ze 192. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski29. 6 lutego 1983Cr. 
ozdobnie wykonany list z zaproszeniem do Polski napisali do Jana Paw3a II 
wi2@niowie polityczni z Potulic. Warto zacytowaB go w ca3o8ci:

Kochany Nasz Ojcze Awi2ty
My wi2@niowie skazani po wprowadzeniu stanu wojennego za obron2 podstawo-
wych praw ludzkich, odbywaj5cy nies3usznie orzeczone nam kary w wi2zieniu 
w Potulicach, prosimy Ci2, przyb5d@ do naszej Ojczyzny na Jubileusz Pani Jasno-
górskiej. Twoja obecno8B i modlitwa u stóp Królowej Polski podniesie nasz naród 
z poczucia bezradno8ci i kl2ski, oddali rosn5c5 nienawi8B za wyrz5dzone krzyw-
dy, wska4e drog2, któr5 mamy pój8B. 
Twoja poprzednia pielgrzymka wyzwoli3a w nas wiele si3y moralnej, odnowi3a wia-
r2 naszego ludu, obudzi3a u8piony patriotyzm, zaowocowa3a „Sierpniem” w 1980 
r. Wiemy, 4e wraz z ca3ym Polskim Ko8cio3em prze4ywasz bole8nie trudny czas na-
szej Ojczyzny. Twoje s3owa i modlitwy za Ojczyzn2 docieraj5 do nas za po8rednic-
twem ksi2dza kapelana Józefa [Kutermaka], Tygodnika Powszechnego i Go8cia 
Niedzielnego. Wzruszyli8my si2 wszyscy, kiedy zobaczyli8my na jednym ze zdj2B 
Ciebie p3acz5cego. To zdj2cie, w8ród innych z kanonizacji Aw. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego, powiesili8my w wi2ziennej 8wietlicy.
Kochany Ojcze Awi2ty, zdajemy sobie spraw2 z tego jak niewiele brakuje, aby 
ciemne si3y zepchn23y 8wiat w otch3a. wojny. Wiemy, ile z Twoich ust p3ynie 
modlitw do Boga Najwy4szego, ile upomnie., ostrze4e. i pró8b kierujesz do or-
ganizacji mi2dzynarodowych i rz5dz5cych dla ratowania ludzko8ci przed zag3a-
d5. Zapewniamy, 4e nasze modlitwy towarzysz5 Ci w tych dramatycznych stara-
niach o pokój dla 8wiata. Modlimy si2 równie4 o Twoje zdrowie i Twoje przyby-
cie do Ojczyzny. Prosimy przyjmij od nas ten Ró4aniec wykonany z wi2zienne-
go chleba. Niech b2dzie symbolem naszej wi2zi z Tob5, Ojcze Awi2ty. Na nim 
modlili8my si2 w czasie Mszy Awi2tej odprawionej w niedziel2 6 lutego 1983 r. 
za twoje zdrowie i pielgrzymk2 do naszej Ojczyzny na Jubileusz 600-lecia Cu-
downego Obrazu Matki Boskiej Cz2stochowskiej. Wierzymy g32boko, 4e Chry-
stus Pan za wstawiennictwem swej Matki, Królowej Naszego Narodu wys3ucha 
wielkiej narodowej modlitwy, w której my równie4 uczestniczymy i b2dzie pro-
stowaB drog2, która Ci2 do nas przywiedzie.

Wi2@niowie z Potulic
skazani za dzia3alno8B
spo3eczno-zwi5zkow530.

29 Odpowied, Jana Paw$a II na pismo Przewodnicz%cego Rady Pa&stwa Henryka Jab$o&skiego, 21 IV 1983 r., [w:] 
P.CRaina, Wizyty apostolskie Jana Paw$a II, s. 189–190; Komunikat konferencji plenarnej Episkopatu Polski o przy-
gotowaniu do przyj'cia w kraju Papie#a Jana Paw$a II, [w:] P. Raina, Ko(ció$ w PRL. Ko(ció$ katolicki a pa&stwo 
polskie w (wietle dokumentów 1945–1989, t. 3: Lata 1975–89, s. 400–401.
30 Kopia listu w zbiorach Marcina Or3owskiego z Torunia.
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List ten (opatrzony przez wi2@niów piecz5tk5 z napisem: „Zak3ad Kar-
ny Potulice. Poczta Solidarno8B”) przemyci3 z wi2zienia kapelan wi2zien-
ny ks. Józef Kutermak. Z pewno8ci5 pismo to wraz z ró4a.cem tra>3o do 
Ojca Awi2tego, podczas jego pielgrzymki do Polski w 1983 r.

Amnestia dla wi2@niów politycznych, uchwalona przez sejm 21 lipca 
1983 r. (a wi2c ju4 po wizycie Ojca Awi2tego), nie mia3a jednak charak-
teru powszechnego. Uwalnia3a wszystkie kobiety oraz m24czyzn skaza-
nych na kary do trzech lat, pozosta3ym 3agodzi3a je o po3ow2. Stan wo-
jenny by3 ju4 od grudnia 1982 r. „zawieszony”, co wcale nie oznacza3o 
zmniejszenia represji. W lipcu 1982 r. w3adze znios3y zupe3nie stan wo-
jenny, równocze8nie wprowadzaj5c jednak do ustawodawstwa powszech-
nego wiele przepisów ograniczaj5cych prawa cz3owieka. Rz5dy terroru 
trwa3y wi2c nadal. 

Druga pielgrzymka Jana Paw3a II rozpocz23a si2 16 czerwca 1983 r. 
Na jej trasie znalaz3y si2: Warszawa (16–18 czerwca), Niepokalanów 
(18 czerwca), Cz2stochowa (19 czerwca), Pozna. (20 czerwca), Kato-
wice (20 czerwca), Wroc3aw (21 czerwca), Góra Awi2tej Anny (21 czerw-
ca), Kraków (22 czerwca), Tatry (23 czerwca) i ponownie Kraków 
(23Cczerwca). Podczas przemówie. i kaza. Jan Pawe3 II dodawa3 otu-
chy, pociesza3. Ojciec Awi2ty stara3 si2 te4 u8wiadamiaB Polakom, 4e 
czeka ich ci24ka i d3ugotrwa3a pokojowa walka o prawa religijne, spo-
3eczne i narodowe. Wypowiedzi papie4a by3y pozornie ostro4ne, ale za-
wiera3y donios3e przes3anie nie tylko w dziedzinie religijnej, lecz tak4e 
spo3eczno-politycznej. 

Na przyk3ad w Warszawie papie4 stwierdzi3, 4e porz5dek spo3eczny, 
w którym b2d5 respektowane podstawowe prawa cz3owieka, mo4e zo-
staB stworzony jedynie na podstawie dialogu pomi2dzy rz5dz5cymi a rz5-
dzonymi. Podczas kazania w Katowicach u4y3 zakazanej w Polsce nazwy 
zwi5zku zawodowego Solidarno8B, co spotka3o si2 z entuzjazmem zgro-
madzonych t3umów31. Szczególne niezadowolenie rz5du wywo3a3o kazanie 
Ojca Awi2tego wyg3oszone 18 czerwca 1983 r. w Cz2stochowie, a skiero-
wane do diecezji szczeci.skiej i do m3odzie4y. Spowodo wa3o ono 
wr2czenie kardyna3owi Franciszkowi Macharskiemu iCarcybiskupowi 

31 Tylko mi$o(* mo#e zabezpieczy* pe$ni' sprawiedliwo(ci, kazanie z 20 VI 1983 r., [w:] Jan Pawe3 II, Nie ma soli-
darno(ci bez mi$o(ci, s. 102–104.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   144 2019-10-14   20:56:47



Wojciech Polak | 145

Bronis3awowi D5browskiemu noty protestacyjnej przez ministra Ada-
ma ?opatk2. Rz5d PRL stwierdza3 w niej m.in.:

Tekst homilii do m3odzie4y ma nie religijny, lecz polityczny charakter, prowadzi 
do zak3ócania spokoju i podburza. Merytorycznie jest nieprawdziwy i niesprawie-
dliwy. Roztaczanie wizji beznadziejno8ci to nawo3ywanie do buntu przeciwko w3a-
dzy. Nikt wi2cej ni4 obecny ustrój nie zrobi3 w Polsce dla ludzi i dla m3odzie4y.
Przedstawianie dzisiejszych trudno8ci jako kl2ski i sytuacji bez perspektyw za-
miast nawo3ywania do nauki i pracy, jest niemoralne i dla narodu szkodliwe.
Wczorajsze cz2stochowskie post2powanie Papie4a odczytujemy jako jednostron-
ne 3amanie uzgodnionych za3o4e. wizyty. Dzieje si2 to wtedy, gdy rz5d wiernie 
dotrzymuje uzgodnie., a nawet spe3nia dodatkowe 4yczenia strony ko8cielnej.
Tre8B homilii do m3odzie4y traktujemy jako wezwanie do buntu i wojny religij-
nej. Czy Ko8ció3 chce awantury i wojny religijnej w Polsce?
W3adze udowodni3y 13 grudnia 1981 r., 4e s5 w stanie skutecznie przeciwsta-
wiaB si2 wszelkim próbom destabilizacji ustroju i pa.stwa.
Rz5d zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt do programu wizyty.
Dotyczy to zw3aszcza transmisji telewizyjnych i radiowych, podj2cia polemiki 
z wypowiedziami Papie4a jeszcze w czasie trwania wizyty i innych odpowied-
nich kroków32.

Odpowied@ Episkopatu na to niezwyk3e pismo by3a bardzo spokojna 
i rzeczowa. Biskupi odpowiadali m.in.:

Wypowiedzi Ojca Awi2tego, chocia4 dotykaj5 problemów zwi5zanych z trudn5 
i skomplikowan5 sytuacj5 w naszym kraju, s5 nies3ychanie ostro4ne i wywa4o-
ne. Nale4y przy tym stwierdziB, 4e sobotnie uroczysto8ci na Jasnej Górze z licz-
nym udzia3em m3odzie4y przebiega3y w klimacie spokoju i 3adu. Czy4 mo4e bu-
dziB zdziwienie 4ywy sposób reagowania m3odzie4y na ojcowski i bezpo8redni 
stosunek Jana Paw3a II do niej?
Papie4 jako nauczyciel wiary i moralno8ci mia3 prawo i obowi5zek prowadziB dia-
log z konkretnym cz3owiekiem i dlatego nie móg3 poprzestaB na wypowiedziach 
ogólnikowych. Tre8B wczorajszych przemówie. nie odbiega wcale od generalnej 
linii poprzednich przemówie. Papie4a, nacechowanych trosk5 o pomy8ln5 przy-
sz3o8B i bezpiecze.stwo pa.stwa polskiego33.

32 O(wiadczenie rz%du PRL w sprawie przemówie& papie#a Jana Paw$a II wyg$oszonych 18 czerwca 1983 r. w+Cz'-
stochowie, [w:] Stan wojenny w dokumentach w$adz PRL 1980–1983, oprac. B. Kopka i G. Majchrzak, Warsza-
wa 2001, s. 368.
33 Odpowied, Episkopatu Polski na o(wiadczenie rz%du PRL w sprawie przemówie& papie#a Jana Paw$a II wy-
g$oszonych 18 czerwca 1983 r. w Cz'stochowie, [w:] Stan wojenny w dokumentach w$adz PRL 1980–1983, s. 369.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   145 2019-10-14   20:56:47



146 | Trzy pierwsze pielgrzymki Jana Paw"a II do Polski – fakty, refleksje i wspomnienia

Polacy traktowali wizyt2 papiesk5 w 1983 r. jako 8wi2to prawdy i wol-
no8ci. Ojca Awi2tego przemierzaj5cego ulice miast wita3 niemilkn5cy 
okrzyk: „Solidarno8B”. Podczas mszy na warszawskim stadionie dziesi2-
ciolecia 17 czerwca 1983 r. (na której by3em obecny) w milionowym t3u-
mie wiernych widoczne by3y rozliczne transparenty domagaj5ce si2 wol-
no8ci, poszanowania praw cz3owieka, uwolnienia wi2@niów politycznych, 
a tak4e Gagi Solidarno8ci. Pó@niej, w czasie przemarszu ulicami Pragi 
i mostem Poniatowskiego wznoszono antyrz5dowe okrzyki, 8piewano 
pie8ni. Do stoj5cych na chodnikach wo3ano: „Chod@cie z nami, dzi8 nie 
bij5”. Nie by3a to prawda. Znalaz3em si2 w grupie wiernych wracaj5cych 
z mszy, któr5 milicja za mostem Poniatowskiego skierowa3a w uliczki 
Powi8la. Na ulicy Tamka czeka3a blokada ZOMO. Ludzie zostali brutal-
nie spa3owani, przed kolegiami do spraw wykrocze. postawiono kilka-
set osób. Antyrz5dowe manifestacje obserwowa3em te4 podczas wizyty 
papie4a w Cz2stochowie i Poznaniu.

Ojciec Awi2ty spotka3 si2 z genera3em Jaruzelskim i przewodnicz5-
cym Rady Pa.stwa Henrykiem Jab3o.skim 17 czerwca 1983 r. w Belwe-
derze. Rakowski tak opisywa3 wra4enia komunistycznych przywódców 
bezpo8rednio po spotkaniu:

Gdy nasi go8cie opu8cili Belweder Wojciech Jaruzelski i Henryk [Jab3o.ski] po-
dzielili si2 swoimi wra4eniami. Rozmowa by3a brutalnie szczera. Papie4 – mówi3 
Wojciech – ma o Polsce wyobra4enia jako o kraju, który jest „jednym wielkim 
obozem koncentracyjnym”. Kilkakrotnie papie4 zdenerwowa3 si2. Pod koniec 
rozmowy powiedzia3, 4e wiele si2 z niej dowiedzia3, wiele nauczy3… (W kilka 
godzin pó@niej, za po8rednictwem kogo8, dowiedzia3em si2, 4e tak w3a8nie rela-
cjonowa3 swoje wra4enia arcybiskupowi D5browskiemu). W czasie rozmowy 
poruszono tak4e spraw2 wczorajszej nocnej demonstracji 6–8 tysi2cy osób. Mia-
3a charakter polityczny. Ko3o gmachu Polskiej Agencji Prasowej wznoszono 
okrzyki „Prasa k3amie”, „Ojcze Awi2ty pob3ogos3aw demonstracj2”. Wznoszono 
okrzyki na cze8B Wa32sy i Solidarno8ci. Milicja nie u4y3a si3y, choB jak mówi3 ge-
nera3 Straszewski [Konrad] (wiceminister spraw wewn2trznych, odpowiedzial-
ny za bezpiecze.stwo papie4a), w jednym miejscu „polecia3y kamienie”, a na 
Krakowskim Przedmie8ciu prowokowano MO. Straszewski twierdzi, 4e mo4na 
by3o dostrzec, i4 chciano koniecznie zmusiB ZOMO do u4ycia si3y 34.

34 M. F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981-1983, Warszawa 2004, s. 562.
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By3em obecny w t3umie, zarówno przed gmachem Polskiej Agencji 
Prasowej (gdzie wo3ano równie4: „Piszcie prawd2”), jak i na Krakowskim 
Przedmie8ciu. Nie by3o tam 4adnych kamieni, nikt te4 nie próbowa3 pro-
wokowaB zomowców. Chyba, 4e prowokacj5 by3o dla nich skandowanie 
okrzyku „Solidarno8B”.

Rozmowa Ojca Awi2tego z Jaruzelskim i Jab3o.skim by3a wi2c dale-
ka od dyplomatycznej kurtuazji. Papie4 zdecydowanie poddawa3 kryty-
ce dzia3ania zwyrodnia3ego re4imu i domaga3 si2 przywrócenia legalnej 
Solidarno8ci oraz swobód obywatelskich.

Do drugiego spotkania Jana Paw3a II z Jaruzelskim dosz3o 22 czerw-
ca 1983 r. na Wawelu. Nie znamy jego szczegó3ów, wiemy tylko, 4e by3o 
burzliwe, z pokoju dobiega3y podniesione g3osy. Papie4 domaga3 si2 pod-
j2cia przez w3adze dialogu z uwi2zionymi przywódcami Solidarno8ci. Nie 
przynios3o to wtedy efektów35.

Podczas drugiej pielgrzymki papie4a do Polski w3adza zgodzi3a si2 
w ko.cu na spotkanie Ojca Awi2tego z Lechem Wa32s5 i jego rodzin5 
w Dolinie Chocho3owskiej. By3o to spotkanie formalnie prywatne. Ksi5dz 
Józef Tischner trafnie skwitowa3 tak5 etykiet2 stwierdzeniem: „Nie ma 
prywatnych spotka. z Papie4em”36.

4. Trzecia pielgrzymka Jana Paw"a II do Polski (8–14 czerwca 1987 r.)

Podziemna Solidarno8B od 1985 r. zacz23a wchodziB jednak w okres kry-
zysu. Wprawdzie dzia3alno8B wydawnicza, ulotkowa, samokszta3cenio-
wa kwit3a nadal, ale demonstracje uliczne gromadzi3y ju4 niewiele osób. 
Spo3ecze.stwo sprawia3o wra4enie zm2czonego. Z drugiej strony w3adza 
komunistyczna znalaz3a si2 w sytuacji patowej. Gospodarka rozpada3a 
si2 z miesi5ca na miesi5c coraz bardziej, nastroje spo3eczne osi5ga3y dno, 
zw3aszcza po skandalicznym zachowaniu si2 w3adz polskich podczas ka-
tastrofy w Czarnobylu. Rz5dz5cy zacz2li powoli rozumieB, 4e bez zasad-
niczych rozwi5za. politycznych nie da si2 wyj8B z kryzysu, zw3aszcza 4e 
w Zwi5zku Sowieckim zacz23a si2 liberalizacja zwi5zana z obj2ciem w3adzy 

35 Tam4e, s. 567. G. Weigel, dz. cyt., s. 587. Autor biogra>i papie4a opar3 si2 na informacjach rzecznika prasowe-
go Stolicy Apostolskiej Joaquino Navarro-Vallsa uzyskanych 20 marca 1997 r.
36 G. Weigel, dz. cyt., s. 588.
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przez Michai3a Gorbaczowa. 17 lipca 1986 r. og3oszono w Polsce kolejn5 
amnesti2, która doprowadzi3a do zwolnienia prawie wszystkich wi2@niów 
politycznych. We wrze8niu 1986 r. SB przeprowadzi3a w ca3ym kraju oko3o 
trzech tysi2cy rozmów z dzia3aczami opozycji, staraj5c si2 ich przekonaB 
do zaprzestania dzia3alno8ci. Akcja ta nie przynios3a oczekiwanych skut-
ków. Wprowadzono tak4e tzw. depenalizacj2, której efektem by3o kara-
nie osób prowadz5cych nielegaln5 dzia3alno8B wy35cznie przed kolegia-
mi ds.Cwykrocze., wymierzaj5cymi zazwyczaj grzywny. 

Cz3onkowie TKK i Wa32sa odebrali to wszystko jako zapowied@ zmia-
ny kursu politycznego. 29 wrze8nia 1986 r. zosta3a powo3ana przez Wa32s2 
jawna Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarno8B”. W jej sk3ad weszli: Bogdan 
Borusewicz, Zbigniew Bujak, W3adys3aw Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bog-
dan Lis, Janusz Pa3ubicki i Józef Pinior. Wkrótce zacz23y podejmowaB jaw-
ne dzia3anie regionalne struktury Zwi5zku. Dzie. po utworzeniu Tym-
czasowej Rady, tzn. 30 wrze8nia 1986 r., do dzia3alno8ci jawnej przesz3a 
Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarno8B” Mazowsze. 5 pa@-
dziernika 1986 r. rady Solidarno8ci powo3ano w Lublinie i Jeleniej Górze, 
a 7 pa@dziernika w regionie 8l5sko-d5browskim. W ?odzi 7 pa@dziernika 
1986 r. wznowi3o otwart5 dzia3alno8B Prezydium Zarz5du Regionu Ziemi 
?ódzkiej. W pa@dzierniku 1986 r. jawne cia3a regionalne powsta3y te4 w re-
gionach: 8wi2tokrzyskim, radomskim, opolskim, pilskim, gorzowskim, 
wielkopolskim. Nowe struktury zwi5zku dzia3a3y pocz5tkowo równolegle 
z tajnymi. 23 listopada 1986 r. powsta3a tak4e Tymczasowa Krajowa Rada 
Rolników „Solidarno8B” nas której czele stan53 wkrótce Józef Alisz. Na fali 
liberalizacji równie4 w du4ych zak3adach pracy zacz2to tworzyB jawnie 
dzia3aj5ce struktury Solidarno8ci. Sk3ada3y one wnioski do s5du o zareje-
strowanie na szczeblu zak3adu. Wprawdzie s5dy kolejnych instancji odrzu-
ca3y te wnioski, ale struktury Solidaro8ci nie przyjmowa3y tego do wiado-
mo8ci i dzia3a3y nadal37.

Trzecia pielgrzymka Jana Paw3a II do Polski odby3a si2 w czasie, gdy 
wszyscy zdawali sobie spraw2 ze zbli4aj5cych si2 przemian w Polsce. Oj-
ciec Awi2ty odwiedzi3 wtedy: Warszaw2 (8 czerwca), Lublin (9 czerwca), 
Tarnów (9–10 czerwca), Kraków (10–11 czerwca), Szczecin (11 czerwca), 

37 Zob. W. Polak, Czas ludzi niepokornych. Niezale#ny Samorz%dny Zwi%zek Zawodowy „Solidarno(*” i inne ugru-
powania niezale#ne w Toruniu i Regionie Toru&skim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toru. 2003, s. 422–423.
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Gdyni2 (11 czerwca), Gda.sk (11–12 czerwca), Cz2stochow2 (12Cczerwca), 
?ód@ (13 czerwca) i ponownie Warszaw2 (13–14 czerwca). Wizyta wi5za3a si2 
z II Krajowym Kongresem Eucharystycznym. Jej niezwykle wa4nym momen-
tem sta3o si2 przybycie Ojca Awi2tego do Gda.ska. Rano 12 czerwca 1987Cr. 
Jan Pawe3 II odprawi3 liturgi2 s3owa dla m3odzie4y zgromadzonej na We-
sterplatte. Wtedy to pad3y z jego ust owe znamienne s3owa b2d5ce drogo-
wskazem dla m3odych ludzi i wtedy, i dzisiaj:

Wiemy, 4e tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrze8niu 1939 roku, grupa 
m3odych Polaków, 4o3nierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, 
trwa3a ze szlachetnym uporem, podejmuj5c nierówn5 walk2 z naje@d@c5. Wal-
k2 bohatersk5. Pozostali w pami2ci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, a4e-
by ten symbol wci54 przemawia3, a4eby stanowi3 wyzwanie dla coraz nowych lu-
dzi i pokole. Polaków.
Ka4dy z was, m3odzi przyjaciele, znajduje te4 w 4yciu jakie8 swoje „Westerplat-
te”. Jaki8 wymiar zada., które musi podj5B i wype3niB. Jak58 s3uszn5 spraw2, o któ-
r5 nie mo4na nie walczyB. Jaki8 obowi5zek, powinno8B, od której nie mo4na si2 
uchyliB. Nie mo4na „zdezerterowaB”. Wreszcie – jaki8 porz5dek prawd i warto-
8ci, które trzeba „utrzymaB” i „obroniB”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokó3 
siebie. Tak, obroniB – dla siebie i dla innych38.

Nast2pnie na gda.skim osiedlu Zaspa Papie4 odprawi3 msz2 8w. w in-
tencji ludzi pracy. Oto fragment mojej relacji, opublikowanej w 1987 r. 
pod pseudonimem w podziemnym pi8mie toru.skim „Chrze8cija.ski 
Ruch Spo3eczny”:

12 VI oko3o po3udnia udaj2 si2 na Zasp2. Po drodze podziwiam dekoracje 
okien i domów. Widok to jedyny i niezapomniany. Ca3e Trójmiasto tonie we 
Gagach papieskich, narodowych, maryjnych, portretach Papie4a, emblematach, 
obrazach, kwiatach etc. Na Zaspie nie ma ani jednego pustego okna. Na 8le-
pych 8cianach bloków wisz5 ogromne plansze z wizerunkami lub napisami. Na 
wielu blokach widaB 8lad zbiorowego wysi3ku mieszka.ców w postaci ogrom-
nych transparentów, czy te4 pionowych Gag, ci5gn5cych si2 od parterów po 
dachy. Jedynie dekoracje zorganizowane przez w3adze budz5 zdziwienie. Jaki 
ma sens w kontek8cie wizyty, rozwieszony na D3ugim Targu transparent: „Mó-
wimy nie niemieckiemu rewizjonizmowi”? Nad Mot3aw5 widz2 za8 napis: „Bu-
duj5c Polsk2 budujemy socjalizm”. No tak…

38 Jan Pawe3 II, Homilia w czasie liturgii s$owa skierowana do m$odzie#y na Westerplatte, Wiara.pl, http://papiez.
wiara.pl/doc/379832.Homilia-w-czasie-liturgii-slowa-skierowana-do-mlodziezy-na/7 (data dost2pu: 20.09.2017).
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Msza rozpoczyna si2 o 15.30, a ju4 oko3o trzynastej trzeba przedzieraB si2 
przez du4y t3um, zw3aszcza w drodze do bli4szych sektorów. Mam szcz28liwie 
kart2 wst2pu do sektora B-1, a wi2c bardzo blisko o3tarza. Po drodze kontro-
la toreb, zabieranie butelek. Obok kilku ubeków z wykrywaczami metalu. Trud-
no zgadn5B co ma na celu zakaz wnoszenia butelek. A wykrywacze metalu, 
brz2cz5ce ca3y czas od bilonu, kluczy, guzików i aparatów fotogra>cznych to 
lipa, s3u45ca jedynie wywo3aniu psychozy strachu w8ród uczestników mszy. 
Ju4 na miejscu, w sektorze docieraj5 do mnie wie8ci o gorszych sprawach. Do-
wiaduj2 si2, 4e zgrupowana wokó3 placu milicja zabiera masowo kije od trans-
parentów i ca3e transparenty. Czasami sprawdzano ich tre8B, ale najcz28ciej 
zabierano bez wzgl2du na to, jaka ona by3a. Uzasadniano to oczywi8cie wzgl2-
dami bezpiecze.stwa (kijem mo4na przecie4 kogo8 pobiB). Ludzie radzili so-
bie ró4nie. Rozwieszali transparenty na kijkach od wniesionych szturmówek, 
na w2dkach teleskopowych przemyconych w jaki8 sposób, na parasolach. Cza-
sem trzymali je w r2kach. Oczywi8cie sporo „normalnych” transparentów te4 
uda3o si2 wnie8B39. Ile by ich by3o, gdyby nie akcje milicji? Cztery lata temu 
o takich kon>skatach nie by3o mowy. No tak, mamy przecie4 liberalizacj2. Ko-
rzystaj5c z wolnego czasu przed msz5, ogl5dam pi2knie wystrojone domy wo-
kó3. Na ka4dym z dachów bloków stoi po kilku komandosów z lornetkami. Ka-
rabinów nie widaB, ale pewnie te4 maj5. Jeden ca3y czas >lmuje zgromadzony 
t3um. Po mieszkaniach bloków okalaj5cych plac chodzi3a uprzednio milicja 
i og3asza3a, 4e w ka4dym mieszkaniu podczas mszy musi byB obecna przynaj-
mniej jedna osoba. W przeciwnym wypadku gro4ono wy3amaniem drzwi. 
W domach stoj5cych w bezpo8redniej blisko8ci o3tarza rozmieszczono ponoB 
po milicjancie w mieszkaniu. Rozumiem, wzgl2dy bezpiecze.stwa. Chcia3-
bym si2 tylko spytaB, jak to wygl5da od strony prawnej? Czy istnieje przepis 
nakazuj5cy obywatelowi go8ciB u siebie w domu milicjanta? Czy istnieje prze-
pis zakazuj5cy opuszczania w3asnego mieszkania?
Dochodzi pi2tnasta. Papie4 przybywa. Okrzyki, oklaski, morze kolorowych chust 
nad g3owami. Rozpoczyna si2 msza 8wi2ta.
Kazanie Jana Paw3a II, niezwykle pi2kne, wiele razy przerywaj5 oklaski, nierzad-
ko o charakterze niezwykle manifestacyjnym. Trzy razy milionowy t3um skan-
duje „Solidarno8B”, nad g3owami wznosz5 si2 transparenty: „Solidarno8B”, „Huta 
im. Ksi2dza Jerzego Popie3uszki”, „Wolno8B i Pokój”, „Solidarno8B Walcz5ca”, 
trudno zreszt5 spami2taB wszystkie napisy. Atmosfera jest niezapomniana. „So-
lidarno8B 4yje” odczytuj2 na jakiej8 planszy. Te s3owa s5 wielk5 otuch5, nadziej5 
i zach2t5 do dalszej walki o nasze prawa i godno8B.

39 Dopisek po latach: tu4 przed msz5 ko8cielne s3u4by porz5dkowe przepu8ci3y, bez kontroli milicyjnej, du45 gru-
p2 ludzi z solidarno8ciowymi transparentami przez „drog2 bezpiecze.stwa”, pozostawion5 mi2dzy sektorami dla 
karetek pogotowia. Transparenty te rozmieszczono blisko o3tarza, przy trybunie dla dziennikarzy.
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Msza dobiega ko.ca. Rozproszone dot5d po ca3ym placu transparenty odnajdu-
j5 si2 i ustawiaj5 w rz2dzie. Ulic5 Chrobrego, a nast2pnie Ko8ciuszki rusza po-
chód. Skr2ca nast2pnie wiaduktem w stron2 Wrzeszcza. Idziemy pod pomnik!40 
Pocz5tkowo manifestacja jest nieco niemrawa. Skandowane has3a szybko si2 
urywaj5. We Wrzeszczu jest ju4 lepiej. Krzyczymy „Solidarno8B”, „Papie4 z nami”, 

„Demonstracja pokojowa”, „Nie ma wolno8ci bez Solidarno8ci”, „Niepodleg3o8B”, 
„Lech Wa32sa” itp. Apiewamy Rot'. W t3umie widz2 m3odzie4, a nawet dzieci, star-
sze kobiety, siostry zakonne, ksi24y, wielu harcerzy. Najwi2cej jest ludzi m3odych, 
ale sporo jest m24czyzn i kobiet w 8rednim wieku. Przekrój ca3ego spo3ecze.-
stwa. T3um g2stnieje. Ludzie z okien machaj5 do nas 4yczliwie. Jaka8 starsza ko-
bieta wywiesza przez okno r2cznik z napisem „Solidarno8B” i makatk2 ze znacz-
kami „Solidarno8ci”. Bijemy jej brawo41. W t3umie s5 reporterzy zagraniczni, wi-
dz2 telewizj2 ABC. Dochodzimy do tunelu pod kolejk5. Za tunelem czeka ju4 
ZOMO. Na pocz5tku panika. Potem t3um opanowuje si2. Apiewamy hymn na-
rodowy. To na chwil2 powstrzymuje zomowców (jak pami2tam z poprzednich 
lat, nie zawsze to skutkowa3o). W8ród manifestantów kr54y kto8 z tub5. Wzy-
wa do nie ulegania panice. „Siadamy na ziemi” – wo3a. Cz28B demonstrantów 
siada. Jestem z dzieckiem, wycofuj2 si2 w boczn5 ulic2, nie jest zablokowana. 
W al. Grunwaldzkiej widz2 takie ilo8ci ZOMO, jak nigdy w 4yciu (aCsporo ju4 
widzia3em). Samochody, gaziki, wyrzutnie gazów. W jednym miejscu ulica jest 
zagrodzona kordonem ZOMO zCpa3kami iCtarczami. Czekaj5. Zostawiono tyl-
ko w5skie przej8cie na chodniku. „Panie kapitanie, zamkn5B i to, niech nie 3a45” 
s3ysz2 jak mówi m3ody zomowiec do spaceruj5cego obok dowódcy. Dochodz2 
do przystanku tramwaju. Wsiadam i jad2 w kierunku dworca Gda.sk-Wrzeszcz. 
Ca3a Grunwaldzka jest dok3adnie obstawiona przez ZOMO. Ko3o tunelu wi-
dz2 „lataj5ce” pa3y, podobno gaz i woda te4 posz3y w ruch42.

W Warszawie Ojciec Awi2ty modli3 si2 przy grobie ksi2dza Jerzego 
Popie3uszki. Oto dalszy fragment moich wspomnie. z 1987 r.:

Do Warszawy przyje4d4am w niedziel2 [14 czerwca 1987 r.] rano. Prosto z dwor-
ca jad2 do ko8cio3a 8w. Stanis3awa Kostki. Przed drog5 prowadz5c5 do ko8cio3a 
blokada milicji. Sprawdzaj5 torby, uruchamiaj5 wykrywacze metalu. Pod ko8cio-
3em t3um oko3o 20-30 tysi2cy. Milicji mnóstwo. Ksi5dz przez megafony nawo-
3uje, aby milicjanci wpuszczali ludzi na teren ko8cielny zgodnie z zawart5 uprzed-
nio, niepisan5 umow5. Widocznie blokuj5cy milicjanci uznali, 4e ju4 wystarczy 

40 Chodzi3o oczywi8cie o Pomnik Poleg3ych Stoczniowców 1970 obok Stoczni Gda.skiej.
41 Dopisek po latach: na widok tej starszej pani t3um przesta3 skandowaB „Solidarno8B” i przez d3u4sz5 chwil2 
wznosi3 okrzyk: „Niech 4yje babcia”.
42 W. Zbirski [W. Polak], Wra#enia z pielgrzymki, „Chrze8cija.ski Ruch Spo3eczny” 1988, nr 1 (3), s. 6–7.
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pielgrzymów. Jak si2 zdaje apele ksi2dza skutkuj5. Stoimy, modl5c si2 i 8piewa-
j5c, czekamy na przyjazd Papie4a. Ksi5dz przez megafon nadaje co chwila celne 
uwagi pod adresem si3 porz5dkowych. Stwierdza mi2dzy innymi, 4e w takim 
momencie, to zarówno porz5dkowi ko8cielni, jak i milicjanci powinni mieB w r2-
kach ró4a.ce. „Przecie4 tym panom w niebieskich mundurach kiedy8 matki te4 
w3o4y3y do r5k ró4a.ce” (cytuj2 z pami2ci).
Papie4 go8ci w ko8ciele krótko, oko3o 15 minut. Wita si2 z rodzin5 ksi2dza Je-
rzego, modli si2 u grobu M2czennika. T3um 8piewa m.in. Ojczyzno ma i Bo#e 
co( Polsk'. Skandujemy „Solidarno8B”. W paru miejscach p2ka, przesadny zresz-
t5 kordon milicji. Nast2pnie wszyscy udajemy si2 spod ko8cio3a na pl. De>lad, 
na msz243.

Msza 8wi2ta odprawiona przed symbolem komunizmu, jakim by3 Pa-
3ac Nauki i Kultury w Warszawie, by3a dla wielu oznak5 zbli4aj5cego si2 
ko.ca systemu k3amstwa i zniewolenia w Polsce. W czasie tej mszy pa-
pie4 dokona3 beaty>kacji biskupa Micha3a Kozala – m2czennika II woj-
ny 8wiatowej, zamordowanego przez Niemców w obozie koncentracyj-
nym w Dachau.

Podczas trzeciej pielgrzymki do Polski Jan Pawe3 II dwukrotnie spo-
tyka3 si2 z genera3em Jaruzelskim. Pierwsze spotkanie na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie 8 czerwca 1987 r. mia3o charakter o>cjalny. Tu4 
przed odlotem papie4a do Watykanu dosz3o do w pomieszczeniach lot-
niska na Ok2ciu do drugiego, wcze8niej niezapowiedzianego spotkania 
Ojca Awi2tego z genera3em44. Trwa3o ono 55 minut i musia3o mieB burz-
liwy przebieg, gdy4 obra4ony Jaruzelski osobno uda3 si2 na p3yt2 lotni-
ska, a dopiero w chwil2 pó@niej pomieszczenia opu8ci3 papie4. Z punktu 
widzenia protoko3u dyplomatycznego by3a to dziwna sytuacja. Powszech-
nie s5dzono, 4e Jan Pawe3 II podczas spotkania namawia3 genera3a do re-
form i kompromisu z Solidarno8ci5. Mo4na domniemywaB, 4e Ojciec 
Awi2ty wykazywa3 genera3owi, 4e ju4 nawet w Zwi5zku Sowieckim na-
st5pi3y znacz5ce reformy, a Polska pozostaje nadal komunistycznym skan-
senem. Musia3 jednak up3yn5B jeszcze nieco czasu, zanim Jaruzelski zro-
zumia3 trafno8B tych zarzutów.

43 Tam4e, s. 8.
44 G. Weigel, dz. cyt., s. 691.
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Ojciec Awi2ty Jan Pawe3 II od pocz5tku swojego ponty>katu inspirowa3 
i popiera3 wolno8ciowe d54enia narodu polskiego. Solidarno8B uwa4a3 
za narz2dzie do realizacji tych d54e. drogami pokojowymi, bez przele-
wu krwi. Papie4 nawet w najtrudniejszych chwilach wspiera3 Zwi5zek 
dobrym s3owem, modlitw5, a nawet dzia3aniami dyplomatycznymi. Z sa-
tysfakcj5 patrzy3 te4 na bliskie kontakty i powi5zania solidarno8ciowego 
podziemia z Ko8cio3em polskim oraz na dzia3alno8B tego4 Ko8cio3a 
w obronie polskiej kultury, prawdy historycznej i praw cz3owieka. Jan 
Pawe3 II by3 najwa4niejszym architektem naszej wolno8ci odzyskanej po 
latach komunistycznego zniewolenia.

Trzy pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski sta3y si2 kamieniami milo-
wymi w naszej drodze do niepodleg3o8ci. Wielka modlitwa skierowana 
na pl. Zwyci2stwa do Boga o zes3anie Ducha Awi2tego, aby odnowi3 ob-
licze „tej ziemi” zaowocowa3a narodowym powstaniem w 1980 r. i na-
rodzinami ruchu Solidarno8B, którego nie by3y w stanie st3umiB nawet 
barbarzy.skie represje stanu wojennego. Druga pielgrzymka przynios3a 
uciemi24onym Polakom nadziej2 na zwyci2stwo i niepodleg3o8B. Trze-
cia pielgrzymka u8wiadomi3a wielu mieszka.com naszego kraju fakt, 4e 
wkrótce nast5pi5 wa4ne przemiany i 4e nale4y dok3adaB wszelkich sta-
ra., aby komunistyczna dyktatura odesz3a w niebyt.

Abstract
%e !rst three pilgrimages of John Paul II to Poland – facts, re&ections 
and memories

Since the beginning of his ponti>cate, the Holy Father John Paul II has 
inspired and supported the liberal aspirations of the Polish people. Soli-
darity considered it a tool to realize these aspirations by peaceful means, 
without bloodshed. Ee Pope, even in the most diJcult moments, sup-
ported the union with word, prayer and even diplomatic activities. He 
also looked forward to the close contacts and links between the solidar-
ity underground and the Polish Church and the activities of the Church 
in defense of Polish culture, historical truth and human rights. John 
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PaulCII is the most important architect of our freedom recovered aHer 
years of communist enslavement. Eree pilgrimages of John Paul II to 
Poland have become milestones in our path towards independence. Ee 
great prayer addressed at Victory Square to God for the exhortation of 
the Holy Spirit to renew the face of “this land” resulted in the national 
uprising in 1980 and the birth of the Solidarity movement, which was 
unable to suppress even the barbaric repression of martial law. August 
1980 was a wonderful fruit of the >rst pilgrimage. Ee second pilgrimage 
brought the oppressed Poles hope for victory and independence. Ee 
third pilgrimage was aware of the fact that great changes would soon take 
place and that eForts should be made to keep the communist dictatorship 
away.

Keywords: Pope, John Paul II, Poland, Solidarity, papal pilgrimages.
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El$bieta Wojcieszyk

W"adze komunistyczne województwa  
pozna&skiego wobec pierwszej  
pielgrzymki Ojca #wi%tego do grobu  
(w. Wojciecha w Gnie)nie (3 czerwca 1979 r.)

Pierwsza pielgrzymka Jana Paw3a II do ojczyzny w dniach 2–10 czerw-
ca 1979 r. mia3a donios3e znaczenie zarówno w wymiarze sacrum – dla 
wiernych w Polsce i na 8wiecie, jak w wymiarze profanum – ze wzgl2du 
na uwarunkowania polityczne. Pierwszy raz w dziejach papie4 jako g3o-
wa Ko8cio3a katolickiego 3 czerwca 1979 r. nawiedzi3 narodowe Sanktu-
arium w Gnie@nie i modli3 si2 u grobu 8w. Wojciecha – pierwszego pa-
trona Polski, mecenasa fundamentu samodzielnych struktur polskiej 
pa.stwowo8ci i opiekuna jedno8ci europejskiej. 

Od 1946 r. do ko.ca PRL archidiecezja gnie@nie.ska by3a po35czona 
osob5 prymasa z archidiecezj5 warszawsk5. Z kolei z perspektywy podzia-
3u administracyjnego pa.stwa le4a3a w przewa4aj5cej cz28ci na terenie 
województwa pozna.skiego. Niezb2dne kontakty z w3adzami odbywa3y 
si2 zazwyczaj za po8rednictwem biskupów sufraganów. W ko.cu lat sie-
demdziesi5tych XX w. obowi5zki te pe3ni3 zwykle wikariusz generalny 
archidiecezji gnie@nie.skiej ks. bp Jan Michalski. By3 on znany z odwa4-
nych, antykomunistycznych wypowiedzi. Na kilka miesi2cy przed 
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pierwsz5 pielgrzymk5 Jana Paw3a II do Polski bp. Michalski publicznie 
informowa3 o szykanach w3adz wobec autorów bydgoskiego apelu o pu-
bliczn5 transmisj2 mszy 8wi2tej w ogólnopolskim radio. Grozi3 wtedy, 4e 
poka4e to pismo papie4owi podczas jego wizyty w Gnie@nie. Zaznaczy3 
te4, 4e informuje o tym publicznie, bo wie, 4e wszystko, co mówi, jest pod-
s3uchiwane, nagrywane i wysy3ane do Warszawy do w3adz centralnych1. 

W niniejszej pracy zosta3a podj2ta próba scharakteryzowania dzia3a. 
w3adz komunistycznych województwa pozna.skiego w czasie pierwszej 
papieskiej wizyty w Gnie@nie.

Poza powszechnie znanymi ju4 dokumentami przechowywanymi 
w Archiwum IPN dotycz5cymi prowadzonej przez MSW sprawy obiek-
towej o kryptonimie „Lato 79” przeanalizowano równie4 przechowy-
wane tam dokumenty sporz5dzone przez urz2dników z pozna.skiego 
Wydzia3u ds. Wyzna.. Korzystano tak4e z przekazów prasowych oraz 
konfrontowano informacje z relacjami 8wiadków wydarze.. Ciekawym 
@ród3em poddanym analizie by3 te4 o>cjalnie wydany przez kuri2 gnie@-
nie.sk5 folder Jan Pawe$ II u grobu (w. Wojciecha. Informator historycz-
ny (Gniezno 1979). 

Na temat pielgrzymki papie4a do Ojczyny ukaza3o si2 ju4 sporo pu-
blikacji. Pozna.ski Oddzia3 IPN opracowa3 te4 wystaw2 fotogra>czn5 pt. 

„Jan Pawe3 II na ziemi wielkopolskiej”. Pierwsz5 publikacj5 historyczn5 zaj-
muj5c5 si2 wizyt5 papie4a w Gnie@nie by3a praca Rafa3a Reczka, opubli-
kowana w 2010 r. na podstawie analizy akt KW PZPR przechowywanych 
w Archiwum Pa.stwowym w Poznaniu i akt SB o kryptonimie „Lato 79” 
znajduj5cych si2 w Archiwum IPN. Autor przedstawi3 stosunek w3adz 
partyjno-pa.stwowych wobec pobytu papie4a w Gnie@nie2. 

Niniejsze opracowanie podejmuje prób2 rozwini2cia tych w5tków 
m.in. o analiz2 akt pozna.skiego Wydzia3u ds. Wyzna. na teamt pierw-
szej w dziejach pa.stwa polskiego wizyty Ojca Awi2tego w Gnie@nie. 

1 B. Kaliski, Archidiecezja gnie,nie&ska w czasach komunizmu 1945–1980, Warszawa 2012, s. 189–196.
2 R. Reczek, Lokalne w$adze partyjno-pa&stwowe wobec pobytu Jana Paw$a II w Gnie,nie w czasie I pielgrzymki do 
Ojczyzny, [w:] W$adze wobec Ko(cio$ów i zwi%zków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1979–1980, pod red. 
K. Bia3eckiego, Pozna. 2010, s. 87–109.
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1. Przygotowania

Kiedy komunistyczne w3adze Polski Ludowej uzyska3y od ZSRR pozwo-
lenie na przyj2cie papie4a w Polsce, rozpocz2to przygotowania do wizyty.

9 marca 1979 r. odby3o si2 w Warszawie posiedzenia Rady G3ów-
nej Episkopatu Polski na temat przygotowa. przyjazdu do Polski Ojca 
Awi2tego. Utworzono wspólny komitet organizacyjny ko8cielno-pa.-
stwowy i jego przedstawicielstwa w tych województwach, które le4a-
3y na trasie papieskiej pielgrzymki. 

W województwie pozna.skim pierwsze dwustronne spotkanie odby3o 
si2 16 marca 1979 r. w urz2dzie wojewódzkim w Poznaniu. W3adze repre-
zentowali: wojewoda Stanis3aw Coza8 i dyrektor Wydzia3u ds. Wyzna. Ed-
mund K2dzierski. Ze strony ko8cielnej przybyli: ks. bp Jan Michalski i ks. kan. 
Stanis3aw Fimiak, wieloletni wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnie@nie. 
Powsta3y tak4e osobne, ale wspó3pracuj5ce ze sob5 zespo3y w3adz wojewódz-
kich i Ko8cio3a gnie@nie.skiego, które zajmowa3y si2 szczegó3owymi spra-
wami: organizacj5 miejsc spotka. na l5dowisku w G2barzewie, oddalonym 
o ok. 16 km od Gniezna, budow5 o3tarzy, podzia3ów sektorów, organizacji 
pomocy medycznej, punktów gastronomicznych itp. W kurii gnie@nie.skiej 
dzia3a3 Ko8cielny Komitet Organizacyjny Przyj2cia Ojca 8w. Jana Paw3a II3. 

Ze strony w3adz wojewódzkich ca3o8B dzia3a. o>cjalnie koordynowa3 
Wydzia3 ds. Wyzna. w Poznaniu z jego d3ugoletnim dyrektorem Edmun-
dem K2dzierskim na czele. Cz3onkiem zespo3u roboczego by3 m.in. pre-
zydent Gniezna Zbigniew Kaszuba, który w maju 1979 r. zwróci3 si2 z „Ape-
lem do mieszka.ców miasta Gniezna o zachowanie 3adu, porz5dku 
i spokoju”, nawo3uj5c do zachowania spokoju i porz5dku w mie8cie4. 

3 Byli tam obecni poza ks. Zenonem Will5 tak4e: g3ówny plastyk wojewódzki mgr Jerzy Nowakowski, projektant PBP 
BP Pozna. in4. Janusz Wujec, in4. Ze>ryn Gor5czniak – elektryk energetyczny WZPMOW Pozna. i in4. Mariusz Ko-
3odziejski – dyrektor WZRMiOW Pozna.. Por. np. AIPNPo, 52/7, IPN Po, 52/7, Protokó3 z odbioru i przekazania do 
eksploatacji Kurii Metropolitalnej w Gnie@nie Podium Papieskiego w G2barzewie, 2 VI 1979 r., k. 2.; Pismo Przedsi2-
biorstwa Budownictwa Komunalnego nr 2 w Poznaniu do Kurii Metropolitalnej w Gnie@nie, 17 IX 1979 r., k. 26; Pismo 
Kurii Metropolitalnej do Pozna.skiego Przedsi2biorstwa Konstrukcji Stalowych i Urz5dze. Przemys3owych „Mosto-
stal” w Poznaniu, 26 XI 1979 r., k. 37. Sk3ad osoby Ko8cielnego Komitetu Organizacyjny Przyj2cia Ojca 8w. Jana Paw3a 
II zob. w:CR.CReczek Lokalne w$adze partyjno-pa&stwowe, s. 99–100; AIPNPo, 52/7, IPN Po, 52/7, Protokó3 z odbioru 
iCprzekazania do eksploatacji Kurii Metropolitalnej w Gnie@nie Podium Papieskiego w G2barzewie, 2 VI 1979 r., k. 2.
4 AIPN Po, 52/3, Apel do mieszka.ców miasta Gniezna, maj 1979, bp.; R. Reczek, Lokalne w$adze partyjno-pa&-
stwowe wobec pobytu Jana Paw$a II, s. 101.
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Urz5d miejski wyda3 polecenie odmalowania zniszczonych elewacji ka-
mienic po3o4onych na trasie przejazdu znakomitego go8cia. Zrobiono 
to jednak mo4liwie najni4szym nak3adem pieni2dzy, dlatego nied3ugo 
po pielgrzymce nowe tynki zacz23y odpadaB, a farba w wi2kszo8ci miejsc 
zosta3a zmyta przez deszcze5. 

W3adze og3osi3y alert tak4e w województwach o8ciennych, czego przy-
k3adem by3y dzia3ania podejmowane w Komedzie Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej (KW MO) w Koninie6. W dniach od 30 maja do 11 czerw-
ca 1979 r. wprowadzono tam m.in. dwunastogodzinny dzie. pracy dla 
wszystkich posterunków MO. Zobligowano kierowników komisariatów 
i komend w S3upcy, Kole, Grod@cu, Olszówce, Wierzbinku, Ostrowitem, 
Orchowie, Witkowie, Strza3kowie i Golinie do przekazywania meldunków 
o sytuacji na podleg3ym terenie. Posterunki wzmocniono funkcjonariu-
szami delegowanymi do pomocy z terenu innych jednostek.

Zobowi5zano kierownictwo jednostek terenowych MO do przepro-
wadzenia instrukta4u podw3adnych pod wzgl2dem sposobu wykonywa-
nia ich czynno8ci s3u4bowych. Wskazywano, 4e w ówczesnej sytuacji, 
charakteryzuj5cej si2 silnym wzburzeniem emocjonalnym ludzi, ka4de 
dzia3anie funkcjonariuszy mo4e spowodowaB konGikty i napi2cia, „co 
w konsekwencji wp3ywaB b2dzie ujemnie na kszta3towanie w3a8ciwego 
stosunku mi2dzy spo3ecze.stwem a milicj5. Maj5c na uwadze powy4sze 
wzgl2dy, funkcjonariusze milicji zadania swe powinni wykonywaB w spo-
sób najmniej uci54liwy dla obywateli, nie powoduj5c konGiktów, spi2B, 
itp., a jednocze8nie zapewniaj5c spokój i porz5dek publiczny oraz ochro-
n2 interesów spo3ecze.stwa”7.

Polecono wykorzystanie cz3onków Ochotniczej Rezerwy Milicji Oby-
watelskiej (ORMO) w pe3nym umundurowaniu, którzy pe3nili dy4ury 
patrolowe, piesze i zmotoryzowane. Zobligowano patrole ORMO do 
wzmo4onej obserwacji wszystkich sklepów i zak3adów pracy8.

5 Relacja rodziny Zbiera.skich z Gniezna, zebrana przez Sebastiana Zbiera.skiego OMI (w zasobie OBBH wCPo-
znaniu, lipiec 2017 r.).
6 AIPN Po, 704/16, Wytyczne KWMO Konin, plan zabezpieczenia oraz notatki funkcjonariuszy MO dotycz5ce 
wizyty papie4a Jana Paw3a II w Polsce, kwiecie.–maj 1979 r., s. 1–17.
7 AIPN Po, 704/16, Pismo z-cy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. S3u4by Milicji w Koninie, 21 V 1979 r., s. 12–13.
8 AIPN Po, 704/16, Plan zabezpieczenia rejonu s3u4bowego Posterunku Milicji Obywatelskiej na okres od 30 maja 
do 11 czerwca 1979 r. w ramach operacji „Lato 79”, Awinice, 20 V 1979 r., s. 9–11.
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Milicjantom nakazano odbycie rozmów z so3tysami i osobami pro-
wadz5cymi ksi54ki meldunkowe w celu sprawdzenia, czy w so3ectwie nie 
przebywa osoba niezameldowana, a w wypadku przebywania karaB man-
datem i zmuszaj5c do natychmiastowego wyjazdu lub zameldowania si29.

Rozkazano milicjantom, cz3onkom ORMO i „aktywowi spo3eczno-po-
litycznemu” badaB nastroje spo3eczne, tak4e w zak3adach pracy. Pisano: 

„szczególn5 uwag2 zwróciB na propagand2 pisemn5 i ustn5, zak3ócenie 
rytmu pracy oraz wypadki przerwania pracy przez za3og2. […] ZwróciB 
uwag2 na organizowanie pielgrzymek, procesji, nabo4e.stw w punktach 
katechetycznych, itp. wbrew postanowieniom o zgromadzeniach, w tym 
wypadku meldowaB do wydzia3u IV SB KWMO Konin”10. Warto dodaB, 
4e w instrukcji o sposobie sporz5dzania meldunków nakazano: 

Meldunki: 
Pisemnie: za okres od 15 maja – 20 maja i 21 maja do 29 maja zostan5 przes3a-
ne nawet gdy ich tre8B b2dzie negatywna do Wydz.[ia3u] Ogólnego KWMO Ko-
nin.
Telefoniczne lub radiowe codziennie pocz5wszy od dnia 30.05.1979 r. do 
15.06.1979Cr. 35cznie z negatywnymi równie4 do Wydz.[ia3u] Ogólnego11. 

Nie wyja8niono niestety, co oznacza okre8lenie „tre8ci negatywne”. 
Nasuwa si2 te4 wniosek, 4e codzienne meldunki w innych, zwyczajnych 
sytuacjach by3y pozbawione tre8ci „negatywnych”, przynajmniej te, któ-
re wysy3ano do Wydzia3u Ogólnego.

Opracowano szereg zarz5dze., system przepustek i zaprosze. zwi5-
zanych z wizyt5 Jana Paw3a II. W tej kwestii w3adze stara3y si2 ograni-
czaB ich liczb5, natomiast przedstawiciele strony ko8cielnej negocjowali 
jak najwi2cej. 

Przyk3adem mog5 s3u4yB negocjacje prowadzone w tej sprawie przez 
przedstawicieli kurii gnie@nie.skiej. Biskup Michalski, staraj5c si2 w Wy-
dziale ds. Wyzna. o zwi2kszenie z 25 tysi2cy do 40 tysi2cy liczb2 biletów na 
spotkanie papie4a z m3odzie45, wobec oporu Edmunda K2dzierskiego mu-
sia3 nawet posun5B si2 do zagro4enia wstrzymania ich rozprowadzania12. 
9 Tam4e.
10 Tam4e.
11 Tam4e, s. 11.
12 R. Reczk, Lokalne w$adze partyjno-pa&stwowe wobec pobytu Jana Paw$a II, s. 103. 
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Wojewoda pozna.ski Stanis3aw Coza8 zatwierdzi3 dzia3ania sztabu i ze-
spo3ów. Zespo3em ds. rewaloryzacji, budownictwa, porz5dku i czysto8ci, 
handlu, zaopatrzenia i zakwaterowania kierowa3 wicewojewoda Ryszard 
Kmielewski wraz z Jerzym Buszkiewiczem (m.in. sprawy budownictwa), 
Janem Ró4a.skim (czysto8B), Danut5 W3odarczyk (handel) i Aleksandrem 
Kirychem (zakwaterowanie). Zespo3owi ds. porz5dku, zabezpieczenia prze-
ciwpo4arowego, obs3ugi korespondentów, dekoracji miasta, pomocy sani-
tarnej, obs3ugi organizacyjnej i techniczno-gospodarczej przewodniczy3 
wicewojewoda Romuald Zysnarski wraz z Aleksandrem Przysieckim (dy-
rektorem Wydzia3u Spraw Wewn2trznych Urz2du Wojewódzkiego), Janem 
Fidlerem (Komendantem Wojewódzkim Stra4y Po4arnej), Maciejem Fraj-
takiem (dyrektorem Wydzia3u Kultury i Sztuki Urz2du Wojewódzkiego), 
Walerianem Skorubskim (dyrektorem Wydzia3u Zdrowia i Opieki Spo3ecz-
nej Urz2du Wojewódzkiego), Ryszardem Ku8nierkiewiczem (dyrektorem 
Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urz2du Wojewódzkiego i Bogus3a-
wem Jankowiakiem (dyrektorem Wydzia3u Bud4etowo-Gospodarczego 
Urz2du Wojewódzkiego). Zespo3em ds. kontaktów z kuri5 gnie@nie.sk5 
i pozna.sk5 oraz w sprawie ostatecznego ustalenia koncepcji uroczysto8ci 
kierowa3 Edmund K2dzierski (dyrektor pozna.skiego Wydzia3u ds. Wy-
zna.), zajmuj5cy si2 te4 koordynacj5 dokumentacji wraz z wicedyrektorem 
tego Wydzia3u Jerzym Kami.skim, w którego gestii le4a3y sprawy kontak-
tów z duchowie.stwem. Zespo3em ds. >nansowych, komunikacji i drogo-
wnictwa zarz5dza3 wicewojewoda Stanis3aw Piotrowicz przy wspó3pracy 
Bogus3awa Boczarskiego (dyrektora Wydzia3u Komunikacji Urz2du Wo-
jewódzkiego). Zespo3em ds. kontroli jednostek stopnia podstawowego kie-
rowa3 Henryk Pi3at (dyrektor Wydzia3u Kontroli i Instrukta4u)13.

Przygotowywano zabezpieczenia zaplecza w czasie pielgrzymki papie-
4a. 22 marca 1979 r. przeprowadzono kontrol2 stanu ochrony przeciwpo-
4arowej w katedrze gnie@nie.skiej14. Stra4 po4arna opracowa3a te4 projekt 
o kryptonimie „Akcja «Czerwiec 1979»”, czyli w3asn5 koncepcj2 zabez-
pieczenia operacyjnego pobytu papie4a w Gnie@nie od 2 do 5 czerwca 

13 AIPN Po, 52/6 (7 z 7), Schemat organizacyjno-rzeczowy na okres od 1 IV do 30 VII 1979 r., s. 1,
14 AIPN Po 52/3, Zbiór zarz5dze. i przepustek, 1979; AIPN Po, Dokumenty dotycz5ce zabezpieczenia zaplecza 
w czasie pielgrzymki Papie4a, 1979; AIPN Po 52/4, Pismo przewodnie i protokó3 z kontroli stanu bezpiecze.-
stwa po4arowego w Katedrze Gnie@nie.skiej, 31 III 1979 r., k. 1–3. 
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1979Cr. w godzinach 8 do 815. Szacunkowo przyj2to tam udzia3 w uroczy-
sto8ciach gnie@nie.skich 1,2 mln osób, które mia3y zaj5B powierzchni2 
24Cha (przyjmuj5c 5 osób na mL). Przeanalizowano trasy dojazdów, lotniska, 
zewn2trzne zabezpieczanie zak3adów pracy w Gnie@nie. Przyj2to te4 po-
dzia3 miasta na sektory i zabezpieczenie tam odpowiednich si3 i 8rodków. 
Przewidywano zatrzymanie na s3u4bie 700 osób w podziale bojowym16. 

Koncepcj2 zabezpieczenia medycznego i sanitarnego ludno8ci w okre-
sie pobytu papie4a Jana Paw3a II w Gnie@nie opracowa3 Wydzia3 Zdrowia 
i Opieki Spo3ecznej UW. W Poznaniu zorganizowano m.in. zespó3 kieru-
j5cy zabezpieczeniem medyczno-sanitarnym, a do jego dyspozycji oddano 
200 lekarzy (30 chirurgów, 30 pediatrów, 20 anestezjologów, 120 innych 
specjalno8ci), 400 piel2gniarek, 25–30 dru4yn sanitarnych PCK i 900 3ó4ek 
szpitalnych w Poznaniu, Gnie@nie, Wrze8ni, Arodzie Wielkopolskiej, W5-
growcu i Chodzie4y. Przygotowano te4 m.in. dwa helikoptery, cztery karet-
ki pogotowia ratunkowego „R”, 100 karetek pogotowia i 20 samochodów 
dostawczych typu nysa-4uk17.

Wydzia3 Kultury i Sztuki Urz2du Wojewódzkiego w Poznaniu poza przy-
gotowaniem pe3nej obs3ugi dziennikarzy i sprz2tu, zabezpieczenia dla nich 
transportu, zakwaterowania, obs3ugi technicznej i wy4ywienia, opracowa3 
te4 wykaz wydawnictw, które planowano z tej okazji opublikowaB, jak m.in. 
wznowienie informatora Gniezno (nak3ad 50 tys. egzemplarzy) w j2zyku 
polskim, angielskim i niemieckim, Plan Gniezna (nak3ad 10 tys. egzempla-
rzy), informator  pt. Wolno(* sumienia i wyznania w j2zyku angielskim i w3o-
skim, album Jan Pawe$ II – syn swojej ziemi oraz widokówki Wielkopolska 
kolebk% Pa&stwa Polskiego (nie podano planowanego nak3adu)18. 

Biuro plastyka wojewódzkiego opracowa3o tak4e projekt zasad rozwi5-
za. plastycznych w zakresie dekoracji, informacji i komunikacji wizualnej, 

15 AIPN Po, 52/4, Koncepcja zabezpieczenia operacyjnego pobytu Papie4a w Gnie@nie w dniach 2-5 VI 1979 r., k. 4–13.
16 Tam4e. 
17 AIPN Po, 52/4, Koncepcja Ogólna zabezpieczenia medycznego i sanitarnego ludno8ci w okresie pobytu Papie4a 
Jana Paw3a II w Gnie@nie w czerwcu br. [1979], k. 14–22. W sk3ad zespo3u zabezpieczenia medyczno-sanitarne-
go wchodzili: dr Walerian Skorupski – lekarz wojewódzki, dr Bogus3aw Osicki – wicedyrektor WZiOS UW w Po-
znaniu, mgr Jan Drzewi.ski – wicedyrektor WZOiS UW w Poznaniu, dr Jerzy Muszy.ski – Dyrektor Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, dr Hubert Rokossowski – z-ca dyrektora Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, mgr Henryk Ochnik – dyrektor Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego 
w Poznaniu, dr Ireneusz Kliks – prezes Wojewódzkiego Zarz5du PCK.
18 AIPN Po, 52/4, Wykaz zada. i nak3ady projektu Wydzia3u Kultury i Sztuki Urz2du Wojewódzkiego w Pozna-
niu, [1979], k. 23–33.
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realizowany przez w3adze pa.stwowe i ko8cielne19. W projekcie plastycz-
nym sugerowano m.in. „wyeliminowanie wszelkich drobnych i nieskoor-
dynowanych dzia3a. dekoracyjnych (jak np. wykonywanych samorzutnie 
przez mieszka.ców – lecz w miejscach publicznych), które mog3yby «za-
8miecaB wizualnie» otocznie i zak3óciB ogólne wra4enie jednolitego klima-
tu dekoracji zrealizowanych przez w3adze administracyjne i ko8cielne”20. 
Tak naprawd2 nie chodzi3o o „za8miecanie”, lecz o wyeliminowanie z prze-
strzeni publicznej spontanicznie eksponowanych symboli religijnych.

Opracowano tak4e projekty budowy o3tarzy w Gnie@nie i G2barzewie. 
Projekt koncepcyjny podium sk3adaj5cego si2 z pomostu i zadaszenia w G2-
barzewie i Gnie@nie opracowa3 mgr in4. arch. Aleksander Holas21.W maju 
1979 r. projekt techniczny podium papieskiego w Gnie@nie wspó3tworzy3 
in4.CAndrzej Jurga z pracowni kierowanej przez in4. Seweryna Stachowiaka 
z Pozna.skiego Biura Projektów Budownictwa Przemys3owego w Poznaniu22. 

Spó3dzielnia Rzemie8lników, Z3otników i Zegarmistrzów z ul. Kwiato-
wej 3 w Poznaniu otrzyma3a zgod2 Wydzia3u Handlu i Us3ug UW w Pozna-
niu 5 maja 1979 r. i Wydzia3u do spraw Wyzna. w Poznaniu na wykonanie 
i wprowadzenie do obiegu pami5tkowy srebrny medal z wizerunkiem pa-
pie4a Jana Paw3a II. W meldunkach MO sygnalizowano próby podrabiania 
tego medalu23. 

Podczas spotka. roboczych grupy rz5dowej i ko8cielnej omawiano 
ró4ne kwestie dotycz5ce organizacji tzw. infrastruktury, m.in. koniecz-
no8B naprawy dróg dojazdowych do Gniezna, uporz5dkowania mia-
sta, zabezpieczenia transportu i si3 porz5dkowych. Strona ko8cielna in-
terweniowa3a w sprawie utrudnie. zwi5zanych z udzia3em wiernych 
z innych województw, np. gda.skiego, koni.skiego, koszali.skiego, 
zielonogórskiego. Zgodnie z decyzj5 rz5du dysponentem 8rodków ko-
munikacji PKS byli dyrektorzy PKS z województw, którym w3adze zle-
ci3y regulowanie wyjazdów wiernych na spotkania z papie4em. Dyrekcje 

19 AIPN Po, 52/4, Propozycja ramowych ustale. organizacyjnych oraz zasad dla korelacji rozwi5za. plastycznych 
w zakresie dekoracji, informacji i komunikacji wizualnej, realizowanych przez w3adz pa.stwowe oraz w3adze ko-
8cielne, opracowany przez Biuro Plastyka Wojewódzkiego w Urz2dzie Wojewódzkim w Poznaniu, [1979], k. 36–38.
20 Tam4e, k. 38. 
21 AIPN Po, 52/6 (2 z 7), Projekt koncepcyjny podium w G2barzewie i Gnie@nie, b.d., k. 1–10.
22 AIPN Po, 52.6 (4 z 7), Podium papieskie w Gnie@nie. Projekt konstrukcyjny, [maj 1979], k. 1–25. 
23 AIPN Po, 52/4, Pismo Wydzia3u Handlu i Us3ug UW do Spó3dzielni Rzemie8lniczej Z3otników i Zegarmistrzów 
w Poznaniu, 5 V 1979 r., k. 49. 
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Ocena sytuacji w Gnie@nie sporz5dzona przez funkcjonariuszy SB, 1 VI 1979 r. (Fot. 
ze zbiorów IPN)
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zak3adów pracy, np. województwa zielonogórskiego czy koni.skiego, otrzy-
ma3y zakaz udzielania pracownikom urlopów w tym czasie24. Tego typu 
decyzje najdobitniej obrazowa3y, jak wiele wysi3ku w3adze komunistycz-
ne wk3ada3y, aby za wszelk5 cen2 ograniczyB liczb2 pielgrzymów. 

Cenzura zgodzi3a si2 na opublikowanie folderu pt. Jan Pawe$ II 
u Grobu !wi'tego Wojciecha. Informator historyczny (Gniezno 1979). 
Autorami tekstu byli ks. Marian Aleksandrowicz i ks. Kazimierz Ami-
giel. Jak na polityczne i techniczne uwarunkowania folder wykonano 
w zawrotnym tempie. Tekst z3o4ono do druku w Drukarni «Pallotti-
num» w Poznaniu, jak wynika z numeru zamówienia: 69/79 – prawdo-
podobnie na wiosn2 1979 r., a nak3ad wynosi3 ogromn5 jak na ówcze-
sne mo4liwo8ci liczb2 150 000 egzemplarzy. Oprócz 11 czarno-bia3ych 
fotogra>i na 31 stronach przewa4a3 tekst, który by3 3atwym w odbiorze 
kompendium wiedzy na temat 4ycia i dzia3alno8B 8w. Wojciecha, jego 
grobu, rozwoju kultu i zgromadzonych w gnie@nie.skim sanktuarium 
zabytków. Przez lata komunistycznej ideologii, wycofywania Ko8cio-
3a „do kruchty” i jego nieobecno8ci w nierozerwalnym zwi5zku pol-
skiej pa.stwowo8ci z chrze8cija.stwem przyj2tym przez Mieszka i Do-
braw2 w 966 r. i grobem 8w. Wojciecha w Gnie@nie. Dlatego autorzy 
folderu próbowali przybli4yB t2 wiedz2 i u8wiadomiB p5tnikom przy-
by3ym na spotkanie z papie4em, jak wielkie znaczenie symboliczne 
ma obecno8B Ojca Awi2tego w sanktuarium 8w. Wojciecha podczas 
jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny – w jak wyj5tkowym wyda-
rzeniu uczestnicz525. 

Do wizyty Ojca Awi2tego przygotowa3 si2 tak4e aparat bezpiecze.-
stwa, realizuj5c Zarz5dzenie nr 0011/79 z dnia 15 marca 1979 r. Mini-
stra Spraw Wewn2trznych o powo3aniu sztabu do kierowania dzia3a-
niami resortu w zakresie sprawy operacyjnej o kryptonimie „Lato 79”, 
dotycz5cej tzw. zabezpieczenia wizyty papie4a w Polsce. Jak wynika 
z dokumentów, nie chodzi3o o bezpiecze.stwo papie4a czy pielgrzy-
mów. We wszystkich województwach zbierano informacje o reakcjach 

24 R. Reczek, Lokalne w$adze partyjno-pa&stwowe wobec pobytu Jana Paw$a II, s. 99–103; ten4e, Reakcje spo$ecze&-
stwa lubuskiego wobec wyrobu papie#a Polaka i jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w dokumentach SB woje-
wództwa zielonogórskiego, [w:] W$adze wobec Ko(cio$ów i zwi%zków wyznaniowych na !rodkowym Nadodrzu w la-
tach 1970–1980, pod redakcj5 E. Wojcieszyk, Pozna. 2014, s. 95.
25 Zob. ks. M. Aleksandrowicz, ks. K. Amigiel, Jan Pawe$ II u grobu (w. Wojciecha. Informator historyczny, Gniezno 1979. 
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spo3ecznych wobec pielgrzymki. Kontrolowano rynek wydawniczy, aby 
nie dopu8ciB do produkcji i kolporta4u pism pozbawionych debitu pa.-
stwowego. Zbierano informacje o próbach wywierania nacisku przez 
duchownych na urz2dników pa.stwowych w celu uzyskania przerw 
w zaj2ciach szkolnych, wolnych dni pracy, przerw w produkcji po to, 
aby ogl5daB relacje w TVP lub braB udzia3 w uroczysto8ciach ko8ciel-
nych. Sprawdzono dekoracje na budynkach prywatnych i pa.stwowych.

W województwie pozna.skim Komendant Wojewódzki MO w Po-
znaniu p3k. Henryk Zaszkiewicz wyda3 zarz5dzenie powo3uj5ce woje-
wódzki sztab do kierowania operacj5 o kryptonimie „Lato 79”. Na czele 
tego sztabu stan53 p3k. Bernard Kami.ski. W ramach tej operacji nie-
jawne dzia3ania prowadzi3a S3u4ba Bezpiecze.stwa KW MO w Pozna-
niu, a zw3aszcza Wydzia3 IV SB, kierowany w tym czasie przez mjr SB 
Mariana Malaka, i jej terenowa jednostka w Gnie@nie. Skupiono si2 na 
rozpoznaniu wszelkich inicjatyw niepo45danych przez w3adze pa.stwo-
we. Ograniczano przekazywanie informacji na temat pielgrzymki Jana 
Paw3a II, szczególnie w 8rodowiskach m3odzie4owych. Aledzono próby 
organizowania „nielimitowanych” pielgrzymek. Zwi2kszono inwigila-
cj2 8rodowisk studenckich, próbuj5c zapobiec ewentualnemu wykorzy-
staniu pielgrzymki do kolportowania propagandy antysocjalistycznej, 
np. przez nielegalny Studencki Komitet Solidarno8ci (SKS). Powo3ano 
grup2 do zada. specjalnych o kryptonimie „Katedra”, która organizo-
wa3a dzia3ania operacyjne w katedrze i jej pobli4u. Grupa o kryptoni-
mie „Poligon” prowadza3a dzia3ania na l5dowisku w G2barzewie, a grupa 
o kryptonimie „Przejazd” dzia3a3a na trasie przejazdu Ojca Awi2tego 
z G2barzewa do Gniezna i w drodze powrotnej26. 

Lokalne media w ramach propagandy maj5cej na celu zniech2cenie 
ludzi do udzia3u w ceremonii przywitania Ojca Awi2tego publikowa3y 
materia3y, w których przestrzegano przed mo4liwo8ci5 stratowania przez 
t3um, 8mierci z wycie.czenia, udarów itp. W dniach 1CiC2 czerwca 
w Gnie@nie obserwowano je4d45ce po mie8cie ci24arówki za3adowane 
trumnami, które – jak mówiono pó@niej – by3y elementem przygoto-
wa. na spor5 liczb2 zgonów. W pobli4y katedry oraz budynku kurii 

26 Aparat bezpiecze&stwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975–1990, pod red. P. Piotrowskiego, Warszawa 2008, 
s. 241–245; R. Reczek, Lokalne w3adze partyjno-pa.stwowe wobec pobytu Jana Paw3a II, s. 95–98.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   167 2019-10-14   20:56:49



168 | W"adze komunistyczne województwa pozna$skiego wobec pierwszej pielgrzymki Ojca %wi!tego… 

gnie@nie.skiej i pa3acu arcybiskupim przynajmniej na tydzie. przed 
papiesk5 wizyt5 mo4na by3o zaobserwowaB wi2cej patroli milicyjnych 

– zw3aszcza w godzinach wieczornych. Dzie. przed wizyt5 w Gnie@nie 
kolumna wozów opancerzonych przejecha3a przez miasto, daj5c pokaz 
si3y27.

2. Przebieg

W niedziel2 3 czerwca 1979 r. w programie wizyty Jana Paw3a II na zie-
mi wielkopolskiej znalaz3y si2: spotkanie z wiernymi na l5dowisku na 
b3oniach w G2barzewie, nast2pnie – spotkanie z wiernymi przed kate-
dr5, o godz. 13 msza 8w., na koniec, o godz. 21, Apel Jasnogórski na 
Wzgórzu Lecha i spotkania z m3odzie4528. 

Kiedy msza 8w. celebrowana przez bp. Mariana Przykuckiego, sufra-
gana archidiecezji pozna.skiej, dla nieprzebranej rzeszy pielgrzymów 
zgromadzonych na podgnie@nie.skim l5dowisku dobieg3a ko.ca, punk-
tualnie o godz. 11 papieski helikopter wyl5dowa3 w G2barzewie, a ze-
brani tam pielgrzymi us3yszeli: „Wszystkich witam i nikogo nie pomi-
jam. Równie4 przedstawicieli w3adz terenowych, s3u4by porz5dkowej 
i milicji. Wszystkich! Królewski szczep Piastowy… Wszystkie polskie 
dzieci i ca35 m3odzie4”29. W G2barzewie papie4 prze3ama3 kordony s3u4b 
porz5dkowych i wszed3 mi2dzy ludzi. Kilkunastokilometrow5 tras2 do 
Gniezna przeje4d4a3 odkrytym samochodem, witany przez tysi5ce piel-
grzymów, którzy go tam w wielkim skwarze oczekiwali ju4 od wczesnych 
godzin rannych. Przybyli mimo utrudnie. transportowych, niekiedy 
pokonuj5c kilkadziesi5t kilometrów pieszo, w kurzu i wielkim upale30. 

27 Relacja rodziny Zbiera.skich z Gniezna, zebrana przez Sebastiana Zbiera.skiego OMI (w zasobie OBBH wCPo-
znaniu, lipiec 2017 r.).
28 AIPN Po 52/14, Ojciec Awi2ty Jan Pawe3 II w Gnie@nie, „S3owo Powszechne”, b.d., k. 7.
29 Dzie& drugi 3 czerwca, niedziela Warszawa – Gniezno Msza (w. w uroczysto(* Zes$ania Ducha !wi'tego. Na wzgó-
rzu Lecha [w:] Pielgrzymka do Ojczyzny. Przemówienia i homilie Ojca !wi'tego Jana Paw$a II, wst2p, diariusz i anek-
sy A. i Z. Szubowie, fot. barwne R. Rzepecki, Warszawa 1980, s. 51–55.
30 AIPN Po 52/14, Ojciec Awi2ty Jan Pawe3 II w Gnie@nie, „S3owo Powszechne”, b.d., k. 7; Informacje PAP, http://
dd.neon24.pl/post/123103,i-pielgrzymka-jana-pawla-ii-do-polski-2-10-czerwca-1979 (data dost2pu: 9 czerw-
ca 2017); Dzie& drugi 3 czerwca, niedziela Warszawa – Gniezno Msza (w. w uroczysto(* Zes$ania Ducha !wi'tego. 
Na wzgórzu Lecha, [w:] Pielgrzymka do Ojczyzny. Przemówienia i homilie Ojca !wi'tego Jana Paw$a II, s. 51–55.
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Powitanie Ojca Awi2tego na l5dowisku w G2barzewie, 3 VI 1979 r. (Fot. ze zbio-
rów IPN)
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Wspominali: 

Na podgnie@nie.skich b3oniach zgromadzi3o si2 chyba z milion ludzi. Chodzi-
3em mi2dzy nimi, rozmawia3em i robi3em zdj2cia. Wielu by3o bardzo zm2czo-
nych. Jeszcze przed przyjazdem Papie4a by3y przypadki omdle.. Zaskakiwa3a 
4yczliwo8B i ch2B pomagania jeden drugiemu. Wiele drobnych, przyjaznych ge-
stów, jak choBby podzielenie si2 wod5, kilka uprzejmych zda.. […] Zacz53em 
czuB, 4e wszyscy na b3oniach jeste8my rodzin531.

Wydzia3 Handlu i Us3ug przewidywa3 nap3yw do G2barzewa i Gnie-
zna ok. 1,2 mln osób. Zachowa3a si2 „Informacja z zakresu organizacji 
i zaopatrzenia ruchu turystycznego w Gnie@nie i okolicy w dniach 
2CiC3Cczerwca 1979 r.”32 Wynika z niej, 4e przygotowano 1492 punkty 
sprzeda4y, w tym w Gnie@nie – 527, a w G2barzewie – 436, w których 
zabezpieczono dodatkow5 dostaw2 ró4nych artyku3ów, a g3ównie: mi2-
so, w2dliny, mas3o, napoje ch3odz5ce, pomidory, ogórki i jab3ka oraz 
artyku3y o charakterze pami5tkarskim. Z informacji wynika, 4e „pe3na 
gotowo8B do podj2cia obs3ugi turystów w Gnie@nie nast5pi3a w dniu 
2Cczerwca o godz. 6.00 rano w sieci sta3ej natomiast w sieci ruchomej 
o godz. 13.00”33. Zastanawiaj5cy jest nast2pny akapit tej „Informacji”, 
w którym pisano:

Obserwuj5c rozmiary ruchu turystycznego w woln5 sobot2 do godz. 15.00 stwier-
dzono ograniczony nap3yw turystów nie gwarantuj5cy pe3nej frekwencji w roz-
miarach 1–1,5 mln. osób jak wynika3o z pierwotnych za3o4e.. Dlatego podj2to na-
st2puj5co koryguj5ce decyzje: – wstrzymano wyjazd z Poznania w dniu 2 VI br. 
150 samochodów ci24arowych z towarem. –  w dniu 3 czerwca podj2to decyzj2 
o wstrzymaniu produkcji przez WSS „Spo3em” Gniezno pieczywa chlebowego 
ca 25 ton na zaopatrzenie Gniezna na dzie. 4 czerwca br. – poniedzia3ek. – wstrzy-
mano dostawy pieczywa z WSS „Spo3em” Kalisz i Bydgoszcz / ca 70 ton/. – wstrzy-
mano pieczenie hamburgerów rybnych przez Central2 Rybn5. – skrócono czas 
obs3ugi turystów w G2barzewie w dniu 3 VI br. – do godz. 16:0034.

31 Wspomnienia Leszka Biernackiego http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=14791 (data dost2-
pu: 9.06.2017).
32 AIPN Po, 52/4, Wydzia3 Handlu i Us3ug, Informacja z zakresu organizacji i zaopatrzenia ruchu turystyczne-
go w Gnie@nie i okolicy w dniach 2 i 3 czerwca 1979 r., Dyrektor Wydzia3u mgr Danuta W3odarczyk, 4 VI 1979 
r., k. 39–63.
33 Tam4e, k. 39.
34 Tam4e, k. 40. 
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Przejazd Ojca Awi2tego „Papamoble” na l5dowisku w G2barzewie, 3 VI 1979 r. (Fot. 
ze zbiorów IPN)
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Z analiz fotogra>i i wspomnie. wiadomo, 4e frekwencja dopisa3a 
i ma3o prawdopodobne, 4e nie znale@liby si2 nabywcy towarów, których 
na rynku w wystarczaj5cych ilo8ciach w PRL nigdy nie by3o. Czy4by 
pielgrzymi, przewiduj5c zwyczajowo puste pu3ki w sklepach, posiadali 
w3asne zapasy i nie skorzystali z oferty? Przecie4 wspominaj5, 4e dzie-
lili si2 nawet wod5. 

Papie4 by3 w Gnie@nie w 3 czerwca i rano 4 czerwca 1979 r. Pierwsze-
go dnia wizyty w upalne przedpo3udnie wita3y go na l5dowisku w G2ba-
rzewie setki tysi2cy wiernych z ca3ej Polski. Nie inaczej by3o w Gnie@nie, 
gdzie na papie4a czekano od wczesnych godzin rannych. Tam te4 znala-
z3a si2 grupa wiernych z Czechos3owacji. Zgromadzeni u grobu 8w. Woj-
ciecha, znanego w ca3ej Europie Adalberta, us3yszeli wtedy papieskie wo-
3anie o duchow5 jedno8B Europy: 

Czy4 Chrystus tego nie chce, czy Duch Awi2ty tego nie rozrz5dza, a4eby ten pa-
pie4 Polak, papie4 S3owianin, w3a8nie teraz ods3oni3 duchow5 jedno8B chrze8ci-
ja.skiej Europy, na któr5 sk3adaj5 si2 dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wscho-
du? Tak! Chrystus tego chce! Duch Awi2ty tak rozrz5dza, a4eby to zosta3o po-
wiedziane teraz, tutaj w Gnie@nie! […] na ziemi piastowskiej, w Polsce, przy re-
likwiach 8w. Wojciecha35. 

W tym miejscu mo4e warto wyprzedziB czas i dodaB pó@niejszy ko-
mentarz kardyna3a Stanis3awa Dziwisza: „Mur berli.ski by3 skutkiem 
procesu, zapocz5tkowanego w 1979 r. w Polsce. Powtarzam: rozmon-
towywanie «4elaznej kurtyny» rozpocz23o si2 w Gnie@nie, 3 czerwca 
1979 r.”36. 

Tego dnia w Gnie@nie zosta3 zapocz5tkowany tak4e szczególny dia-
log, jaki Jan Pawe3 II prowadzi3 pó@niej z m3odzie45 przez ca3y ponty>-
kat. Najpierw msz2 8wi2t5 odprawian5 o godz. 17 w intencji m3odzie4y 
polonijnej o jej wytrwanie w mowie i wierze ojczystej celebrowa3 kardy-
na3, nominat bp W3adys3aw Rubin, który od 40 lat przebywa3 poza kra-
jem. Po tej mszy 8wi2tej odby3o si2 spotkanie m3odzie4y z Ojcem Awi2-
tym pod balkonem rezydencji arcybiskupów gnie@nie.skich. M3odzie4 
35 Homilia Ojca !wi'tego podczas Mszy !wi'tej w Gnie,nie, [w:] Pielgrzymka do Ojczyzny. Przemówienia i homi-
lie Ojca !wi'tego Jana Paw$a II, s. 65–71.
36 Rozmawiali: Marcin Przeciszewski i Tomasz Królak (KAI) Kraków, 27 maja 2009 r. http://www.niedziela.pl/ar-
tykul/88790/nd (data dost2pu: 9.06.2017).
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Spotkanie Ojca Awi2tego z pielgrzymami w Gnie@nie, 3 VI 1979 r. (Fot. ze zbio-
rów IPN)

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   173 2019-10-14   20:56:50



174 | W"adze komunistyczne województwa pozna$skiego wobec pierwszej pielgrzymki Ojca %wi!tego… 

zaprezentowa3a papie4owi program recytatorsko-muzyczny i z3o4y3a mu 
wyrazy mi3o8ci, oddania oraz deklaracj2 gotowo8ci s3u4enia Bogu i Oj-
czy@nie. Papie4 przypomnia3 m3odym Polakom o bogatym dziedzictwie, 
którego s5 spadkobiercami:

Kultura jest dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym 
opiera si2 4ycie duchowe Polaków. Ona wyodr2bnia nas, jako naród. Ona stano-
wi o nas przez ca3y ci5g dziejów. […] Wiadomo, 4e naród polski przeszed3 ci24-
k5 prób2 utraty niepodleg3o8ci, która trwa3a z gór5 sto lat – a mimo to po8ród 
tej próby pozosta3 sob5. Pozosta3 duchowo niepodleg3y, poniewa4 mia3 swoj5 
kultur2! […] Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnó4cie to dziedzictwo! Prze-
ka4cie je nast2pnym pokoleniom37. 

3. Sytuacja po zako&czeniu pierwszej wizyty w papie$a w Gnie)nie

Czerwcowa pielgrzymka Ojca Awi2tego tak w Gnie@nie, jak i w innych 
miastach zgromadzi3a t3umy wiernych. W3adze PRL czyni3y ogromne 
wysi3ki propagandowe, aby obni4yB jej rang2. Zakazami udzielania urlo-
pów, obstrukcj5 przy przydzielaniu dodatkowych poci5gów czy autoka-
rów i szeptan5 propagand5 o prawdopodobnym stratowaniu si2 pielgrzy-
mów iCprzygotowanych dla nich trumnach starano si2 odwie8B Polaków 
od planowania spotkania z papie4em. A jednak frekwencja dopisa3a tak-
4e w Gnie@nie, choB np. kierownictwo pozna.skiego Wydzia3u Handlu 
UW temu zaprzecza3o, t3umacz5c si2 z wstrzymanych do Gniezna do-
staw 4ywno8ci. 

Ogromna liczba wiernych 3 czerwca 1979 r. zgromadzi3a si2, kiedy Pa-
pie4 nawiedza3 grób 8w. Wojciecha. Zani4aj5c liczby, re4imowe media infor-
mowa3y, 4e w G2barzewie k. Gniezna, w miejscu l5dowania helikoptera z Oj-
cem Awi2tym, zgromadzi3o si2 ok. 280 tys., a na uroczysto8ci g3ównej ok. 35 
tys. oraz ok. 30 tys. wiernych na spotkaniu Jana Paw3a II z m3odzie45.

Inne @ród3a temu zaprzecza3y zani4anym szacunkom w3adz PRL. Na 
przyk3ad w meldunkach wschodnioniemieckiej Stasi informowano 

37 Ojciec !wi'ty przemawia do m$odzie#y na Wzgórzu Lecha, [w:] Pielgrzymka do Ojczyzny. Przemówienia i homi-
lie Ojca !wi'tego Jana Paw$a II, s. 74–76; zob. te4 Dzie& drugi 3 czerwca, niedziela Warszawa – Gniezno Msza (w. 
w uroczysto(* Zes$ania Ducha !wi'tego. Na wzgórzu Lecha, [w:] Pielgrzymka do Ojczyzny. Przemówienia i+homi-
lie Ojca !wi'tego Jana Paw$a II, s. 55.
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Dekoracja ulic w Gnie@nie podczas pobytu Ojca Awi2tego, 3-4 VI 1979 r. (Fot. ze 
zbiorów IPN)
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oCmasowym uczestnictwie rozentuzjazmowanej m3odzie4y w spotka-
niach z papie4em38. 

Pó@niej dosz3o do nieporozumie. mi2dzy Ko8cielnym Komitetem 
Organizacyjnym Przyj2cia Jana Paw3a II a w3adzami wojewódzkimi 
w kwestii odp3atno8ci za wykonanie podium w G2barzewie, m.in. z po-
wodu ró4nic w warto8ci wystawianych faktur oraz zabrania drewna przez 
pracowników jednej z >rm39. 

W opinii w3adz województwa pozna.skiego pierwsza w dziejach pa.-
stwa polskiego wizyta Ojca Awi2tego w Gnie@nie spowodowa3a powszech-
ny wzrost religijno8ci, zw3aszcza w8ród m3odzie4y, jak to stwierdzono 
podczas odprawy rocznej aktywu kierowniczego organów MO i SB wo-
jewództwa pozna.skiego w grudniu 1979 r.40

5. Podsumowanie

W województwie pozna.skim dla w3adz najwa4niejszym wydarzeniem 
w 1979 r. by3a pielgrzymka papie4a odbywaj5ca si2 3 czerwca do sank-
tuarium 8w. Wojciecha w Gnie@nie. Komuni8ci zdawali sobie spraw2, 4e 
Jan Pawe3 II prze3ama3 ogarniaj5c5 Polaków niemoc i strach.

W 1980 r., kiedy powsta3a Solidarno8B, w dokumentach KW MO SB 
z terenu województwa pozna.skiego pisano, 4e odbywa si2 „Dalsza ak-
tywizacja elementów antysocjalistycznych […]. Próby wykorzystywania 
do tych celów bazy ko8cio3a [sic!]”41. Dalej stwierdzano, 4e na terenie wo-
jewództwa nast2puje „wykorzystywanie aktualnej sytuacji przez Ko8ció3 
dla poszerzenia wp3ywów i oddzia3ywania na spo3ecze.stwo, rozwoju 
stanu posiadania i umacniania si2 organizacyjnego. Preferowanie 

38 B. Schaefer, Wschodnioniemiecka Stasi, Ko(ció$ katolicki i „Solidarno(*” w latach 1978–1989, [w:] !wiat wobec 
Solidarno(ci 1980–1989, red. P. Jaworski, ?. Kami.ski, Warszawa 2013, s. 143; R. Reczek, Lokalne w$adze partyj-
no-pa&stwowe wobec pobytu Jana Paw$a II w Gnie,nie, s. 87–109; ks. W. Raczkowski, Ojciec !wi'ty w Gnie,nie, 

„Przewodnik Katolicki” 1979, nr 25. 
39 AIPNPo, 52/7, m.in. Pismo Przedsi2biorstwa Budownictwa Komunalnego nr 2 w Poznaniu do Kurii Metro-
politalnej w Gnie@nie, 17 IX 1979 r., k. 26; Pismo Kurii Metropolitalnej do Pozna.skiego Przedsi2biorstwa Kon-
strukcji Stalowych i Urz5dze. Przemys3owych „Mostostal” w Poznaniu, 26 XI 1979 r., k. 37; Pismo Dyrektora Wy-
dzia3u >nansowego UW w Poznaniu do Józefa Gabjana wiceministra Finansów w Warszawie, 9 X 1979 r. k. 29.  
40 T. Rochatka, W$adze a obchody uroczysto(ci ku czci !wi'tego Wojciecha w Gnie,nie, [w:] W$adze wobec Ko(cio-
$ów i zwi%zków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989, pod red. K. Bia3eckiego, Pozna. 2011, s. 194.
41 AIPN BU, 1585/16801, Analiza sytuacji spo3eczno-politycznej woj. pozna.skiego, podpisana przez Komendan-
ta Wojewódzkiego MO w Poznaniu p3k. mgr Henryka Zaszkiewicza, 6 XI 1980 r., k. 8.
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wCprogramach duszpasterskich negacji materialistycznego 8wiatopogl5-
du”42. Funkcjonariusze planowali w zwi5zku z tym „ograniczenie wp3y-
wów ko8cio3a [sic!] na m3odzie4 i niedopuszczenie do rozwijania dzia-
3alno8ci antysocjalistycznej w oparciu o baz2 Ko8cio3a”43.

Reasumuj5c przeprowadzon5 powy4ej analiz2 stosunku w3adz woje-
wództwa pozna.skiego wobec pierwszej pielgrzymki Jana Paw3a II do 
grobu 8w. Wojciecha w Gnie@nie 3 czerwca 1979 r., mo4na zauwa4yB 
przynajmniej dwie p3aszczyzny dzia3a.. Pierwsza by3a o>cjalna, kiedy to 
realizowano niezb2dne zadania organizacyjne zwi5zane z o>cjalnym 
przygotowaniem organizacyjnym tego wydarzenia. 

Drug5 prowadzili urz2dnicy administracji rz5dowej, wojewódzkiej 
i miejskiej, a tak4e funkcjonariusze S3u4by Bezpiecze.stwa. W tym za-
kresie realizowano dotychczasow5 polityk2 komunistycznych szykan wo-
bec Ko8cio3ów i zwi5zków wyznaniowych. Dzia3o si2 to nadal w ramach 
realizacji ideologii marksistowskiej i d54enia do ateizacji Polaków.

Mimo wielu przeszkód, pielgrzymi przybyli do Gniezna, przyby3a te4 
m3odzie4. Wysi3ki komunistów zmierzaj5ce do o laicyzacji polskiego spo-
3ecze.stwa i usuni2cia Ko8cio3a z przestrzeni publicznej zosta3y drastycz-
nie zahamowane. Zaczyna3a si2 nowa epoka w stosunkach mi2dzy pa.-
stwem, a Ko8cio3em w Polsce.

Abstract
%e communist authorities in Poland in the face of the !rst visit of'Pope 
John Paul II in Gniezno in 1979

John Paul II made his >rst pilgrimage to his home country on 2–10 June 
1979. Ee day aHer his arrival to Poland, he embarked on a symbolic 
trip to Gniezno to visit the grave of St. Adalbert, the >rst saint patron 
of Poland, a supporter of independent state structures in Poland and 
guardian of European unity. 

Ee national security authorities coordinated the organization of the 
pilgrimage as part of an operation code-named “Summer’79”. National 
security, the management of administration bureaus and state-owned 

42 Tam4e, k. 8.
43 Tam4e, k. 10.
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companies were all mobilized to routinely secure the pilgrimage of the 
top representative of the Holy See. On the other hand, the authorities 
strived to limit the number of pilgrims planning to meet the Pope. Ee-
refore, rumours about lethal accidents were disseminated and eForts 
were made to avoid religious symbols in the city’s public space, the pil-
grims’ access to water was limited, etc. Eis did not daunt the thousands 
of worshippers. 

Ee visit of John Paul II to St. Adalbert’s grave in Gniezno proved extre-
mely fateful: the Pope made history with his address to maintain Europe’s  
spiritual unity. In Gniezno, a special dialogue with the young was also 
commenced, later on continued by John Paul II throughout his ponti>cate.

Keywords: Ee communist, St. Adalbert, the patron, the guardian, opera-
tion code-named “Summer’79”, limit, disseminated, rumours
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Jakub Kufel

Opozycja demokratyczna  
wobec wyboru Jana Paw"a II  
i jego pierwszej pielgrzymki do Polski

W drugiej po3owie lat siedemdziesi5tych nast5pi3a erozja zaufania spo-
3ecze.stwa do I sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Wi5za3o si2 to nie tyl-
ko z pogarszaj5c5 si2 sytuacj5 gospodarcz5, lecz tak4e z brakiem pomy-
s3ów na obudzenie entuzjazmu spo3ecznego. Kolejny raz okaza3o si2, 4e 
potencja3 rewolucyjny wzrasta nie wówczas, gdy poziom 4ycia obywateli 
jest niski, ale wtedy, gdy rozbudzi si2 oczekiwania ludzi, 4e mo4e byB le-
piej. W 1978 r. Polacy potrzebowali nadziei na zmian2.

Wybór Karola Wojty3y na papie4a stanowi3 ogromne zaskoczenie dla 
w3adz PRL. Podczas narady Komitetu Centralnego, która odby3a si2 po 
konklawe, 16 pa@dziernika 1978 r., Dyrektor Urz2du do Spraw Wyzna. 
Józef Czyrek przekornie powiedzia3: „ostatecznie lepszy Wojty3a jako Pa-
pie4 tam, ni4 jako Prymas tu”1. Gierek przyzna3 jednak w wywiadzie rze-
ce udzielonym po latach Januszowi Rolickiemu: „Polak zosta3 papie4em. 
Wielkie to wydarzenie dla narodu polskiego i du4e komplikacje dla nas”2. 

1 K. K5kol, Spowied, pogromcy Ko(cio$a, Olsztyn 1994, s. 90. Zob. te4: ?. Kami.ski, PZPR wobec pielgrzymki Jana 
Paw$a II do Ojczyzny w 1979 roku, „Biuletyn Instytutu Pami2ci Narodowej” 2002, nr 7, s. 39; P. Raina, Wizyty apo-
stolskie Jana Paw$a II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan – PRL – Episkopat, Warszawa 1997; M. Zarem-
ba, Karol Wojty$a papie#em: problem towarzyszy z PZPR, „Wi2@” 2002, nr 10, s. 91; M.CLasota, Lepszy papie# tam 
ni# prymas tu, [w:] Operacja: zniszczy* Ko(ció$, pod red. F. Musia3a i J. Szarka, Kraków 2007.
2 J. Rolicki, Edward Gierek. Przerwana dekada. Wywiad rzeka, Warszawa 1990, s. 135.
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Podobne spostrze4enia sformu3owa3 w dzienniku Mieczys3aw Rakowski: 
„Wybór Wojty3y nies3ychanie wzmacnia katolicyzm w Polsce, os3abia pozy-
cj2 w bloku socjalistycznym”3. 

W3adze zareagowa3y na wybór papie4a ograniczeniem informacji na 
ten temat w o>cjalnych 8rodkach przekazu. Podczas gdy takie gazety jak: 

„Ee Washington Post”, „Corriere della Sera” czy „Il Giornale” przedsta-
wia3y informacj2 o wyniku konklawe na pierwszej stronie wraz z du4ym 
zdj2ciem Wojty3y, to np. „Trybuna Ludu” ograniczy3a si2 do lakonicznej 
informacji na ten temat4. Jedynie „Tygodnik Powszechny” uzyska3 pra-
wo publikowania wszystkich informacji o wyborze papie4a. W prasie 
rz2dowej okre8lano wielko8B tytu3ów i fotogra>i Jana Paw3a II5. Ingero-
wano tak4e w tre8B tekstów na temat pielgrzymki. Jak zauwa4y3a Urszu-
la Doroszewska, informacje o papie4u najcz28ciej by3y prezentowane 
w kontek8cie normalizacji stosunków pa.stwo – Ko8ció3, poparcia dla 
rozwoju socjalizmu w Polsce (sic!) oraz depesz gratulacyjnych Gierka 
i Bre4niewa przes3anych do Watykanu6. Prze3amanie monopolu w3adz 
na informacj2 w postaci wychodz5cych w drugim obiegu pism umo4li-
wi3o rzeteln5 relacj2 z pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski oraz dyskusj2 
o roli papie4a w zmianie sytuacji politycznej w Polsce. 

O>cjalny przekaz diametralnie rozmija3 si2 nie tylko z postrzeganiem 
Jana Paw3a II przez spo3ecze.stwo, lecz tak4e z oczekiwaniami informa-
cyjnymi dotycz5cymi jego wyboru. Luk2 t2 stara3a si2 wype3niB opozy-
cja, publikuj5c artyku3y na ten temat w pismach drugiego obiegu. 

Wybór Polaka na papie4a 16 pa@dziernika 1978 r. oraz pierwsza 
pielgrzymka do Polski w dniach 2–10 czerwca 1979 r. wywo3a3y fal2 
entuzjazmu, któr5 mo4na by3o dostrzec w publicystyce Komitetu Obro-
ny Robotników. W notatce redakcyjnej zamieszczonej 17 pa@dzierni-
ka 1978 r. na 3amach specjalnie wydanego w zwi5zku z pielgrzymk5 
papiesk5 numeru „G3osu” pisano o nadziei wi545cej si2 z wyborem 
Jana Paw3a II: 

3 M. F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1976–1978, Warszawa 2002, s. 418.
4 Zob. „Ee Washington Post”, „Corriere della Sera”, „Il Giornale”, „Trybuna Ludu” z 17 pa@dziernika 1978 r. Zob. 
te4: P. S2kowski, Prasa francuska wobec wyboru kard. Wojty$y na papie#a, „Wi2@” 2008, nr 10, s. 103.
5 Zob. ap. [J. Przew3ocki], Papie# a socjalizm, „Biuletyn Informacyjny” 1978, nr 25, s. 25.
6 Zob. U. Doroszewska, Ci'#kie czasy (przegl%d prasy), „G3os” 1978, nr 11–12, s. 76. 
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Powszechna w Polsce rado8B z powo3ania kardyna3a Karola Wojty3y na Stolic2 
Piotrow5 wynika, jak si2 zdaje, przede wszystkim z oceny tego faktu w katego-
riach politycznych i narodowych. Ludzie spodziewaj5 si2 po tym wyborze wie-
le dla naszego kraju, poprawy sytuacji Ko8cio3a w Polsce i uwzgl2dnienia w po-
lityce wschodniej Watykanu w wi2kszym stopniu interesów Polski i innych kra-
jów zale4nych od ZSRR7. 

Bohdan Cywi.ski ostrzega3 jednak przed upolitycznieniem wizyty 
Jana Paw3a II i oczekiwaniem od Ko8cio3a innej roli ni4 religijna. Zwró-
ci3 równie4 uwag2 na potrzeb2 podtrzymania pozytywnych emocji, któ-
re wi5za3y si2 z papiesk5 pielgrzymk5, tak4e po wizycie oraz prze3o4enia 
papieskich s3ów na dzia3anie w zakresie pomocy drugiemu cz3owieko-
wi8. Papie4 mia3 zdaniem publicystów „G3osu” wytyczyB horyzont mo-
ralny i zaj5B stanowisko w wa4nych dla Polaków kwestiach etycznych9. 
Ludzie za8 powinni poczuB wi2ksz5 odpowiedzialno8B za swobody oby-
watelskie i prawa cz3owieka10, a masowe pozytywne reakcje nale4a3o 
utrwaliB, pog32biB i zdynamizowaB11. ChoB wypowiedzi publicystów „G3o-
su” nie sk3ada3y si2 na spójn5 koncepcj2 ideow5, nale4y zwróciB uwag2 
na silny wyd@wi2k etyczny tekstów zamieszczonych w tym pi8mie oraz 
dostrze4enie wagi wyboru oraz wizyty Jana Paw3a II w Polsce.

Adam Michnik w artykule Czego Polacy oczekuj% od nowego Papie-
#a? zwróci3 uwag2 na post2powo8B i umiej2tno8B dialogu prezentowan5 
przez Jana Paw3a II, rozumian5 jako otwarcie na nowe potrzeby i pyta-
nia p3yn5ce tak4e z kr2gów laickich. Autor potwierdza3 tym samym tezy 
postawione w ksi54ce Ko(ció$ – lewica – dialog. Jego zdaniem Ko8ció3 
mia3 otworzyB si2 na do8wiadczenia lewicy. Oczekiwania spo3ecze.stwa 
Michnik uto4sami3 z postulatami przedstawicieli 8rodowisk laickich, 
wskazuj5c drog2 Ko8cio3owi w stron2 zaproponowanego przez siebie 
kszta3tu dialogu: „Polacy oczekuj5 dzisiaj, 4e otwarcie Ko8cio3a katolic-
kiego ku 8wiatu 35czyB b2dzie uniwersalizm warto8ci zCnieugi2t5 obron5 
praw cz3owieka”12. Widzia3 w Wojtyle przede wszystkim przedstawiciela 
7 „G3os”, pa@dziernik 1978 r. (dodatek nadzwyczajny), s. 1–2.
8 B. Cywi.ski, Oczekiwania, „G3os”, pa@dziernik 1978 r. (dodatek nadzwyczajny), s. 25.
9 S. Grabska, [Papieska pielgrzymka], „G3os”, pa@dziernik 1978 r. (dodatek nadzwyczajny), s. 27.
10 J. Wo@niakowski, „G3os”, pa@dziernik 1978 r. (dodatek nadzwyczajny), s. 29.
11 A. Stanowski, „G3os”, pa@dziernik 1978 r. (dodatek nadzwyczajny), s. 30.
12 A. Michnik, Czego Polacy oczekuj% od nowego Papie#a?, „Biuletyn Informacyjny KOR” 1978, nr 23, s. 54.
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Ko8cio3a bliskiego spo3ecze.stwu, walcz5cego o prawa cz3owieka, prote-
stuj5cego wobec nieprawo8ci w3adz, wspó3pracuj5cego zCopozycj5 nad 
rozwojem kultury i nauki oraz nad pomoc5 pokrzywdzonym. 

Adam Michnik nie tworzy3 jednak podzia3u na Ko8ció3 instytucjo-
nalny, ludowy, tradycyjny, którego zwierzchnikiem by3 prymas Stefan 
Wyszy.ski, i Ko8ció3 inteligencki, wra4liwy spo3ecznie, wspó3pracuj5cy 
z opozycj5, którego reprezentantem by3 Karol Wojty3a. Od4egnywa3 si2 
tym samym od tezy stawianej przez partyjn5 propagand2, choB nie ukry-
wa3, 4e warto8ci reprezentowane przez nowo wybranego papie4a by3y 
mu bardzo bliskie13. Zwróci3 na to uwag2 w artykule zamieszczonym na 
3amach „Biuletynu Informacyjnego”, pisz5c o pielgrzymce Jana Paw3a II 
do Polski: 

Dla ca3ej opozycji demokratycznej jest to 8wi2to szczególne. Przyje4d4a cz3o-
wiek, który – b2d5c krakowskim metropolit5 – broni3 nas przed kalumniami 
i prze8ladowaniami i który – od pocz5tku swego ponty>katu – dodaje nam 
si3 swoimi wypowiedziami w sprawach fundamentalnych dla wspó3czesnego 
8wiata14. 

Swoje tezy autor potwierdzi3 w artykule Lekcja godno(ci, napisanym 
po wizycie papie4a w Polsce. Zwróci3 w nim uwag2 na niez3omn5 posta-
w2 polskiego Episkopatu oraz si32 i odpowiedzialno8B prymasa Wyszy.-
skiego. Michnik po raz kolejny stara3 si2 odej8B od podzia3u na wierz5cych 
i niewierz5cych: 

W odczuciu potocznym pielgrzymka Papie4a by3a dla Polaków szans5 za8wiad-
czenia swych rzeczywistych aspiracji i d54e.. By3a narodo wym plebiscytem. Nie 
polega3 on jednak po prostu na opcji: katolicyzm vs. ateizm […]. Za czym jeste8? 

– zapytano ka4dego z nas. Za konformistyczn5 zgod5 na totalitarn5 przemoc, czy 
te4 za niepodwa4alnymi – w porz5dku Bo4ym i cz3owieczym – prawami osoby 
ludzkiej do 4ycia w wolno8ci i godno8ci? Przyt3aczaj5ca wi2kszo8B Polaków wy-
bra3a to drugie15. 

13 Tam4e.
14 A. Michnik, Witamy Papie#a, „Biuletyn Informacyjny KOR” 1979, nr 29, s. 13.
15 A. Michnik, Lekcja godno(ci, „Biuletyn Informacyjny KOR” 1979, nr 30, s. 31. 
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S3owa papie4a by3y interpretowane zgodnie z postawion5 przez Mich-
nika tez5 dotycz5c5 podj2cia przez Ko8ció3 dialogu. Spoiwem pomi2dzy 
opozycj5 i Ko8cio3em mia3y byB prawa cz3owieka oraz tradycja polskiej to-
lerancji.

Pielgrzymka Jana Paw3a II wywo3a3a ogromny entuzjazm spo3eczny16. 
Dla milionów Polaków stanowi3a g32bokie prze4ycie formacyjne prze4y-
cie duchowe17. Du45 rol2 w trakcie wizyty papie4a odgrywa3y aspekty na-
rodowe, bowiem tradycyjny katolicyzm by3 silnie zwi5zany z polsko8ci5. 
Dzia3acze KOR-u obawiali si2 jego narodowego charakteru, który uto4sa-
miali z emocjonalno8ci5 po35czon5 z brakiem g32bszej reGeksji. Okaza3o 
si2 jednak, jak zauwa4y3 dzia3acz KIK-u Adam Stanowski, 4e polski kato-
licyzm dzi2ki s3owom Jana Paw3a II nabra3 charakteru powszechnego, nie 
trac5c swojego ludowego pochodzenia. Wed3ug Stanowskiego s3owa pa-
pie4a, sformu3owane w duchu uniwersalizmu, wnios3y wk3ad w pog32bie-
nie chrze8cija.skiej reGeksji tak4e w aspekcie ponadnarodowym18. Ludwik 
Dorn, notuj5c na gor5co odczucia wspó3pracowników KOR-u, zapisa3: 

g32boko8B prze4ycia musia3a polegaB i polega3a – na wspólnym uczestnictwie – 
oklaskach, transparentach, 8piewie – które nie tylko dawa3o uj8cie zbiorowym 
emocjom o niespotykanym nat24eniu: by3y nade wszystko 8wiadom5 i rozum-
n5 odpowiedzi5 na to, co zrobi3 i mówi3 papie419.

Szukano w s3owach papie4a legitymacji do prowadzenia dzia3a. zwi5-
zanych z obron5 praw cz3owieka. Dzia3acze KOR-u podkre8lali s3owa 
sprzeciwu Jana Paw3a II wobec degradacji jednostki ludzkiej oraz totali-
tarnej przemocy odzieraj5cej cz3owieka z przys3uguj5cych mu praw, które 

16 Nastroje spo3ecze.stwa by3y monitorowane w ramach operacji „Lato 79”, prowadzonej przez Ministerstwo 
Spraw Wewn2trznych. Za g3ówne zadanie w trakcie pielgrzymki uznano „rozwijanie dzia3a. operacyjno-rozpo-
znawczych i pro>laktyczno-neutralizuj5cych wobec grup i 8rodowisk kontrolowanych przez MO i SB”. Dbanie 
o bezpiecze.stwo papie4a zesz3o zatem na drugi plan. Zob. G. Majchrzak, Lato-79, „Biuletyn Instytutu Pami2-
ci Narodowej” 2002, nr 7, s. 52. 
17 Na donios3o8B tego momentu, rodzenie si2 podmiotowo8ci oraz solidarno8ci wielokrotnie wskazywali dzia3a-
cze opozycji przedsierpniowej. Zob. m.in.: Zbiór notacji Europejskiego Centrum Solidarno8ci, Zbigniew Roma-
szewski (27.52 – 29.03); tam4e, Antoni Macierewicz (44.28 – 45.28); Relacja Jacka Kuronia, [w:] Niepokorni. Roz-
mowy o Komitecie Obrony Robotników. Relacje cz$onków i wspó$pracowników Komitetu Obrony Robotników, ze-
brane w 1981 roku przez A. Friszke i A. Paczkowskiego, zred. M. Oko.ski przy wspó3pr. M. Szklarczyka, przypi-
sami opatrzy3 A. Friszke, Kraków 2008, s. 207. 
18 A. Stanowski, Ko(ció$ i (wiat wspó$czesny, „G3os” 1979, nr 5, s. 20.
19 L. Dorn, !wi'to, czyli lekcja zbiorowa, „G3os” 1979, nr 5, s. 60.
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Ojciec Awi2ty wi5za3 z prawem narodu do jego praw i wolno8ci. Cz3on-
kowie Komitetu traktowali je jako zobowi5zanie, które w praktyce ozna-
cza3o potwierdzenie zasadno8ci prowadzenia akcji pomocy robotnikom20. 

Znaczenie polskiego Ko8cio3a instytucjonalnego i jego rola w pod-
trzymywaniu 8wiadomo8ci narodowej by3y bardzo istotne równie4 dla 
ROPCiO. W ulotce tego ruchu, kolportowanej podczas papieskiej piel-
grzymki, czytamy: 

Za sob5 mamy tysi5cletni szlak dziejowy, w którym losy Ko8cio3a by3y 8ci8le 
zwi5zane z losami Polski. Wierzymy, 4e przed sob5 mamy upragnione wydarze-
nia w nast2pstwie których, jak 8piewali nasi dziadowie: „Polska powstanie by 
4yB” […]. Bo4e, zbaw Polsk2 i Ojczyzn2 woln5 racz nam wróciB Panie!21 

Podobnie jak dzia3acze KOR-u uczestnicy Ruchu odczytywali s3owa 
Jana Paw3a II w taki sposób, aby uzyskaB ideow5 inspiracj2 do swoich 
dzia3a.. W o8wiadczeniu zwi5zanym z wizyt5 papie4a pisali: 

Wdzi2czni jeste8my Ojcu Awi2temu, 4e przemawia3 do nas „j2zykiem wiary i tra-
dycji narodowej”, 4e przypomina3 nam g32bok5 prawd2, i4 „trwanie narodu jest 
ci5g3ym nawrotem do @róde3”. […] wdzi2czni jeste8my za s3owa mówi5ce o ko-
nieczno8ci poszanowania praw ka4dego cz3owieka i ka4dego narodu, który swe 
podstawowe prawo do wolno8ci i niepodleg3o8ci „wypracowa3 sobie ci24k5 krwa-
wic5 w8ród narodów Europy!”22. 

Oba teksty obrazuj5 pro>l ideowy ROPCiO. Eksponowano w nich 
prawo narodu do samostanowienia, czyli odzyskanie pe3nej niepodle-
g3o8ci. To przyrodzone prawo usankcjonowane historycznie i religijnie 
mia3 potwierdziB Jan Pawe3 II, którego s3owa podkre8la3y znaczenie na-
rodu polskiego w Europie. 

20 O(wiadczenie KSS „KOR” w zwi%zku z pielgrzymk% Jana Paw$a II do Polski, 1 lipca 1979 r., Warszawa, [w:] Opo-
zycja demokratyczna w Polsce 1976–1980. Wybór dokumentów, [oprac.] Z. Hemmerling, M. Nadolski, Warsza-
wa 1994, s. 592.
21 Odpis ulotki ROPCiO kolportowanej z okazji pielgrzymki do Polski Jana Paw$a II, [w:] Dokumenty uczestników 
Ruchu Obrony Praw Cz$owieka i Obywatela w Polsce 1977–1981, wst2p i oprac. G. Waligóra, wprow. T. G5sow-
ski, Kraków 2005, s. 270.
22 O(wiadczenie ROPCiO w zwi%zku z wizyt% w Polsce Jana Paw$a II, [w:] Dokumenty uczestników Ruchu Obrony 
Praw Cz$owieka i Obywatela…, s. 282. Pod tym dokumentem podpisa3y si2 osoby reprezentuj5ce oba skonGikto-
wane ze sob5 od3amy Ruchu tzw. Rad2 Rzeczników (grupa Moczulskiego) i Rad2 Sygnatariuszy (grupa Czumy). 
Zob. G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Cz$owieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006, s. 213.
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Najwa4niejszym pismem programowym ROPCiO by3a „Opinia”. Obok 
dokumentów Episkopatu, kaza. prymasa Stefana Wyszy.skiego i informa-
cji dotycz5cych dzia3alno8ci Ko8cio3a i instytucji z nim zwi5zanych publi-
kowano w niej artyku3y publicystyczne. W kwestiach zwi5zanych z religi5 
g3os zabiera3 najcz28ciej Stefan Kaczorowski, dzia3acz Ruchu. W artykule 
Ustrój, a nie rozstrój zwróci3 uwag2 na specy>k2 chrze8cija.skiej nauki spo-
3ecznej. Jego zdaniem opiera3a si2 ona na prawie do w3asno8ci i wolno8ci 
ekonomicznej, ograniczonych kontrol5 ze strony pa.stwa i w3adzy samo-
rz5dowej. Cz28B dóbr narodowych mia3a zostaB upa.stwowiona oraz 
uspó3dzielczona. Autor proponowa3 wprowadzenie reformy rolnej, która 
polega3a na rozparcelowaniu i skomasowaniu latyfundiów i maj5tków 
pa.stwowych. Postulowan5 form5 gospodarki by3a zgodnie z doktryn5 
chrze8cija.sko-demokratyczn5 spo3eczna gospodarka rynkowa, uwzgl2d-
niaj5ca w3adz2 prywatn5, ale dopuszczaj5ca ingerencj2 pa.stwa w sfer2 
socjaln5. Kaczorowski wymieni3 te4 szereg kwestii wa4nych dla Ruchu, 
tj.Cprzywrócenie wolno8ci narodu, prawo do samostanowienia, wolno8B 
sumienia, przywrócenie religii w szko3ach. Sankcji dla wysuwanych przez 
siebie postulatów autor szuka3 w chrze8cija.sko-spo3ecznej nauce Ko8cio3a, 
opartej na papieskich encyklikach23. Wierz5cy dzia3acze uznawali swoje 
zaanga4owanie polityczne za obowi5zek chrze8cijanina: „ByB chrze8cija-
ninem, to reagowaB na ka4de z3o […]. ReagowaB na z3o, to znaczy wpro-
wadzaB prawd2, sprawiedliwo8B, wolno8B od jakiegokolwiek z3a” – czyta-
my w artykule zamieszczonym w „Opinii”24. 

Ponty>kat Jana Paw3a II by3 przyk3adem, w jaki sposób chrze8cijanin 
powinien odnosiB si2 do kwestii politycznych. Podczas pielgrzymek do 
pa.stw le45cych w Ameryce starano si2 przedstawiaB Chrystusa jako „wy-
zwoliciela z karabinem na ramieniu”. Papie4 sprzeciwi3 si2 upolitycznianiu 
Ko8cio3a, w zwi5zku z czym nie popar3 grup inspiruj5cych si2 teologi5 wy-
zwolenia. Sprzeciwia3 si2 tak4e wypaczeniom kapitalizmu. Zdaniem Kaczo-
rowskiego by3o to wynikiem poszukiwa. trzeciej drogi (pomi2dzy marksi-
zmem a kapitalizmem) w postaci doktryny chrze8cija.sko-spo3ecznej25. 

23 S. Kaczorowski, Ustrój, a nie rozstrój. Chrze(cija&ska nauka spo$eczna, „Opinia” 1977, nr 8, s. 33.
24 Ks. Pawe3, Chrze(cijanin i polityka, „Opinia” 1978, nr 6, s. 15. 
25 S. Kaczorowski, Po wizycie Jana Paw$a II w Meksyku. Centralna pozycja Ko(cio$a, „Opinia” 1979, nr 1, s. 16.
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Andrzej Czuma z kolei przestrzega3 przed oczekiwaniami kierowany-
mi w stron2 Ko8cio3a dotycz5cymi szukania nowych rozwi5za. systemo-
wych. Jego zdaniem Ko8ció3 nie chcia3 formu3owaB propozycji ustrojowych, 
poniewa4 nie by3o to zgodne z jego pos3annictwem. W my8l encykliki Jana 
Paw3a II powinien natomiast wspieraB d54enia do obrony praw cz3owieka. 
W tej materii dzia3ania opozycji by3y zbie4ne z dzia3aniami Ko8cio3a. We-
d3ug Czumy formu3owanie programów politycznych i formowanie grup 
d545cych do ich realizacji nie powinno jednak odbywaB si2 pod szyldem 
katolicyzmu: 

motywacja pobudzaj5ca, p3yn5ca z nauki Chrystusa iCKo8cio3a nie powinna za-
ch2caB do przyjmowania nazw religijnych dla wspólnot i grup politycznych, po-
niewa4 by3oby to dzieleniem si2 grup politycznych wed3ug religii oraz przylepia-
niem sobie a priori etykietek pozytywnych. Dlatego nie jestem chadekiem26. 

Z jednej strony Czuma nie by3 wi2c zwolennikiem formu3owania przez 
Ko8ció3 „trzeciej drogi”, z drugiej twierdzi3, 4e brak zaanga4owania du-
chownych w obron2 wolno8ci cz3owieka i praw narodu by3o form5 polity-
kowania, która mia3a polegaB na wy35czeniu z dyskursu kwestii „dra4li-
wych politycznie”27.

Zdaniem uczestników Ruchu, powinien on zajmowaB centraln5 i uprzy-
wilejowan5 pozycj2 w pa.stwie. Ze szczególnym szacunkiem przedsta-
wiciele ROPCiO odnosili si2 do prymasa Wyszy.skiego. Z okazji trzy-
dziestolecia jego pos3ugi Wojciech Ziembi.ski napisa3: 

Rola i autorytet Ko8cio3a w obecnej rzeczywisto8ci, wbrew wysi3kom jego wro-
gów, wzros3y niepomiernie w ci5gu tych ostatnich lat. Prowadzony przez nie-
z3omnego stra4nika praw Boskich i ludzkich w naszej Ojczy@nie – wielkiego Pry-
masa, m24a stanu i duchowego przywódc2 utrzyma3 stanowisko niezale4ne oraz 
uzyska3 szacunek w cywilizowanym 8wiecie, tak4e u przeciwników28.

Natomiast prymas Wyszy.ski zachowywa3 w stosunku do opozycji 
postaw2 dystansu lub (szczególnie do tzw. lewicy laickiej) sceptycyzmu29. 
26 A. Czuma, Propozycje polityczne a Ko(ció$, „Opinia”, 1979, nr 5–6, s. 25.
27 Ibidem.
28 W. Ziembi.ski, Pro FIDE et Patria. W 30-lecie arcypasterskiej pos$ugi Kardyna$a Stefana Wyszy&skiego Wielkiego 
Prymasa Polski, „Opinia” 1979, nr 22. ByB mo4e autor mia3 tak4e na my8li przedstawicieli lewicy laickiej.
29 Zob. Stefan Wyszy&ski wobec oporu spo$ecznego i opozycji 1945–1981, red. nauk. E. K. Czaczkowska, Warszawa 2018.
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Do po3owy lat siedemdziesi5tych Ko8ció3 stanowi3 g3ówn5 si32 opozycyj-
n5, tote4 bra3 na siebie reprezentacj2 milcz5cego narodu i wyznaczanie 
granic ewentualnego kompromisu z w3adz5. Wyszy.ski wspiera3 represjo-
nowanych i walk2 o prawa cz3owieka. W 1973 r. wraz z kardyna3em Woj-
ty35 popar3 pro8b2 do w3adz o uwolnienie skazanych w procesie Ruchu 
braci Andrzeja i Benedykta Czumów30. 

Uczestnicy Ruchu byli zwolennikami „Ko8cio3a czynu” stawiaj5ce-
go silnie interesy narodu polskiego. Wojciech Ziembi.ski okre8li3 Jana 
XXIII i Paw3a VI jako przedstawicieli „Ko8cio3a milczenia”, przeciwsta-
wiaj5c ich Janowi Paw3owi II, który otwarcie podejmowa3 tematy poli-
tyczne31. 

W zwi5zku z s3owami papie4a ROPCiO wysun53 wobec w3adz 45da-
nia: wprowadzenia zasady zwierzchno8ci narodu, wolno8ci s3owa, nauki, 
zrzesze., sumienia i religii, sprawiedliwo8ci spo3ecznej, przestrzegania 
praworz5dno8ci oraz zmiany ustawy o przerywaniu ci54y32. Zapewnie-
nie tych praw mia3o poszerzyB zakres suwerenno8ci narodu polskiego. 

Jedn5 z obaw 8rodowiska KOR-owskiego by3o to, 4e podczas piel-
grzymki do Polski zatryumfuje bezkrytyczny ludowy katolicyzm. Papie4 
pobudzi3 do reGeksji tak4e 8rodowiska ch3opskie. Dyskusj2 na tematy 
polityczne zwi5zane z przyjazdem papie4a do Polski zainicjowano w pi-
8mie „Gospodarz”33. Publicy8ci tego periodyku zwrócili uwag2 na s3owa 
Ojca Awi2tego odnosz5ce si2 do podmiotowo8ci ludu. Przes3anie w nich 
zawarte odczytywali przez pryzmat w3asnych oczekiwa.34. W tekstach 
dzia3aczy zwi5zanych ze 8rodowiskami ch3opskimi du4e znaczenie od-
grywa3y kwestie narodowe i patriotyczne. Podkre8lano szczególnie zwi5-
zek 35cz5cy naród z Ko8cio3em: „Okaza3o si2, 4e Ko8ció3 w Polsce jest pod 
wzgl2dem etycznym i moralnym czynnikiem niezale4nym od totalistycz-
nej dyktatury, a pod wzgl2dem kulturalnym i spo3ecznym – nosicielem 

30 E. Czaczkowska, Kardyna$ Wyszy&ski, Warszawa 2009, s. 541. 
31 Zob. W. Ziembi.ski, Pawe$ VI. Papie# Ko(cio$a mi$o(ci, „Opinia” 1978, nr 17.
32 Odezwa Ruchu Obrony z dnia 23 kwietnia 1979 r. pt. „Polacy!”, „Opinia” 1979, nr 23–24, s. 3
33 Pierwszy numer pisma ukaza3 si2 w grudniu 1977 r., a w stopce redakcyjnej znajdowali si2: Piotr Typiak oraz 
Bogumi3 Studzi.ski – seniorzy ruchu ludowego. Nie mieli oni jednak znacz5cego wp3ywu na ten periodyk. De-
cyduj5c5 dla kszta3tu pisma rol2 odgrywali: Stanis3aw Michalkiewicz i Tadeusz Szozda. ChoB pismo by3o skiero-
wane do 8rodowisk ch3opskich, to na jego 3amach znalaz3 si2 szereg tekstów o charakterze politycznym. G. Wa-
ligóra, dz. cyt., s. 104.
34 Pismo Dzia$aczy Ruchu Ludowego „Na przyjazd Jana Paw$a II do naszej Ojczyzny”, „Gospodarz” 1979, nr 6 (19), s. 1. 
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i twórc5 kultury narodowej”35 – czytamy w „Gospodarzu”. Jan Pawe3 II 
rysowa3 si2 ludowcom jako postaB nieprzekre8laj5ca „masonów, socjali-
stów ani komunistów”, chocia4 opozycja my wierz5cy – wy niewierz5cy 
stanowi3a dla ludowców zwi5zanych z ROPCiO (w przeciwie.stwie do 
KOR-u, który stara3 si2 zarzuciB tego typu kategoryzacj2) jedn5 z p3asz-
czyzn podzia3u spo3ecznego36. 

Jednym z priorytetów Ruchu by3y prawa Ko8cio3a oraz osób wierz5-
cych. Emil Morgiewicz w zwi5zku z zapowiedzi5 pielgrzymki papieskiej 
zwróci3 uwag2 na sytuacj2 spo3eczno8ci katolickiej w Polsce, która sta-
nowi3a zdecydowan5 wi2kszo8B obywateli. Brak dost2pu do 8rodków ma-
sowego przekazu, przeszkody w prowadzeniu pracy katechetycznej oraz 
wychowawczej, stosowanie praktyk dyskryminacyjnych wobec katoli-
ków utrudnia3y porozumienie mi2dzy pa.stwem a Ko8cio3em. Zda-
niem Morgiewicza przyjazd papie4a do Polski by3 dobr5 okazj5, aby 
spo3eczno8B katolicka silniej popar3a prawa Ko8cio3a, co mog3oby zmu-
siB w3adze do ust2pstw wobec tej instytucji37. Ludowcy negatywnie oce-
niali wszelkie próby w3adz zwi5zane ze stwarzaniem z3udzenia, 4e w PRL 
panuje tolerancja i przestrzegane s5 prawa katolików38.

O prawa Ko8cio3a katolickiego upomina3 si2 tak4e Ruch Wolnych 
Demokratów funkcjonuj5cy w ramach ROPCiO. Organizacja stoj5ca 
na stanowisku neutralno8ci 8wiatopogl5dowej i tolerancji wykorzysta-
3a pielgrzymk2 papiesk5 do zaakcentowania postulatów politycznych 
wa4nych dla osób wierz5cych, tj. normalizacji administracji Ko8cio3a 
na ziemiach wschodnich, uregulowania sytuacji Polaków w ZSRR, 
stworzenia warunków do nieskr2powanej dzia3alno8ci wspólnotom 
8wiatopogl5dowym i grupom wyznaniowym, wydanie amnestii wo-
bec wi2@niów politycznych39. Podkre8lanie 3amania praw osób wierz5cych 
w Polsce stanowi3o form2 sprzeciwu wobec lansowanych przez parti2 
propagandowych hase3 tolerancji w3adz wobec Ko8cio3a. Cz3onkowie 
RWD sprzeciwiali si2 legitymizacji niedemokratycznego systemu przez 
35 Tam4e.
36 Zob. Wizyta Papie#a w Polsce, „Gospodarz” 1979, nr 7/8, s. 1. 
37 e.m. [E. Morgiewicz], Ojciec !wi'ty przyb'dzie do Polski, „Gospodarz” 1979, nr 3, s. 2. 
38 J. Skryba, Ko(ció$, partia, tolerancja?, „Gospodarz” 1978, nr 5, s. 4.
39 O(wiadczenie Ruchu Wolnych Demokratów wydane z okazji pierwszej pielgrzymki Jana Paw$a II do Polski, [w:] 
Ruch Wolnych Demokratów 1975–1980. Wybór dokumentów, wst2p i oprac. G. Waligóra, przedm. S. Ciesielski, 
Kraków 2003, s. 86.
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w3adze ko8cielne. Porozumienie kierownictwa PZPR i Episkopatu Pol-
ski w sprawie wizyty papieskiej (z pomini2ciem Rady Pa.stwa) Ruch 
uzna3 za potwierdzenie przez Ko8ció3 nadrz2dnej roli partii wobec na-
rodu Polskiego. W tym kontek8cie trudne do zaakceptowania dla przed-
stawicieli Ruchu by3o spotkanie Jana Paw3a II z Edwardem Gierkiem, 
które podtrzymywa3o z3udzenie moralno-politycznej jedno8ci naro-
du. Alternatyw5 dla prób limitowania tolerancji w3adz mia3o byB po-
rozumienie z si3ami demokratycznymi w celu rewindykacji nale4nych 
Ko8cio3owi praw 40. 

Zdaniem dzia3aczy Konfederacji Polski Niepodleg3ej wizyta duszpa-
sterska papie4a Polaka mia3a ogromne znaczenie dla zjednoczenia naro-
du wokó3 istotnych dla narodu kwestii, w8ród których na pierwszy plan 
KPN wysuwa3a odzyskanie niepodleg3o8ci. Pielgrzymka stanowi3a kata-
lizator moralny – wp3yn23a na wzrost postaw patriotycznych w8ród pol-
skiego spo3ecze.stwa i moralne wzmocnienie narodu, na co szczególn5 
uwag2 zwraca3y redakcje „Drogi” oraz „Gazety Polskiej”41. 

Rol2 Ko8cio3a i religii w podtrzymywaniu ducha narodu w najszerszy 
sposób poruszali w zwi5zku z pielgrzymk5 Jana Paw3a II do Polski publi-
cy8ci „Bratniaka”. W odezwie RMP na przyjazd papie4a czytamy: „Naród 
polski, od 35 lat odrywany od Boga, pozbawiony niepodleg3ego pa.stwa 
i rz5dzony przez totalitarn5 parti2 prze4ywa chwile najwi2kszej dumy i ra-
do8ci. Przyjazd Ojca Awi2tego to wielkie referendum, w którym naród opo-
wiada si2 za chrze8cija.skim systemem warto8ci”42. W odró4nieniu od 
dzia3aczy KOR-u uczestnicy RMP podkre8lali religijne znaczenie piel-
grzymki, wytyczaj5c podzia3 na wierz5cych i niewierz5cych. Kre8l5c wi-
zj2 komunistycznej Polski, wskazywano na moraln5 si32 narodu w walce 
z pa.stwem totalitarnym, eksponuj5c rol2 Ko8cio3a oraz kardyna3a Wyszy.-
skiego w podtrzymaniu oporu. Autorzy odezwy dostrzegali te4 sukcesy 
propagandy totalitarnej, która os3abia3a ducha narodu oraz mia3a wp3yw 
na wycofanie si2 przez spo3ecze.stwo od dokonywania samodzielnych 
aktów woli oraz pogodzenie si2 ze swoim losem. Prowadzi3o to cz2sto-
kroB do 4ycia w k3amstwie, podwójnego my8lenia i dzia3ania – innego 
40 O(wiadczenie Ruchu Wolnych Demokratów…, s. 99.
41 Zob. Pielgrzymka Ojca !wi'tego, „Gazeta Polska” 1979, nr 4, s. 1.; Wizyta Ojca !wi'tego, „Droga”, nr 7, s. 1.
42 Nadzieja i odpowiedzialno(*. Odezwa m$odzie#y skupionej wokó$ pisma „Bratniak” na przyjazd Ojca !wi'tego do 
Polski, „Bratniak” 1979, nr 3 (17), s. 2.
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wCsferze prywatnej, innego w publicznej. M3odopolacy nawo3ywali wi2c 
do dawania 8wiadectwa w okresie papieskiej pielgrzymki. Ich zdaniem 

– wspólnotowy charakter wizyty Jana Paw3a II odgrywa3 wa4n5 rol2 dla 
podtrzymania ducha odnowy moralnej narodu polskiego, wprowadzenia 
prawdy do 4ycia publicznego, rewindykacji wolno8ci: religii, zrzeszania 
si2, swobody 4ycia rodzinnego, a tak4e zasady sprawiedliwo8ci umo4li-
wiaj5cej cz3owiekowi zachowanie godno8ci. To na bazie prawa natural-
nego, otrzymanego od Boga mia3 byB budowany system prawny pa.stwa. 
Podstawowy cel polityczny – odzyskanie niepodleg3o8ci – powinien zo-
staB poprzedzony odnow5 moraln5 przeprowadzon5 na w duchu warto-
8ci chrze8cija.skich – argumentowali autorzy odezwy 43. Rola Jana Paw-
3a II oraz jego pielgrzymki do Polski zosta3a wyj5tkowo podkre8lona na 
3amach „Bratniaka”. „Nigdy chyba pozycja Ko8cio3a Katolickiego w Pol-
sce i autorytet moralny nie by3y tak wielkie. To wszystko, co powiedzia3 
w Polsce nasz Rodak – papie4 Jan Pawe3 II – uznaB mo4na za wielki wi-
zjonerski program, który wymaga teraz konkretyzacji”44 – pisa3 Aleksan-
der Hall. Jacek Bartyzel z kolei widzia3 w papie4u duchowego przywód-
c2 ludzko8ci, który w uniwersalnym przes3aniu pochyla3 si2 nad spraw5 
ka4dego cz3owieka i ka4dego narodu45. 

Papieskie s3owa stanowi3y dla publicystów „Bratniaka” wytyczne mo-
ralne do formu3owania my8li politycznej. Na 3amach pisma Bartyzel do-
kona3 analizy pierwszej encykliki Jana Paw3a II – Redemptor Hominis. 
Zdaniem autora papie4 wspiera3 w niej dzia3alno8B organizacji opozy-
cyjnych, które domaga3y si2 respektowania praw cz3owieka. Ojciec Awi2-
ty powi5za3 je z prawami narodu, który w totalitarnym pa.stwie pozba-
wiony by3 suwerenno8ci ideowej m.in. w wyniku pogwa3cenia jego praw 
religijnych. Bartyzel wskazywa3 tak4e na kwestie wspólnotowego wymia-
ru papieskiej encykliki podkre8laj5cej prymat dobra wy4szego – wolno-
8ci narodu – nad dobrem ni4szym – wolno8ci5 jednostki. Autor odwo-
3ywa3 si2 m.in. do hierarchii dobra dokonanej przez Tomasza z Akwinu, 
wskazuj5c na potrzeb2 istnienia silnych elit pa.stwowych sprawuj5cych 

43 Odezw2 podpisali: Jacek Bartyzel, Maciej Grzywaczewski, Aleksander Hall, Edward Maliszewski, Magdalena 
Modzelewska, Wies3aw Parchimowicz, Arkadiusz Rybicki, Jan Samsonowicz. Nadzieja i odpowiedzialno(*. Odezwa 
m$odzie#y skupionej wokó$ pisma „Bratniak” na przyjazd Ojca !wi'tego do Polski, „Bratniak” 1979, nr 3 (17), s. 2.
44 A. Hall, Czy zagra#a nam nacjonalizm?, „Bratniak”,1979, nr 4 (18), s. 29.
45 J. Bartyzel, Ojciec !wi'ty na forum ONZ, „Bratniak”, 1979, nr 5 (19), s. 28.
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w3adz2 z nadania boskiego, co potwierdzi3 w swoich pó@niejszych pu-
blikacjach46. 

Jan Pawe3 II dla opozycji w Polsce stanowi3 drogowskaz moralny. 
Publicy8ci Komitetu Obrony Robotników widzieli w nim przedstawi-
ciela Ko8cio3a otwartego, wspieraj5cego opozycj2 i prawa cz3owieka, wy-
bitnego intelektualist2, który zasypywa3 podzia3y mi2dzy wierz5cymi 
i niewierz5cymi. Uczestnicy Ruchu Obrony – ojca opatrzno8ciowego 
prze8ladowanego narodu, zwolennika Ko8cio3a stawiaj5cego w sposób 
fundamentalny kwestie zwi5zane z prawami cz3owieka i obywatela oraz 
prawem narodów do samostanowienia. Przez pryzmat tych warto8ci 
interpretowano wi2c s3owa papie4a wyg3oszone podczas pielgrzymki 
do Polski. O sile Jana Paw3a II stanowi3o to, 4e doskonale potra>3 ze-
spoliB ze sob5 oczekiwania zwolenników Ko8cio3a inteligenckiego oraz 
przedstawicieli ludowego katolicyzmu. 

Niezale4nie od ró4nic ideowych pierwsza pielgrzymka Jana Paw-
3aCII do Polski by3a wydarzeniem integruj5cym 8rodowisko opozycyj-
ne i wzmocni3a mo4liwo8B jego oddzia3ywania na spo3ecze.stwo. Dla 
w3adz PRL ogromny t3um podczas spotka. z papie4em potwierdza3 
utrat2 uprawomocnienia do sprawowania rz5dów. Spadek poparcia 
dla polityki ekipy Edwarda Gierka osi5gnie kulminacj2 w sierpniu 
1980Cr., a spo3ecze.stwo zawiedzione jej rz5dami b2dzie mia3o ju4 
inny punkt odniesienia – koncepcje dzia3a. proponowan5 przez opo-
zycj2 oraz Jana Paw3a II, który dawa3y Polakom moralne wsparcie 
w walce o swoje prawa. 

Abstract 
Democratic Opposition, the Papal Election of John Paul II and His 
First Pastoral Visit to Poland

Ee pilgrimage of John Paul II to Poland was an event integrating the 
opposition in Poland and strengthened its impact on society. For the 
Polish People’s Republic authorities, huge crowds during meetings with 
the Pope con>rmed the loss of their legitimacy of authorities. Ee erosion 

46 J. Bartyzel, Demokracja, Radom 2002; J. Bartyzel, !miertelny bóg Demos. Pi'* wyk$adów o demokracji i jej kry-
tykach, Warszawa 2009.
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of support for Edward Gierek’s, will culminate in August 1980. Ee so-
ciety was disappointed with its governments. Eey had new concepts of 
action, proposed by the opposition and John Paul II, who gave moral 
support in the >ght for their rights.

Keywords: opposition, pope, pilgrimage, political thought.
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Przemys"aw Ruchlewski

Dzia"ania w"adz pa&stwowych  
wobec pielgrzymów diecezji che"mi&skiej  
w czasie pierwszej pielgrzymki  
Jana Paw"a II do Polski

Wielk5 zmian5, wr2cz prze3omem dla Ko8cio3a katolickiego w Polsce by3 
rok 1978 i wybór kardyna3a Karola Wojty3y na papie4a1. Nie sposób prze-
ceniB, wagi tego wydarzenia w najnowszej historii Polski i ca3ego bloku 
wschodniego. Równie4 historyczna pierwsza pielgrzymka papie4a Jan 
Paw3a II do ojczyzny w 1979 r. mia3a szczególne znaczenie. Przyczyni3a 
si2 do odzyskania to4samo8ci, odbudowania poczucia wspólnoty naro-
dowej, umocnienia wiary, nios5c nadziej2 ca3emu spo3ecze.stwu. Wzro-
s3a pozycja Ko8cio3a katolickiego oraz prymasa Stefana Wyszy.skiego2. 
W3adze komunistyczne nie mog3y pozwoliB sobie na otwart5 wrogo8B 
wobec duchownych, utraci3y mo4liwo8B ich jawnego represjonowania. 
Nale4a3o zachowywaB pewne pozory demokratyczne, albowiem odt5d 
Polsce przygl5da3 si2 ca3y 8wiat. 
1 Mieczys3aw F. Rakowski na temat euforii, jaka ogarn23a spo3ecze.stwo po wyborze Polaka na papie4a, pod 
dat5 23 pa@dziernika zanotowa3 w dziennikach: „Gdyby w naszym kraju mia3o doj8B kiedy8 do przewrotu, to je-
8li z ca3ej PZPR pozosta3oby 100 tysi2cy osób, to by3by to ogromny sukces”. M. F. Rakowski, Dzienniki politycz-
ne 1976–1978, s. 419–420. 
2 Stefan Wyszy.ski (1901–1981) – polski biskup rzymskokatolicki, pe3ni3 funkcj2 biskupa diecezjalnego lubel-
skiego w latach 1946–1948, arcybiskupa metropolity gnie@nie.skiego i warszawskiego oraz prymasa Polski w la-
tach 1948–1981.
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Nie znaczy to, 4e w3adze zrezygnowa3y z dzia3a. opresyjnych3. Konse-
kwentnie realizowano w sposób zakamuGowany antyko8cieln5 polityk2. 
Nie inaczej by3o i podczas pierwszej pielgrzymki Jana Paw3a II. O>cjalnie 
w3adze pa.stwowe pomaga3y w przygotowaniach oraz w przebiegu wizy-
ty papie4a. W rzeczywisto8ci wygl5da3o to zupe3nie inaczej. Po pielgrzym-
ce Episkopat poprosi3 biskupów o przes3anie sprawozda. z poszczegól-
nych diecezji z „utrudnie. ze strony terenowych w3adz administracyjnych 
w zakresie organizacji spotka. z Ojcem Awi2tym”. 

W Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie znajduje si2 teczka „Kuria Bi-
skupia Che3mi.ska 1945–1992” o sygnaturze 199, zawieraj5ca sprawozdania 
proboszczów para>i oraz ksi24y dziekanów z diecezji che3mi.skiej. Spo-
rz5dzono je na pro8b2 Episkopatu Polskiego. Duchowni informuj5 w rela-
cjach o swoich spostrze4eniach na temat pomocy b5d@ utrudnie. ze stro-
ny w3adz w czasie pierwszej pielgrzymki. Wi2kszo8B relacji opisuje kulisy 
wyjazdu do Gniezna (3 czerwca), ale znajduj5 si2 tam równie4 przekazy 
dotycz5ce pielgrzymek do Warszawy (2 czerwca) i Krakowa (6 czerwca).

Najwi2kszym wyzwaniem dla duchownych przygotowuj5cych wyjazd 
wiernych by3a organizacja transportu. W3adze administracyjne zapew-
ni3y miejsca dla 2000 osób wyje4d4aj5cych z diecezji do G2barzewa4, re-
zerwuj5c 70 autobusów: 30 z województwa gda.skiego, 20 z toru.skie-
go, po 10 z bydgoskiego i ciechanowskiego. 

Jak wynika z relacji pracowników przedsi2biorstw przewozowych, by3o 
dost2pne o wiele wi2cej autobusów, jednak4e w3adze 8ci8le przestrzega3y 
limitu 70 pojazdów i nie zezwala3y na wykorzystanie kolejnych w celach 
religijnych. Kierowcom, którzy podj2liby tak5 prób2 na w3asn5 r2k2, grozi-
3o zwolnienie z pracy. Duchowni zorganizowali transport z ró4nych zak3a-
dów, jednak mimo wcze8niej pobranej zap3aty autobusy i tak w wi2kszo8ci 
nie przyjecha3y (nale4y odnotowaB, 4e w3adze zwraca3y wtedy pieni5dze). 

3 Na temat inwigilacji pierwszej pielgrzymki Jana Paw3a II do ojczyzny w 1979 r. zob: Wizyta Jana Paw$a II w+Polsce 
1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, wst2p i oprac. A. Friszke i M. Zaremba, Warszawa 2005; W. J. Skalski, Pierw-
sza pielgrzymka Ojca !wi'tego Jana Paw$a II do Polski. Jan Pawe$ II w Nowym Targu – 8 czerwca 1979 r. – w doku-
mentach S$u#by Bezpiecze&stwa PRL, Kraków 2008; R. ?atka, Pielgrzymki Jana Paw$a II do Krakowa w oczach SB. 
Wybór dokumentów, Kraków 2012; M. Lasota, Zabezpieczenie pobytu Jana Paw$a II w Polsce, [w:] Operacja: znisz-
czy* Ko(ció$, pod red. F. Musia3a i J. Szarka, Kraków 2007; G. Majchrzak, Operacja „Lato-79”, „Biuletyn Instytutu 
Pami2ci Narodowej” 2002, nr 7, s. 52–57; F. Musia3, Operacja „Lato-79”. Zadania S$u#by Bezpiecze&stwa w czasie 
pierwszej pielgrzymki Jana Paw$a II do Polski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2012, nr 35, s. 219–227.
4 Msza 8wi2ta odby3a si2 na b3oniach g2barzewskich k. Gniezna. 
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W dekanacie w5brzeskim obiecano dwa autobusy na 72 osoby, a pod-
stawiono jeden. Informowano, 4e autobus dojedzie tylko do Trzemeszna, 
a reszt2 drogi do Gniezna trzeba b2dzie pokonaB pieszo5. Z dekanatu osiec-
kiego bez 4adnego problemu odjecha3 jeden autobus z 42 osobami. Dzie-
kan informowa3 jednocze8nie, i4 starania wikariusza z Bar3o4na, ksi2dza 
Ró4a.skiego, o dodatkowe dwa autobusy spe3z3y na niczym. Zapewnio-
no go, 4e pojazdy zostan5 podstawione, po czym w ostatniej chwili mu 
odmówiono6. By3 to cz2sty zabieg stosowany przez administracj2 tereno-
w5. Mo4emy tylko wyobraziB sobie zawód pielgrzymów nastawionych ju4 
psychicznie na spotkanie z Ojcem Awi2tym, dowiaduj5cych si2 w3a8ciwie 
na miejscu zbiórki o zmianie planów. W ten sposób w3adze zachowa3y 
si2 na przyk3ad wobec pielgrzymów z dekanatu ko8cierskiego. Tam nie 
podstawiono dwóch autobusów. Na nic si2 zda3a interwencja biskupa che3-
mi.skiego u ministra-kierownika Urz2du do Spraw Wyzna. Kazimierza 
K5kola7. Równie4 Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Awi2tej Rodziny z Che3m-
na uniemo4liwiono wyjazd do Gniezna, pomimo i4 mia3y stosowne do-
kumenty. Wyj5tkowo per>dnie w3adze potraktowa3y pielgrzymów z para>i 
w Godziszewie. Para>anie zamówili autobus w Spó3dzielni Kó3ek Rolni-
czych w Skarszewach ju4 pod koniec 1978 roku, kiedy to wszyscy ju4 wie-
dzieli, 4e Jan Pawe3 II odwiedzi swoj5 ojczyzn2. Chodzi3o o transport do 
Cz2stochowy. Zamówienie zosta3o skonkretyzowane po podaniu terminu 
pielgrzymki, by3o równie4 wielokrotnie potwierdzane. W dniu wyjazdu – 10 
czerwca o godzinie 10.30 – 52 osoby czeka3y na autokar, który nie przyje-
cha3. O godzinie 13.00 wikariusz wsiad3 na motor i pojecha3 do bazy SKR. 
Okaza3o si2, 4e dyrektor nie zezwoli3 na wyjazd autobusu. Po pi2ciogodzin-
nym oczekiwaniu grupa rozesz3a si2 do domów 8.

Z kolei w dekanacie starogardzkim do ko.ca nie by3o wiadomo, ile 
autobusów przyjedzie. Podstawiono trzy obiecane, ale typu miejskiego, 
5 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo dziekana dekanatu w5brzeskiego ks. Alojzego Kre-
Ha, 4 VII 1979.
6 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo dziekana dekanatu Osiek ks. Franciszka Roskwital-
skiego, 3 VII 1979.
7 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo dziekana dekanatu ko8cierskiego ks. Kazimierza Gier-
szewskiego, 3 VII 1979.
Kazimierz K5kol (1920–2016) – od maja 1974 do kwietnia 1980 r. pe3ni3 funkcj2 ministra-kierownika Urz2du 
do Spraw Wyzna..
8 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo administratora para>i 8w. Jana Nepomucena ks. Ry-
szarda CyrklaFa, 29 VI 1979.
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mog5ce zabraB 24 osoby. Przy czym urz2dnicy zaznaczyli, 4e w razie prze-
kroczenia limitu osobowego pojazdy nie wyjad5 do Gniezna, a kierow-
com zostanie zabrane prawo jazdy. Tu równie4 autobusy zak3adowe sta-
3y w gara4ach. Autokar, który mia3 przewie@B pielgrzymów ze Zblewa po 
prostu nie przyjecha3 9. 

Podobny problem spotka3 ksi2dza Bogus3awa Durawskiego10, admi-
nistratora para>i pw. 8w. Trójcy w Wejherowie. W sprawozdaniu prze-
kaza3 on, i4 w3adze pocz5tkowo obieca3y przys3aB transport dla 90 piel-
grzymów, ale s3owa nie dotrzyma3y11. Z kolei w dekanacie lubawskim 
milicjanci zatrzymali jad5ce ju4 po pielgrzymów autobusy z >rmy prze-
wozowej Turysta. Po interwencji u wojewody jeden pojazd dojecha3 na 
miejsce zbiórki12.

Administracja terenowa dzia3a3a wed3ug ustalonego wcze8niej scena-
riusza. Najpierw obiecywano z3ote góry i zgadzano si2 wszystkie pro8by 
dotycz5ce transportu, potem nagle informowano ksi2dza, najcz28ciej wy-
sy3aj5c pismo b5d@ te4 dzwoni5c na plebani2, 4e nie ma mo4liwo8ci spe3-
nienia danej pro8by, czyli podstawienia odpowiedniej liczby autobusów. 
Po serii nerwowych telefonów do osób decyzyjnych – I sekretarza, woje-
wody, prezydenta miasta itp. – najcz28ciej autokar si2 pojawia3. Jednak za-
wsze czekano do ostatniej chwili. 

Pielgrzymi z diecezji che3mi.skiej wyje4d4ali 2 czerwca lub dzie. 
wcze8niej. Decyzje o przyznaniu transportu podejmowano zazwyczaj 31 
maja. O takiej sytuacji informowa3 m.in. dziekan dekanatu 8wieckiego 
ksi5dz Leon Kossak-G3ówczewski13, dziekan dekanatu tucholskiego czy 
proboszcz para>i w Luzinie – ksi5dz Mieczys3aw Sumi.ski14. 

9 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo dziekana starogardzkiego, b.d.
10 Bogus3aw Durawski (1932–2004) – polski duchowny katolicki, w latach 1977–2004 zwi5zany z para>5 Trójcy 
Awi2tej w Wejherowie.
11 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Bogus3awa Durawskiego do Kurii Biskupiej Che3-
mi.skiej w Pelplinie, b.d.
12 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo dziekana lubawskiego ks. B. Kwiatkowskiego, 4 VII 1979.
13 Leon Kossak-G3ówczewski (1902–1998) – polski duchowny katolicki, przed II wojn5 8wiatow5 duszpa-
sterz para>i 8w. Jakuba w Toruniu. Wi2zie. obozów koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau (w Da-
chau dotrwa3 do wyzwolenia i wa4y3 wtedy 35 kg). Po wojnie przez 34 lata by3 administratorem para>i ka-
tedralnej w Gda.sku.
14 Mieczys3aw Sumi.ski (1909–1982) – polski duchowny katolicki, w latach 1946–1982 administrator para>i pw. 
8w. Wawrzy.ca w Luzinie.
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Ciekaw5 relacj2 przes3a3 ksi5dz Hilary Jastak15, proboszcz para>i Naj-
8wi2tszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Duchownego poinformowano, 
4e znajdzie si2 autokar dla jego para>an. Potem o>cjalnie og3oszono za-
kaz wydawania 8rodków lokomocji do miejsc pielgrzymki. 27 maja du-
chowny z3o4y3 odwo3anie i zosta3 zapewniony, 4e obs3uguj5ce lokalny 
transport Wojewódzkie Przedsi2biorstwo Komunikacyjne w Gdyni odda 
do dyspozycji jeden pojazd. Nast2pnego dnia dyrektorzy WPK zostali 
wezwani do Wydzia3u do Spraw Wyzna. w Gda.sku, gdzie odby3a si2 
narada dotycz5ca przekazywania 8rodków lokomocji instytucjom ko-
8cielnym. Rano 29 maja WPK potwierdzi3o ksi2dzu Jastakowi, i4 otrzy-
ma jeden autobus, jednak4e po po3udniu dyrektor WdSW w Gda.sku 
Edward Pob3ocki16 cofn53 pozytywn5 decyzj2. Po interwencji kurii bi-
skupiej w WdSW 30 maja ponownie obiecano, 4e autokar zostanie pod-
stawiony. Min23o raptem pi2Bdziesi5t minut i znów zmieniono decyzj2. 
Wywo3a3o to irytacj2 biskupa Bernarda Czapli.skiego17, który 1 czerw-
ca osobi8cie interweniowa3 u I sekretarza KW PZPR w Gda.sku Tade-
usza Fiszbacha18 i wtedy te4 ostatecznie uzyska3 zapewnienie, 4e para>a 
ksi2dza Jastaka otrzyma transport. W tym czasie w WPK przeprowadza-
no specjalne kontrole, czy pojazdy stoj5 w gara4ach i czy nie zosta3y wy-
po4yczone pielgrzymom wbrew zaleceniom w3adz19.

Podobne problemy mia3 dziekan dekanatu fordo.skiego ksi5dz Hen-
ryk Mross20. Zapewniono go, 4e otrzyma 10 autobusów. S3owa nie dotrzy-
mano. Urz2dnicy w WdSW w Bydgoszczy stwierdzili, 4e tymi sprawami 

15 Hilary Jastak (1914–2000) – polski duchowny katolicki, w latach 1949–1984 proboszcz para>i Naj8wi2tszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni, w kolejne rocznice rewolty grudniowej z 1970 r. odprawia3 msze 8w. w intencji zabi-
tych oraz opiekowa3 si2 rodzinami o>ar. W drugiej po3owie lat siedemdziesi5tych wspiera3 dzia3aczy opozycyj-
nych. W czasie strajków sierpniowych z 1980 r. odprawi3 msz2 polow5 podczas strajku w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni i w gdy.skim porcie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. udziela3 pomocy 
represjonowanym i ukrywaj5cym si2 dzia3aczom podziemia. 
16 Edward Pob3ocki – dyrektor Wydzia3u do Spraw Wyzna. w Gda.sku w latach 1978–1989.
17 Bernard Czapli.ski (1908–1980) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy che3mi.ski w latach 
1948–1973, biskup diecezjalny che3mi.ski w latach 1973–1980.
18 Tadeusz Fiszbach (ur. 1935) – polityk, dyplomata, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Gda.sku w latach 1975–1982.
19 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Hilarego Jastaka do Kurii Biskupiej Che3mi.skiej 
w Pelplinie, 4 VII 1979.
20 Henryk Mross (1928–2000) – polski duchowny katolicki, w latach 1969–1992 administrator para>i Narodze-
nia Naj8wi2tszej Maryi Panny w Osielsku. By3 historykiem, a g3ównym przedmiotem jego zainteresowa. sta3a si2 
biogra>styka ksi24y diecezji che3mi.skiej, napisa3 m.in. monumentalny S$ownik biogra"czny kap$anów diecezji 
che$mi&skiej wy(wi'conych w latach 1821–1920.
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si2 nie zajmuj5 i odes3ali duchownego do Wydzia3u Komunikacji. Urz2d-
nicy wydzia3u skierowali spraw2 z powrotem do bydgoskiego WdSW, któ-
ry 29 maja poinformowa3, 4e autokarów nie b2dzie, motywuj5c to zbyt 
ma35 liczb5 dost2pnych autobusów (argument ten stosowano w ka4dej 
ekspozyturze UdSW, mimo 4e przedsi2biorstwa komunikacyjne by3y w sta-
nie dostarczyB o wiele wi2cej autokarów). Dopiero interwencja ksi2dza 
w komitecie organizacyjnym pielgrzymki poci5gn23a za sob5 zmian2 
decyzji21.

Na ostatni5 chwil2 podstawiono tak4e autokar w Nowym Mie8cie Lu-
bawskim. Stan techniczny pojazdu pozostawia3 wiele do 4yczenia. Ksi5dz 
Czes3aw Burczyk22 pisa3: „Jest to stary Jelcz z motorem chodz5cym jak 
traktor na przedzie. Z pocz5tku ma defekt. Ka4dy, nawet ma3y Fiat nas 
wyprzedza. Pruje si2 pod Wrze8ni5. Uszczelka od g3owicy jest nieszczel-
na. Naprawia to pogotowie techniczne w G2barzewie”23.

Powy4szy przyk3ad 8wiadczy niew5tpliwie o zwyk3ej z3o8liwo8ci jed-
nego z urz2dników pa.stwowych, który wyda3 pielgrzymom niesprawny 
pojazd. Podobne okoliczno8ci zaistnia3y w para>i Lipinki, gdzie awaria 
autobusu spowodowa3a olbrzymie opó@nienie wyjazdu, oraz w para>i 
Zapce., gdzie awarii uleg3 uk3ad zap3onowy. 

Jak wynika z opisu proboszcza z Kowalewa Pomorskiego, mo4na by3o 
dostaB pozytywn5 decyzj2, a i tak pojawia3 si2 problem z odebraniem po-
jazdu. Ksi24a otrzymywali specjalne „przepustki” (na dany autobus), na 
podstawie których przewo@nik wydawa3 pojazd. W tym przypadku w3a-
dze celowo wys3a3y najpierw jedn5 przepustk2, kilka dni pó@niej drug5. 
Niestety by3o ju4 za pó@no i z Brodnicy odjecha3 tylko jeden z zaplano-
wanych dwóch autobusów24.

Najwi2ksze problemy transportowe wyst5pi3y w województwie gda.-
skim. Tam biskup interweniowa3 najcz28ciej: u dyrektora WdSW w Gda.-
sku Edwarda Pob3ockiego, u wojewody Jerzego Ko3odziejskiego25 oraz u ICse-
kretarza KW PZPR w Gda.sku Tadeusza Fiszbacha. Decyzje zmieniano 
21 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo dziekana fordo.skiego ks. Henryka Mrossa, 4 VII 1979.
22 Czes3aw Burczyk (1931–2006) – polski ksi5dz katolicki. Podczas swojej pos3ugi kap3a.skiej wiele lat przepraco-
wa3 we wschodniej cz28ci diecezji che3mi.skiej, b2d5c m.in. wikarym w Brodnicy i proboszczem w Brzoziu. Pra-
cowa3 równie4 w para>i 8w. Wojciecha w Dzia3dowie.
23 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Czes3awa Burczyka, 1 VII 1979.
24 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Franciszka Okroya, 2 VII 1979.
25 Jerzy Ko3odziejski (1933–2001) – wojewoda pomorski w latach 1979–1981.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   202 2019-10-14   20:56:51



Przemys"aw Ruchlewski | 203

kilkukrotnie i to w ci5gu jednego dnia. Trudno8ci pojawi3y si2 równie4 
w województwie bydgoskim za spraw5 nieugi2tej postawy dyrektora WdSW 
w Bydgoszczy Zygmunta Tkaczuka26. Dopiero interwencja biskupa Jana 
Michalskiego27, przewodnicz5cego Komisji Organizacyjnej Pielgrzymki, 
u ministra-kierownika K5kola przynios3a zmian2 decyzji. Za to wojewódz-
twie toru.skim odpowiedzialny za kwestie zwi5zane z transportem wier-
nych ksi5dz Franciszek Szmyt28 nie mia3 wi2kszych trudno8ci. 

Pielgrzymi mogli skorzystaB tak4e z kolei pa.stwowych. Kuria wyst5-
pi3a o dodatkowe 14 poci5gów. Cztery relacji Gdynia–Gniezno, po dwa 
relacji Wejherowo–Gniezno, Chojnice–Gniezno, Toru.–Gniezno, Gru-
dzi5dz–Gniezno, po jednym relacji Tczew–Gniezno oraz Dzia3dowo–Gnie-
zno29. Dla dyrektora Pó3nocnego W2z3a Komunikacyjnego nie by3a to 
osza3amiaj5ca liczba. Jednak kiedy przedstawiciel kurii30 osobi8cie zjawi3 
si2 w siedzibie DOKP w Gda.sku, przyj53 go na stoj5co zast2pca dyrek-
tora i t3umaczy3, „4e nie b2dzie 4adnych dodatkowych poci5gów, bo trze-
ba dzieci przewie@B na kolonie”31.

W ko.cu uda3o si2 zorganizowaB transport kolejowy, ale informacji 
o dodatkowych poci5gach do Gniezna nie by3o. Proboszcz z Luzina Mie-
czys3aw Sumi.ski pisa3: „Odno8nie dodatkowych poci5gów z Gdyni do 
Gniezna niczego nie mo4na by3o si2 dowiedzieB, bo nikt nie móg3 nas 
dok3adnie poinformowaB czy i kiedy takie poci5gi b2d5 kursowaB”32. 

W kasach biletowych nie wywieszono rozk3adów jazdy „papieskich” 
poci5gów do Gniezna, nie udzielano 4adnych informacji. Ksi5dz Józef 
Bruski33, dziekan z Tucholi, referowa3: „Nie wolno by3o na temat papie4a 
prowadziB rozmów przez telefony. W kasach biletowych PKP, poza 

26 Zygmunt Tkaczuk – ówczesny dyrektor Wydzia3u do Spraw Wyzna. w Bydgoszczy.
27 Jan Michalski (1914–1989) – biskup pomocniczy archidiecezji gnie@nie.skiej w latach 1975–1989.
28 Franciszek Szmyt (1914–1998) – polski duchowny katolicki, w latach 1958–1986 administrator para>i pw. 8w. 
Antoniego w Toruniu.
29 ADP, Kuria Biskupia Che3mi.ska, 119, Pismo wikariusza generalnego Kurii Biskupiej Che3mi.skiej bpa Zyg-
fryda Kowalskiego do Pó3nocnej Dyrekcji Okr2gowych Kolei Pa.stwowych, 11 V 1979.
30 By3 to ksi5dz Tadeusz Rosi.ski (1934–2007) – ówczesny administrator para>i 8w. Józefa w Gdyni-Leszczynkach.
31 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Sprawozdanie z utrudnie. w3adz administracyjnych w zakre-
sie organizowania pielgrzymki na spotkanie z Ojcem 8w. Janem Paw3em II z diecezji che3mi.skiej, 20 VIII 1979.
32 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Mieczys3awa Sumi.skiego do Kurii Biskupiej Che3-
mi.skiej w Pelplinie, 5 VI 1979.
33 Józef Bruski (1912–1984) – polski duchowny katolicki, wieloletni administrator para>i Narodzenia Naj8wi2t-
szej Maryi Panny w Pruszczu.
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sprzeda45 biletu, z pasa4erami równie4 pracownicy PKP poinformowani 
byli o zachowaniu i przestrzeganiu tajemnicy prowadzenia dyskusji od-
no8nie powy4szego”34. 

W3adze nie informowa3y o specjalnych poci5gach, nie by3o wiadomo, 
o której godzinie z Gdyni wyrusz5 poci5gi. Cz28B sk3adów odjecha3a do 
Gniezna pusta i nie zatrzymywa3a si2 na stacjach po8rednich. Poci5gi 
wraca3y z Gniezna ju4 z pielgrzymami w3a8nie jako nadplanowe. Ksi5dz 
Józef Roc3awski35 z para>i pw. 8w. Józefa w Tczewie stwierdza3, 4e raz 
og3aszano poci5gi jako kursuj5ce, to znów je odwo3ywano. W rezultacie 
tej 8wiadomej dezinformacji znikoma liczba pielgrzymów uda3a si2 do 
Gniezna kolej5. Kiedy ksi5dz Wac3aw Preis36, administrator para>i pw. 
8w. Krzy4a w Tczewie, dowiedzia3 si2 o godzinie odjazdu poci5gu z tczew-
skiego dworca, poinformowa3 o tym swoich wiernych. Naczelnik stacji 
w Tczewie stwierdzi3, i4 nie wolno by3o tej informacji og3aszaB, ponie-
wa4 w3adza zaplanowa3y, 4e poci5gi odjad5 z Tczewa puste37.

Ostatecznie w3adze przewidzia3y do obs3ugi pielgrzymki 12 poci5-
gów: cz28B rusza3a ze stacji w Gdyni, sze8B z Bydgoszczy oraz sze8B z Ino-
wroc3awia. Wykluczono podstawienie poci5gów w Olsztynie, Elbl5gu, 
E3ku i Warszawie. Po zako.czeniu uroczysto8ci przygotowano osiem po-
ci5gów do Inowroc3awia oraz po dwa do Bydgoszczy, Tczewa i Gdyni. 
Reszta po35cze. by3a obs3ugiwana przez tzw. poci5gi rozk3adowe38.

Poza trudno8ciami zwi5zanym z transportem w3adze stosowa3y ró4-
ne dzia3ania odci5gaj5ce wiernych od pielgrzymki. Chodzi3o zw3aszcza 
o poniedzia3ek 2 czerwca, kiedy to papie4 przylatywa3 do Polski. Organi-
zowano wtedy tzw. imprezy odci5gaj5ce, czyli wydarzenia odbywaj5ce si2 
w tym samym czasie co pielgrzymka, na których obecno8B cz2sto by3a 
obowi5zkowa. W szko3ach organizowano uroczyste akademie, pochody 
czy te4 wysy3ano dzieci na biwaki. Pisa3 o tym dziekan dekanatu w5brze-
34 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Józefa Bruskiego do Kurii Biskupiej Che3mi.skiej 
w Pelplinie, 1 VII 1979.
35 Józef Roc3awski (1917–1993) – polski duchowny katolicki, w latach 1969–1991 administrator para>i pw. 8w. 
Józefa w Tczewie.
36 Wac3aw Preis (1909–1990) – polski duchowny katolicki, profesor, w latach 1950–1988 administrator para>i pw. 
Podwy4szenia Krzy4a Awi2tego w Tczewie.
37 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Kilka reGeksji w zwi5zku z organizacj5 pielgrzymki Ojca Awi2-
tego Jana Paw3a II do Gniezna. Pismo ks. Andrzeja Aliwi.skiego do Kurii Metropolitarnej w Gnie@nie, 1 VII 1979.
38 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo Tadeusza Godzi2by, zast2pcy naczelnika w Pó3nocnej 
Dyrekcji Okr2gowej Kolei Pa.stwowych do Kurii Biskupiej Che3mi.skiej, 26 V 1979.
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skiego ksi5dz Alojzy KreH39: „Dyrektorzy szkó3 otrzymali zakaz zwalnia-
nia z pracy nauczycieli w okresie trwania pielgrzymki, w innych zak3a-
dach pracy by3o podobnie”40. 

Tak5 sytuacj2 zg3osi3 m.in. ksi5dz Klemens Baumgarta41, administra-
tor para>i pw. 8w. Krzy4a w Grudzi5dzu. Natomiast ksi5dz Franciszek 
Roskwitalski42 napisa3, i4 dyrektor szko3y w Osieku otrzyma3 polecenie, 
aby nie dawaB wolnego nauczycielom w poniedzia3ek 4 czerwca. Kwe-
stia zwolnie. odnosi3a si2 równie4 do uczniów. Ksi5dz Henryk Mross, 
dziekan dekanatu fordo.skiego, wspomina3 w sprawozdaniu, 4e wobec 
uczniów m.in. technikum garncarskiego w Fordonie oraz niektórych 
szkó3 8rednich w Bydgoszczy, którzy opu8ciliby poniedzia3kowe lekcje, 
dyrekcja zamierza3a wyci5gn5B konsekwencje43. Oczywi8cie nie wszyscy 
stosowali si2 do zalece. p3yn5cych z góry. W szko3ach w Tczewie nie czy-
niono 4adnych przeszkód w wyje@dzie uczniów i nauczycieli na piel-
grzymk2, nieobecno8ci usprawiedliwiano, w technikach lekcje nawet 
skrócono lub wstawiano do sal telewizory, tak by m3odzie4 mog3a ogl5-
daB na 4ywo transmisje powitania papie4a.

Dochodzi3o do przypadków skracania czasu pracy w sklepach i zmian 
godzin otwarcia. Sklepy nakazano otwieraB o godzinie 10.00, a nie o 8.00, 
tak by ludzie nie mogli obejrzeB ca3o8ci transmisji telewizyjnej pielgrzymki. 

W3adze prze3o4y3y obchody Mi2dzynarodowego Dnia Dziecka z 1 na 
2 czerwca. Od 2 czerwca w kilku miastach, m.in. w Bydgoszczy i Toru-
niu, trwa3y uroczyste tygodnie tych4e miast. Przypomina3o to dzia3ania 
znane z czasów obchodów milenijnych w 1966 r.

Z kolei dziekan dekanatu starogardzkiego otrzyma3 ciekaw5 informa-
cj2 z jednostki wojskowej w Gda.sku-Wrzeszczu44:

39 Alojzy KreH (1922–2007) – polski duchowny katolicki, w latach 1967–1983 administrator para>i pw. 8w. 8w. 
Aposto3ów Szymona i Judy Tadeusza w W5brze@nie.
40 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Sprawozdanie z utrudnie. w3adz administracyjnych w zakre-
sie organizowania pielgrzymki na spotkanie z Ojcem 8w. Janem Paw3em II z diecezji che3mi.skiej, 20 VIII 1979.
41 Klemens Baumgart (1917–2007) – polski duchowny katolicki, w latach 1970–1997 administrator para>i pw. 
8w. Krzy4a w Grudzi5dzu.
42 Franciszek Roskwitalski (1910–1992) – polski duchowny katolicki, w latach 1958–1985 administrator para>i 
pw. 8w. Rocha w Osieku.
43 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo dziekana dekanatu fordo.skiego ks. Henryka Mrossa 
do Kurii Biskupiej Che3mi.skiej w Pelplinie, 4 VII 1979.
44 Chodzi o JW 1995. 
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W wojsku nie dawano przepustek […] nawet do najbli4szych miejscowo8ci, prze-
prowadzano wrogie przyj2ciu Papie4a pogadanki, zaznaczono, by 4aden 4o3nierz 
nie pokaza3 si2 w mundurze bo „8wiat przez s>lmowanie dowiedzia3by si2, 4e pol-
scy 4o3nierze s5 tak zacofani, 4e kl2kaj5 przed Papie4em”. W czasie dziennika po-
litruk z3o8liwie komentowa3 nadawane sprawozdanie telewizyjne z pobytu Ojca 
Aw. czyni5c obra@liwe uwagi45.

G3ównym celem rz5dz5cych by3o przede wszystkim odci5gniecie uwa-
gi spo3ecze.stwa od wizyty papie4a. W8ród ludno8ci rozsiewano ró4nego 
rodzaju, najcz28ciej niesprawdzone lub wr2cz fa3szywe informacje, maj5-
ce zniech2ciB do wyjazdu do miejsc pielgrzymki. 

Argumentem w3adz pojawiaj5cym si2 w wi2kszo8ci sprawozda. by3o nie-
bezpiecze.stwo t3oku, a w konsekwencji zadeptania przez innych wiernych. 
Podawano przyk3ad pielgrzymki papieskiej w Meksyku (26–31 stycznia 1979 
r.), gdzie podczas obchodów mia3o doj8B do o>ar 8miertelnych. Informowa-
no, 4e na terenie Gniezna wybudowano kostnic2 mog5c5 pomie8ciB ok. ty-
si5ca osób oraz specjaln5 sal2 operacyjn5 na terenie Pa3acu Prymasowskiego. 
Wskazywano równie4 na zmienne warunki atmosferyczne, które grozi3y utra-
t5 zdrowia: niebywa3e upa3y i mog5ce wyst5piB w ka4dej chwili ulewne desz-
cze. Odstraszano wiernych strefami ograniczonego ruchu, konieczno8ci5 
zdobywania licznych przepustek, niewystarczaj5c5 liczb5 parkingów, np. mó-
wiono, 4e ok. 20 km od Gniezna trzeba b2dzie zostawiB samochody w miej-
scach niestrze4onych. Duchowny z kaszubskiej para>i ?ebno Wac3aw Mar-
kowski46 spotka3 si2 za8 z pog3oskami o potencjalnym zamachu na papie4a47. 

Ksi5dz Ryszard CyrklaF 48 z para>i w Godziszewie trafnie podsumowa3 
dzia3ania w3adz stosuj5cych propagand2 zniech2caj5c5 wzgl2dem potencjal-
nych pielgrzymów: „Powszechne by3o u ludzi prze8wiadczenie, 4e lepiej nie 
jechaB bo i tak nie zobaczy si2 Ojca Awi2tego, a z powodu 8cisku mo4na b2-
dzie 4ycie straciB”49.

45 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo dziekana starogardzkiego, b.d.
46 Wac3aw Markowski (1916–1995) – polski duchowny katolicki, w latach 1952–1979 administrator para>i pw. 
Matki Boskiej Królowej Polski w ?ebnie.
47 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Wac3awa Markowskiego administratora para>i 
wC?ebnie, 29 VI 1979.
48 Ryszard CyrklaF (1933–1992) – polski duchowny katolicki, w latach 1974–1985 administrator para>i pw. 8w. 
Jana Nepomucena w Godziszewie.
49 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Ryszarda CyrklaFa administratora para>i w Go-
dziszewie, 29 VI 1979.
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Fala plotek przez wi2kszo8B osób traktowana by3a z humorem, choB 
na pewno w8ród niektórych wiernych mog3a wywo3aB du4e wra4enie. 
Niestety nieprawdziwe informacje potwierdzali najcz28ciej lokalni urz2d-
nicy. Ksi5dz Henryk Piotrowski50 z para>i w Zapceniu wspomina3, 4e na 
pi2B dni przed wyjazdem do Gniezna zosta3 wezwany do naczelnika gmi-
ny, gdzie zakomunikowano mu o trudno8ciach w zaopatrzeniu i mo4li-
wym zat3oczeniu. Dziekan dekanatu golubskiego ksi5dz Franciszek Okroy51 
zauwa4y3, 4e do niektórych zak3adów przemys3owych przysy3ano spe-
cjalnych referentów przedstawiaj5cych niebezpiecze.stwa zwi5zane 
z udzia3em w pielgrzymce. Proboszcz para>i pw. 8w. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu Czes3aw Dziedzic52 pisa3: 

O ile chodzi o rozsiewan5 propagand2, nale4y stwierdziB, 4e na kilka dni przed 
przyjazdem Ojca Awi2tego do Polski by3 z ramienia partii pracownik naukowy 
z UMK Toru. w Golubiu z odczytem o stosunku Ko8cio3a do Pa.stwa. Mówio-
no równie4 o 8miertelnych wypadkach w Meksyku53.

Ksi5dz z Gruty Jan Skwiercz54, który spotka3 si2 z dyrektorem WdSW 
w Toruniu, wspomina3, 4e mówiono o rzekomym pobieraniu op3at od 
pielgrzymów przez mieszka.ców Gniezna za odst5pienie miejsca w oknach 
mieszka. na trasie przejazdu papie4a. 

W3adze pa.stwowe d54y3y do nak3onienia Polaków do pozostania w do-
mach i obejrzenia transmisji pielgrzymki w pa.stwowej telewizji. O ile 
wcze8niej ramówka telewizji nie uwzgl2dnia3a potrzeb katolików, o tyle na-
gle, po latach reglamentacji tre8ci religijnych w komunistycznych mediach, 
przek3ama., antyko8cielnych kampanii propagandowych pojawi3y si2 
transmisje papieskich pielgrzymek. W3adze nie mog3y pozwoliB sobie na 
50 Henryk Piotrowski (1937–2011) – polski duchowny katolicki, w latach 1975–1987 administrator para>i pw. 
Chrystusa Króla w Zapceniu.
51 Franciszek Okroy (1908–1993) – polski duchowny katolicki, dzia3acz Zrzeszenia Mi3o8ników Kaszubszczyzny 

„Stanica” w Toruniu. Wspó3pracowa3 m.in. z Karolem KreMem, ks. pra3. Franciszkiem Jankiem i Janem Rompskim. 
W latach 1963–1989 proboszcz para>i pw. 8w. Miko3aja Biskupa w Kowalewie Pomorskim.
52 Czes3aw Dziedzic – polski duchowny katolicki, w latach 1964–1982administrator para>i pw. 8w. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
53 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Czes3awa Dziedzica administratora para>i w Go-
lubiu-Dobrzyniu, b.d.
54 Jan Skwiercz (1912–2011) – polski duchowny katolicki, przez 72 lata, tj. od 1939 do 2011 r., zwi5zany z para>5 
pw. Wniebowzi2cia Naj8wi2tszej Maryi Panny w Grucie.
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wyciszenie tego wydarzenia, dlatego te4 zdecydowano si2 na emisj2 w ra-
dio i telewizji. Przy czym w ró4ny sposób próbowa3y manipulowaB nada-
wanym materia3em. 

Wierni byli przede wszystkim oburzeni na fakt, 4e nie prowadzono trans-
misji z ca3o8ci wydarzenia, tylko serwowano pojedyncze, cz2sto niezwi5za-
ne ze sob5 fragmenty. Przekaz by3 tendencyjny – pokazywano ciasne kadry 
z papie4em, duchownymi, zakonnicami, pustymi sektorami bezpiecze.stwa 
wokó3 o3tarzy papieskich. Nie pokazywano reakcji wiernych, ich entuzja-
zmu – emisja by3a statyczna. Dyrektywy pa.stwowe zabrania3y ukazywaB 
t3umy zgromadzone na trasach przejazdu papie4a oraz podczas mszy 8wi2-
tych, a tak4e ludzi m3odych. Je4eli ju4 wykonywano zbli4enie, to na ludzi 
starszych, duchownych i zakonnice. Komentarz w telewizji i radio by3 in-
fantylny lub po prostu w ogóle go nie dawano. Ksi5dz Kazimierz Janiszew-
ski55, ówczesny proboszcz para>i Bo4ego Cia3a w Tucholi, referowa3: 

Telewizja wyra@nie pomniejsza3a i zniekszta3ca3a obraz prawdziwej rzeczywisto8ci. 
I tak pokazywa3a gównie ma3e grupy ludzi w dodatku starszych lub zakonnice czy 
duchownych. Pokazywa3a te4 obiekty o charakterze 8wieckim, które nie mia3y nic 
wspólnego z tym co aktualnie si2 dzia3o na placach wokó3 o3tarzy. Czyniono to 
wszystko chyba po to, jak o8wiadczali pielgrzymi i telewidzowie, aby odci5gn5B od 
tego, co ich prawdziwie interesowa3o lub bagatelizowaB rzeczywisto8B faktyczn5 
[…]. Odnosi3o si2 te4 wra4enie, 4e sprawozdawcy nie byli ca3kiem szczerzy w re-
lacjach. Wydawali si2 przeszkoleni i odpowiednio poinstruowani o tym, co na-
le4y pokazywaB, a czego nie56.

Warto zauwa4yB, 4e specjalnie zak3ócano obraz lub nadawano fatalnej 
jako8ci sygna3 telewizyjny, który w3a8ciwe cz2sto uniemo4liwia3 u4ytkow-
nikom jakiekolwiek korzystanie z telewizorów. Oto relacja ksi2dza Kazi-
mierza Zwolenkiewicza57, administratora para>i Królów Las:

Telewizyjny odbiór uroczysto8ci z Warszawy 2 czerwca 1979 r. godz. 16.00 by3 
jak najgorszy. Przebywa3em u moich kuzynów w Dninie, a wi2c odbiór 

55 Kazimierz Janiszewski (1909–1991) – polski duchowny katolicki, w latach 1960–1988 administrator para>i Bo-
4ego Cia3a w Tucholi. 
56 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Kazimierza Janiszewskiego administratora para-
>i w Tucholi, 4 VII 1979. 
57 Kazimierz Zwolenkiewicz (1914–2004) – polski duchowny katolicki, w latach 1960–1987 administrator para-
>i pw. 8w. Miko3aja w Królów Lesie. 
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zCBydgoszczy. Wszyscy byli8my tym bardzo zdenerwowani. Po powrocie do Kró-
lów Lasu dowiedzia3em si2, 4e i w mojej para>i ci którzy odbierali program z Byd-
goszczy, równie4 byli zgorszeni tak skandalicznym odbiorem58.
 
Wprost zauwa4ano, 4e wi2cej para>an s3ucha3o stacji zagranicznych, 

które lepiej i pe3niej relacjonowa3y przebieg pielgrzymki59. 
Jedne z obszerniejszych sprawozda., które ró4ni3o si2 nieco od po-

zosta3ych, by3 przekaz ksi2dza Hilarego Jastaka. Duchowny nie mia3 do-
brych relacji z w3adzami pa.stwowymi, poniewa4 wspiera3 rodziny za-
mordowanych robotników w czasie rewolty grudniowej w 1970 r. By3 
ksi2dzem niepokornym. W swym sprawozdaniu zrelacjonowa3 szyka-
ny, jakim poddano pielgrzymów b2d5cych jednocze8nie aktywnymi 
uczestnikami opozycji demokratycznej60. 

Przebywaj5cych w Warszawie 2 czerwca pielgrzymów trzymaj5cych 
bia3o-czerwon5 Gag2 z napisem „Bratniak”61 wyproszono z trasy, któr5 
mia3 przejechaB papie4. Zrobili to porz5dkowi podaj5cy si2 za studen-
tów duszpasterstwa akademickiego 8w. Anny. Nawo3ywali m.in. „nie b2-
dziemy tolerowaB tu Dydów z Gda.ska”. 

Z kolei w Rabce 8 czerwca SB zatrzyma3a pi2B osób jad5cych na spo-
tkanie z papie4em z Warszawy do Nowego Targu: Bo4en2 Rybick562, 
Miros3awa Rybickiego63, Macieja Grzywaczewskiego64, Wies3awa Par-
chimowicza65 i Paw3a Mik3asza66. Skon>skowano im 200 plakatów z wi-
zerunkiem Jana Paw3a II i napisem „Wszystkie drogi Ko8cio3a 
58 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Kazimierza Zwolenkiewicza, administratora pa-
ra>i Królów Las, 5 VII 1979.
59 Analogicznie sytuacja przedstawia3a si2 podczas audycji radiowych. Skromne i powierzchowne zainteresowa-
nie pielgrzymk5 wyra4a3a równie4 polska prasa o>cjalna.
60 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Pismo ks. Hilarego Jastaka, administratora para>i Naj8wi2t-
szego Serca Pana Jezusa w Gdyni, 26 VI 1979.
61 „Bratniak” – pismo drukowane w podziemiu w latach 1977–1981, pocz5tkowo jako organ ROPCiO, potem 
ideowo zwi5zane z RMP. O tre8ci pisma decydowali m.in. Aleksander Hall, Jacek Bartyzel i Arkadiusz Rybicki. 
62 Bo4ena Rybicka-Grzywaczewska (ur. 1957) – dzia3aczka opozycji antykomunistycznej, zwi5zana z ROPCiO, 
RMP i NSZZ „Solidarno8B”. 
63 Miros3aw Rybicki (ur. 1955) – dzia3acz opozycji antykomunistycznej, zwi5zany z KOR, ROPCiO, SKS, WZZ 
Wybrze4a, RMP i NSZZ „Solidarno8B”. 
64 Maciej Grzywaczewski (ur. 1954) – dzia3acz opozycji antykomunistycznej, zwi5zany z ROPCiO, RMP i NSZZ 

„Solidarno8B”.
65 Wies3aw Parchimowicz – dzia3acz opozycji antykomunistycznej zwi5zany z RMP. W latach 1984–1990 wspó3-
pracownik SB pos3uguj5cy si2 pseudonimem „Romek”.
66 Pawe3 Mik3asz – zwi5zany z ROPCiO, równocze8nie tajny wspó3pracownik o pseudonimach „Jan Lewandow-
ski”, „Rybak” i „Stanis3aw Wysocki”.
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prowadz5 do cz3owieka” oraz Gag2 z emblematami papieskimi. W nocy 
z 9Cna 10 czerwca wy4ej wymienione osoby czterokrotnie zatrzymywa-
no w czasie jazdy samochodem z Warszawy do Krakowa. Przymusowe 
postoje na komendach MO w Piotrkowie Trybunalskim i Cz2stocho-
wie spowodowa3y, 4e nie zd54yli na msz2 8wi2t5 na krakowskich B3o-
niach. 

Z kolei 9 czerwca czterech funkcjonariuszy MO i czterech z SB za-
trzyma3o w poci5gu relacji Gdynia–Kraków Piotra Dyka67, Paw3a Skar-
4y.skiego68 i Piotra Ja4d4ewskiego69, zwi5zanych z opozycj5 demokra-
tyczn5, którzy jechali na spotkanie z papie4em. Poddano ich rewizji 
i zmuszono do opuszczenia poci5gu w Tczewie. Przewieziono ich do ko-
mendy MO Gda.sk-Wrzeszcz i wypuszczono dopiero kwadrans po pó3-
nocy, kiedy odjecha3y ju4 wszystkie poci5gi do Krakowa. W obu przy-
padkach by3y to 8wiadome dzia3ania SB wobec opozycjonistów, których 
starano si2 izolowaB od pielgrzymów. 

Do skandalicznej sytuacji dosz3o w stosunku do Jana Samsonowicza70 
i jego rodziny. 9 czerwca o godz. 14.00 do jego mieszkania wkroczyli funk-
cjonariusze SB pod dowództwem poruczników Marka Rogowskiego71 
i Jana Protasiewicza72. Przeprowadzono rewizj2 i za3o4ono tzw. kocio3, 
tj. czekano na osoby zwi5zane z opozycj5, które mog3yby odwiedziB Sam-
sonowicza. Jak relacjonuje ksi5dz Jastak, w mieszkaniu w pewnym mo-
mencie przebywa3o 16 funkcjonariuszy SB. Zatrzymano Jana Samsonowi-
cza, Dariusza Kobzdeja73, Krzysztofa Szacht274 (mieli oni bilety na poci5g 
do Krakowa), 4on2 Samsonowicza Halin2 z trojgiem ma3ych dzieci, siedem-
dziesi2ciodwuletni5 matk2 i sze8Bdziesi2ciopi2cioletniego wujka. Funkcjo-

67 Piotr Dyk (ur. 1954) – dzia3acz opozycji antykomunistycznej, zwi5zany z KOR, ROPCiO, SKS, RMP i NSZZ 
„Solidarno8B”.

68 Pawe3 Skar4y.ski – kardiolog, dzia3acz opozycji antykomunistycznej, zwi5zany z RMP.
69 Piotr Ja4d4ewski – student historii, tajny wspó3pracownik rozpracowuj5cy 8rodowisko RMP.
70 Jan Samsonowicz (1944–1983) – dzia3acz opozycji antykomunistycznej, zwi5zany z RMP i NSZZ „Solidarno8B”. 
30 czerwca 1983 r. jego cia3o znaleziono powieszone na ogrodzeniu stadionu RKS „Stoczniowiec” w Gda.sku. 
Poszlaki wskazywa3y na intencjonalne dzia3ania osób trzecich w celu upozorowania samobójstwa. Najprawdopodob-
niej by3 o>ar5 dzia3a. SB.
71 Marek Rogowski – kierownik sekcji Wydzia3u Aledczego SB KW MO w Gda.sku.
72 Jan Protasiewicz – starszy inspektor sekcji IV Wydzia3u III SB KW MO w Gda.sku.
73 Dariusz Kobzdej (1954–1995) – dzia3acz opozycji antykomunistycznej, zwi5zany z SKS, ROPCiO, RMP i NSZZ 

„Solidarno8B”.
74 Krzysztof Szachta – chirurg, dzia3acz opozycji antykomunistycznej zwi5zany z RMP.
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nariusze opu8cili mieszkanie dziesi2B minut po pó3nocy, kiedy mieli pew-
no8B, 4e 4adna z osób nie zd54y na poci5g.

Organizacja tak ogromnego przedsi2wzi2cia, jakim by3a papieska 
pielgrzymka, wymaga3a od w3adz pa.stwa postawienia w stan najwy4-
szej gotowo8ci ca3ej administracji, organów prewencji, wojska itp. Zw3asz-
cza 4e by3a to w historii PRL-u pierwsza wizyta g3owy Ko8cio3a kato-
lickiego i przyje4d4a3 papie4 Polak. W3adze próbowa3y zachowaB pewne 
pozory. W sprawozdaniach cz28B duchownych obok negatywnych do-
8wiadcze. pisa3a o pozytywnym zachowaniu w3adz pa.stwowych. 
Chwalono porz5dek na drogach, dobre zaopatrzenie w 4ywno8B i wod2, 
dodatkow5 opiek2 zdrowotn5 i odpowiedni5 ilo8B sanitariatów. Wspo-
minano niespotykan5 wcze8niej pomoc funkcjonariuszy MO oraz po-
magaj5c5 w nag3ych wypadkach s3u4b2 drogow5. Niektórzy ksi24a nie 
zg3aszali problemów z transportem.

Oczywi8cie o wiele wi2cej by3o komentarzy negatywnych ni4 pozy-
tywnych. Ko8ció3 katolicki nadal pozostawa3 wrogiem numer jeden ko-
munistycznych w3adz. Trafnie podsumowa3 t2 polityk2 ksi5dz Andrzej 
Aliwi.ski75: „Wsz2dzie widzi si2 tendencyjno8B, 4eby pomniejszyB rol2 
i znaczenie Ojca 8w. Jana Paw3a II, ale ostatecznie to w rezultacie ko.co-
wym ma warto8B i znaczenie, co kosztuje i jest okupione o>ar5”76. 

Sprawozdania z pielgrzymki papieskiej wysy3ane przez ksi24y do bisku-
pa w czerwcu i lipcu stanowi5 cenne @ród3o opisuj5ce skomplikowane relacje 
na linii pa.stwo–Ko8ció3. Z jednej strony w3adze stara3y si2 zachowywaB 
profesjonalnie. Organizowano dla wiernych transport w postaci autobusów 
i poci5gów. Zabezpieczano trasy przejazdu pielgrzymów, wprowadzono 
dodatkowe patrole milicyjne, patrole lekarskie, instalowano punkty z 4yw-
no8ci5 i napojami. Podj2to kluczow5 decyzj2 o transmisji pielgrzymki w te-
lewizji i radio. Z drugiej strony, korzystano z dzia3a. prowadzonych przez 
S3u4b2 Bezpiecze.stwa w ramach akcji „Lato 79”C– uaktywniono tajnych 
wspó3pracowników rozpracowuj5cych duchownych, lustrowano kore-
spondencj2, niszczono ulotki sygnowane przez grupy opozycyjne oraz pod-
dano inwigilacji 8rodowiska ko8cielne. Pi2trzono trudno8ci wiernym 
75 Andrzej Aliwi.ski (1939–2009) – biskup pomocniczy diecezji che3mi.skiej w latach 1986–1992, biskup diece-
zjalny elbl5ski w latach 1992–2003, od 2003 biskup senior diecezji elbl5skiej.
76 ADP, Kuria Biskupa Che3mi.ska 1945–1992, 119, Kilka reGeksji w zwi5zku z organizacj5 Pielgrzymki Ojca 8w. 
Jana Paw3a II do Gniezna, spisane przez ks. Andrzeja Aliwi.skiego, 7 VII 1979.
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iCduchownym, korzystaj5c równie4 z rozwi5za. administracyjnych. Liczba 
autobusów i poci5gów by3a niewystarczaj5ca. Próby wynajmy transportu 
ko.czy3y si2 zazwyczaj pora4k5 wiernych. W czasie trwania pielgrzymki 
w3adze organizowa3y „imprezy odci5gaj5ce” – dni miast, wycieczki szkolne 
itp. Transmisja mszy papieskich by3a regularnie zak3ócana. Decydenci starali 
si2 propagandowo wykorzystaB wizyt2 papiesk5. Nie mo4na by3o pozwoliB 
sobie na zbyt restrykcyjn5 polityk2 wobec Ko8cio3a katolickiego, poniewa4 
Polska by3a w kryzysie gospodarczym, a zad3u4enie by3o mocno odczuwal-
ne. Trzeba by3o zachowaB pewne pozory, gdy4 to Ko8ció3 by3 instytucj5, któ-
ra w czasie kryzysów dzia3a3a tonizuj5co na spo3ecze.stwo. W tamtym cza-
sie sytuacja spo3eczna w Polsce ju4 by3a daleka od idealnych. Pewne ust2p-
stwa na rzecz duchowie.stwa nie zachwia3y jednak d3ugofalowa polityka 
pa.stwa, która by3a zdecydowanie antyko8cielna. 

Abstract
%e Actions of State Authorities towards the Pilgrims of the Che$m 
Diocese during the First Pastoral Visit of John Paul II to Poland

Ee >rst pastoral visit of John Paul II to his homeland in 1979 was of 
great signi>cance. It allowed the Polish society to regain its identity, to 
rebuild a sense of national community, as well as to strengthen faith 
and to provide the society with hope. Communist state authorities 
could not, at the time, aFord to manifest open antagonism towards the 
clergy, and thus lost the capacity to openly criticize them. As Poland 
then became the object of interest of the entire globe, the authorities 
had to maintain some façade features of democratic order. Eey did 
not resign of their oppressive policies, though. Anti-church activities 
continued in a more inconspicuous form. Eis article studies the cor-
respondence of the deans of the Che3m diocese with the Episcopate 
in order to trace remarks and comments on the (both obstructive and 
supportive) activities of the authorities during the >rst pastoral visit of 
John Paul II to Poland.

Keywords: John Paul II, Che3m diocese, pilgrimage, communist state, an-
ti-church activities.
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Joanna Pyczel

W"adze pa&stwowe wobec wizyty  
w 1983 r. Jana Paw"a II  
we Wroc"awiu 

Ojciec Awi2ty 4yczy3 sobie, aby druga pielgrzymka do Polski odby3a si2 
w sierpniu 1982 r. w zwi5zku z obchodami sze8Bsetlecia Obrazu Matki 
Bo4ej na Jasnej Górze. W kraju trwa3 jeszcze stan wojenny. Papie4 mia3 
przybyB do Polski jako „nuncjusz pokoju”, który za cel postawi3 sobie zjed-
noczenie narodu w trudnym okresie oraz spot2gowanie jedno8B pomi2-
dzy Polakami. Sprzeciw wobec proponowanego terminu wizyty wyrazi3y 
w3adze PRL, które niepewne swojej si3y, obawia3y si2, 4e autorytet Jana 
Paw3a II zostanie wykorzystany przez opozycj21. Nast2pne rozmowy na 
temat pielgrzymki, zaplanowano na 6 pa@dziernika. Nie dosz3y one jed-
nak do skutku, gdy sta3o si2 jasne, 4e przez Sejm PRL uchwali ustaw2 do-
tycz5c5 zwi5zków zawodowych, która doprowadzi do delegalizacji NSZZ 

„Solidarno8B”. Do wznowienia rozmów dosz3o 8 listopada. Odby3o si2 wów-
czas spotkanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego i prymasa Józefa Glempa, 
podczas którego przyj2to dokument okre8laj5cy „za3o4enia dotycz5ce 
przygotowa. do drugiej wizyty Jana Paw3a II w Polsce”. Zgodnie z jego 
tre8ci5 obie strony przyj23y zobowi5zanie do prowadzenia wspó3pracy 

1 P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Paw$a II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze. Watykan – PRL – Episkopat, War-
szawa 1997, s. 123–124.
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podczas przygotowa. oraz samego przebiegu pielgrzymki. Rozpocz2cie 
papieskiej wizyty zaplanowano na 16 czerwca 1983 r. Sukces, za który 
uwa4ano osi5gni2cie porozumienia i ustalenie kontaktów ze stron5 ko-
8cieln5, w3adze zamierza3y wykorzystaB dla w3asnych celów. Jednym z nich 
by3o zaanga4owanie Ko8cio3a w dzia3ania zmierzaj5ce do uspokojenia sy-
tuacji spo3eczno-politycznej w kraju2.

Podczas omawiania kwestii zwi5zanych z organizacj5 drugiej piel-
grzymki Jana Paw3a II strona rz5dowa zg3osi3a pewne zastrze4enia wobec 
jej harmonogramu, nie wyra4aj5c zgody na wizyt2 Ojca Awi2tego w Lu-
blinie. Podczas rozmów odst5piono równie4 od realizacji programu mak-
symalnego, obejmuj5cego w pierwotnym kszta3cie spotkania z wiernymi 
w Gda.sku b5d@ Szczecinie. Zdecydowano natomiast, 4e 21 czerwca Jan 
Pawe3 II przyjedzie do Wroc3awia. W pocz5tkowej fazie przygotowa., któ-
re rozpocz23y si2 w marcu 1983 r., nale4a3o wyznaczyB miejsce g3ównego 
nabo4e.stwa. Pad3y dwie propozycje: Pola Marsowe na Stadionie Olim-
pijskim oraz tory wy8cigów konnych na Partynicach, na które ostatecz-
nie si2 zdecydowano3. Okre8lono równie4 sposób przemieszczania si2 
Ojca Awi2tego po mie8cie. Postanowiono, 4e drog2 z Partynic na Ostrów 
Tumski, gdzie Jan Pawe3 II mia3 spotkaB si2 z duchowie.stwem, pokona 
8mig3owcem i wyl5duje na placu Bema. Ostatni fragment trasy papie4 
mia3 pokonaB papamobile. Rozwi5zanie kwestii transportu w taki sposób, 
wywo3a3o wiele komentarzy. Szczególnie ze 8rodowiska ko8cielnego, które 
uzna3o, 4e wybór wi54e si2 brakiem zaufania do narodu. W8ród hierar-
chów Ko8cio3a dominowa3o przekonanie, 4e podj2ta przez stron2 pa.stwo-
w5 decyzja ma na celu ograniczenie kontaktu wiernych z Ojcem Awi2tym. 
W ocenie wroc3awskiego kleru ówczesna sytuacja spo3eczno-polityczna 
by3a trudna, dlatego te4 wyra4ano nadziej2, 4e mimo religijnego charak-
teru zbli4aj5cej si2 wizyty spotkanie papie4a z w3adzami pa.stwowymi 
wywrze pozytywny wp3yw na atmosfer2 panuj5c5 w kraju. 

19 kwietnia w zwi5zku z wizyt5 Jana Paw3a II we Wroc3awiu sformu3o-
wa3 si2 sztab polityczny z wojewod5 Januszem Owczarkiem na czele, zespó3 

2 Wi2cej informacji na ten temat znajdziesz, [w:] H. Dominiczak, Organy bezpiecze&stwa PRL w Walce z Ko(cio-
$em Katolickim 1944–1990. W (wietle dokumentów MSW, Warszawa 200, s. 389 oraz Tajne dokumenty. Pa&stwo 
Ko(ció$ 1980–1989, Warszawa 1993, s. 272.
3 H. Wieczorek, Wroc$aw od#y$ po wizycie papie#a, Dziennik Polski 24, http://www.dziennikpolski24.pl/artyku-
l/9786,wroclaw-odzyl-po-wizycie-papieza,id,t.html (data dost2pu: 20.09.2017).
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odpowiedzialny za koordynacj2 dzia3a. organizacyjno-technicznych (na 
przewodnicz5cego wybrano wicewojewod2 Miko3aja Hankiewicza), a tak-
4e sze8B zespo3ów roboczych. W sumie pracowa3o w nich 76 osób. W gro-
nie kierowniczym zespo3u koordynacyjnego znale@li si2 równie4 m.in. dy-
rektor Wydzia3u ds Wyzna. Mieczys3aw Prajsner, zast2pca KW MO 
p3kCZbigniew Winkowski oraz zast2pca naczelnika Wydzia3u IV KW MO 
mjrCStanis3aw Wers. Do uczestnictwa w pracach zespo3u zaproszono tak4e 
reprezentanta kurii arcybiskupiej wicekanclerza ks. dr. Edwarda Góreckie-
go, przewodnicz5cego Oddzia3u Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX Mi-
cha3a ?osia-Lynowskiego, przedstawiciela TRW PRON, a tak4e Jana P3aw-
nickiego, sprawuj5cego funkcj2 przewodnicz5cego Oddzia3u ChSS4.

W ramach przygotowa. do wizyty Ojca Awi2tego wojewoda wro-
c3awski Owczarek zwróci3 si2 do Ministerstwa Finansów z wnioskiem 
o do>nansowanie w postaci dwustu milionów z3otych. Kwota zosta3a 
przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów przygotowania hipodromu na 
Partynicach, organizacj2 ruchu i objazdów, utrzymanie parkingów, ozna-
kowanie tras, a tak4e utrzymanie czysto8ci podczas wizyty. Aby zadbaB 
o zaopatrzenie pielgrzymów w artyku3y spo4ywcze i napoje, zaplanowa-
no wyd3u4enie czasu pracy w 46 sklepach, a tak4e uruchomienie 93 sa-
mochodowych punktów sprzeda4y. Z pro8b5 o wydzielenie dodatko-
wych przydzia3ów mi2sa, herbaty, kawy i cukru zwrócono si2 tak4e do 
Ministra Handlu Wewn2trznego i Us3ug. 

Wojewoda wroc3awski zobligowa3 s3u4b2 zdrowia do przygotowania 
miejsc w szpitalach i klinikach znajduj5cych si2 zarówno we Wroc3awiu, 
jak i poza miastem, m.in. w O3awie, Ole8nicy, Trzebnicy i Strzelinie. 
Wprowadzane w zwi5zku z wizyt5 papie4a zmiany obj23y równie4 pra-
cuj5cych w szpitalu lekarzy. Zwi2kszono obsad2 zespo3ów operacyjnych, 
a tak4e wyd3u4ono czas pracy we wszystkich o8rodkach zdrowia i porad-
niach. W 17 aptekach zdecydowano si2 na wprowadzenie w tym okresie 
dy4urów ca3odobowych. Wydane przez wojewod2 instrukcje obj23y rów-
nie4 rejon Partynic, na którym przygotowano namioty sanitarne. Piel-
grzymi mogli uzyskaB w nich pomoc lekarsko-piel2gniarsk5. Do zabez-
pieczenia g3ównego nabo4e.stwa od strony medycznej zaanga4owano 
siedemset osób (lekarze, sanitariusze oraz piel2gniarze). 
4 M. Ka3a, W$adze wobec drugiej pielgrzymki Ojca !wi'tego do Ojczyzny, „Biuletyn IPN” 2002, nr 7, s. 60.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   219 2019-10-14   20:56:52



220 | W"adze pa$stwowe wobec wizyty w 1983 r. Jana Paw"a II we Wroc"awiu

Przygotowaniami do pielgrzymki zosta3a obj2ta równie4 kolej. Dyrek-
cj2 Okr2gow5 PKP we Wroc3awiu zobowi5zano do uruchomienia dodat-
kowych 65 poci5gów, które mia3y obs3u4yB teren Dolnego Al5ska. Natomiast 
na obszarze samego Wroc3awia zamierzano rozszerzyB plan po35cze. o 46 
poci5gów. Zgodnie z pierwszym planem, dzi2ki wprowadzonym zmianom, 
z wykorzystaniem 8rodków PKP do miasta mia3o zostaB dowiezionych oko-
3o 150 tysi2cy osób5.

Równocze8nie w3adze prowadzi3y dzia3ania ograniczaj5ce straty natury 
ideowo-politycznej. Jednym z g3ównych celów by3o zmniejszenie frekwen-
cji podczas uroczysto8ci. Pod uwag2 brano wyznaczenie limitów pielgrzy-
mów dla ka4dego z dekanatów. Ograniczenia mia3y obejmowaB tak4e usta-
nowienie zakazu uczestnictwa ludzi chorych, starszych oraz dzieci. Na 
zmniejszenie frekwencji mia3a mieB wp3yw równie4 transmisja telewizyj-
na z uroczysto8ci. Podejmowane przez w3adze dzia3ania spotka3y si2 ze zde-
cydowan5 reakcj5 8rodowiska ko8cielnego. Zarówno biskup Tadeusz Rybak, 
jak i arcybiskup Henryk Gulbinowicz nawi5zywali podczas spotka. z wier-
nymi i ksi24mi do pielgrzymki, namawiaj5c do przybycia na spotkanie 
z Ojcem Awi2tym. Reglamentacji poddany zosta3 równie4 handel dewo-
cjonaliami. Zgod2 na zorganizowanie wy35cznie pi2ciu ruchomych punk-
tów sprzeda4y otrzyma3 Veritas, nad którym nadzór sprawowa3o Stowa-
rzyszenie PAX. Dodatkowo handel dewocjonaliami zosta3 ograniczony 
wy35cznie do jednej strefy, znajduj5cej si2 rejonie centralnych uroczysto-
8ci na Partynicach, w której mog3y przebywaB jedynie osoby i pojazdy po-
siadaj5ce przepustki oraz zorganizowane grupy pielgrzymów 6.

Papieska wizyta odbywa3a si2 w dzie. roboczy, wobec czego dyrekcje 
poszczególnych zak3adów udziela3y urlopów, stawiaj5c warunek odpraco-
wania danej dniówki w woln5 sobot2. Informacj2 przekazywa3o 8rodowi-
sko ko8cielne, uznaj5c to za argument, który nale4y wykorzystaB w celu 
przekonania wiernych do czynnego uczestnictwa w spotkaniu z papie4em. 

8 czerwca wicekurator Kuratorium O8wiaty i Wychowania we Wro-
c3awiu spotka3 si2 z dyrektorami szkó3 gminnych i 8rednich, które pod-
lega3y kuratorium, i dzielnicowymi kuratorami. Podczas rozmowy 

5 AIPN WR 053/2169, t. 1, Informacje dzienne i problemowe wychodz5ce do Gabinetu Ministra MSW i woje-
wódzkich w3adz polityczno-administracyjnych za rok 1983, k. 132, 135.
6 M. Ka3a, dz. cyt., s. 60.
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poruszono kwestie zwi5zane z wizyt5 Jana Paw3a II we Wroc3awiu, w tym 
m.in. mo4liwo8B zawieszenia nauki 21 czerwca. Przyj2to wówczas, 4e de-
cyzj2 o wyznaczeniu dnia wolnego powinien podj5B dyrektor danej pla-
cówki. Wolne musia3o zostaB odpracowane w ustalonym terminie. Za-
broniono organizowania grupowych wyj8B b5d@ wyjazdów na Partynice. 
Szko3y mia3y byB otwarte i gotowe na zorganizowanie opieki dla dzieci, 
które pojawi3yby si2 tam pomimo ewentualnego zawieszenia nauki. Zgod-
nie z informacjami w3adz o8wiatowych podczas wizyty papieskiej na 413 
szkó3, które podlega3y wroc3awskiemu kuratorium, zaj2cia lekcyjne od-
by3y si2 wy35cznie w sze8ciu placówkach. W odpowiedzi na nacisk pra-
cowników wroc3awskich szkó3 wy4szych w3adze uczelni zdecydowa3y si2 
na uznanie 21 czerwca za dzie. wolny od pracy pod warunkiem odpra-
cowania w woln5 sobot27.

Spotkanie pielgrzymów z Ojcem Awi2tym na Partynicach znajdowa-
3o si2 w centrum zainteresowania S3u4by Bezpiecze.stwa. By3o przez ni5 
traktowane jako próba si3, a wi2c szansa na zmierzenie si2 z dzia3aczami 
opozycyjnego podziemia. W8ród przewidywanych zagro4e. wymienia-
no m.in. zorganizowanie stanowo-8rodowiskowych grup pielgrzymko-
wych, wzmocnienie dzia3a. opozycyjnych oraz demonstracji, podejmo-
wanie kampanii nawo3uj5cych do uwolnienia wi2@niów politycznych, 
wnikanie dzia3aczy podziemia politycznego do ko8cielnych s3u4b porz5d-
kowych. Zgodnie z ocen5 w3adz oraz S3u4by Bezpiecze.stwa za niepo45da-
ne uznano próby stworzenia niezale4nych grup stanowo-zawodowych, któ-
re mia3y stanowiB przedstawicielstwo wi2kszych zak3adów pracy. Przede 
wszystkim obawiano si2 jednak osób odpowiadaj5cych za reprezentowanie 
by3ych internowanych, a tak4e dzia3aczy zdelegalizowanej Solidarno8ci. 
W celu wyja8nienia powy4szych kwestii zwrócono si2 do diecezjalnego 
duszpasterza akademickiego, ks. Aleksandra Zienkiewicza. Zgodnie ze 
s3owami duchownego w ramach pielgrzymek para>alnych mia3y zostaB 
zorganizowane cztery grupy m3odzie4y studenckiej.

Mimo tych zapewnie., niepokój s3u4by bezpiecze.stwa w dalszym 
ci5gu budzi3a mobilizacja 8rodowiska akademickiego, które nie rezy-
gnowa3o z prób nag3o8nienia swojej obecno8ci. G3ównym celem dzia-
3a. podejmowanych przez jej cz3onków by3o zapewnienie maksymalnej 
7 AIPN WR 053/2169, t. 1, Informacje dzienne i problemowe…, k. 137.
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frekwencji m3odzie4y akademickiej podczas spotkania z papie4em. Sys-
tematycznie odnotowywano przypadki wywieszania na uczelniach nie-
podpisanych og3osze., namawiaj5cych do wzi2cia grupowego udzia3u 
w nabo4e.stwie na Partynicach. W og3oszeniach przewidywano miej-
sca, gdzie mia3oby doj8B do utworzenia ma3ych grup, które po35czy3yby 
si2 w okolicach ulicy Powsta.ców Al5skich.

Wi2ksze zaniepokojenie w3adz zwi5zane by3o jednak z niepewno-
8ci5 wobec planów podziemnych struktur „Solidarno8ci”. Z operacyj-
nego rozpracowania SB wynika3o, 4e jej przywódcy planuj5 wykorzysta-
nie wizyty Jana Paw3a II do zamanifestowania si3y opozycji politycznej. 
W8ród licznych pog3osek znajdowa3a si2 m.in. ta o rzekomym plano-
wanym spotkaniu Lecha Wa32sy z Ojcem Awi2tym, do którego mia3oby 
doj8B we Wroc3awiu. Relacje z wydarzenia, które by3yby rozpowszech-
niane przez zagraniczne media, stanowi3yby wówczas dowód na dzia-
3alno8B zwi5zku. Wed3ug innej z plotek istnia3y plany przeprowadzenia 
manifestacji pod hotelem Wroc3aw, w którym mie8ci3o si2 o>cjalne 
centrum prasowe. Bior5c pod uwag2 jego newralgiczny charakter, zde-
cydowano si2 na usuni2cie stamt5d osób, których postawa spo3ecz-
no-polityczna budzi3a w5tpliwo8ci. W ramach dodatkowego zabezpie-
czenia operacyjnego skierowano tam 50 funkcjonariuszy bezpieki. 
W oparciu o zgromadzone przez Zespó3 Informacyjny KW MO infor-
macje, byli dzia3acze zwi5zku bior5cy udzia3 w g3ównej uroczysto8ci 
mieli w planach zademonstrowanie swojej obecno8ci m.in. za pomo-
c5 zwi5zkowych sztandarów i hase3 prosolidarno8ciowych, a tak4e into-
nowania rozpowszechnianych przez podziemie pie8ni. Innym sposobem 
na zak3ócenie porz5dku publicznego przez 8rodowisko solidarno8ciowe 
mia3y byB „uliczne rozruchy”, do których mia3o doj8B ju4 po opuszcze-
niu miasta przez Jana Paw3a II. Przewidywano dodatkowo, 4e zagro-
4eniem dla spokojnego przebiegu wizyty jest zaanga4owanie dzia3aczy 
Solidarno8ci i pozosta3ych ugrupowa. opozycyjnych w prac2 ko8ciel-
nych s3u4b porz5dkowych. Obawiano si2 równie4, 4e pojawi5 si2 pró-
by przekazania Ojcu Awi2temu petycji, m.in. dotycz5cych uwolnienia 
aresztowanych i skazanych. Z aktywnej dzia3alno8ci podczas wizyty 
papieskiej zrezygnowa3o natomiast lokalne kierownictwo Konfedera-
cji Polski Niepodleg3ej. Zespó3 Informacyjny zak3ada3, 4e jedynie 
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w sporadycznych przypadkach mo4e doj8B do próby rozpowszechnie-
nia nielegalnych ulotek8.

W ramach przeprowadzonych dzia3a. pro>laktycznych zatrzymano 
szesna8cie osób, które podejrzewano o przygotowanie i rozprowadzanie 
petycji o charakterze politycznym. Z 96 osobami odbyto natomiast roz-
mowy pro>laktyczno-ostrzegawcze. Jednym z podj2tych kroków, maj5-
cych na celu zabezpieczenie uroczysto8ci, by3o zwolnienie sze8ciu osób 
z obs3ugi odpowiedzialnej za medyczne zabezpieczenie papieskiej wizy-
ty, w tym pi2ciu osób z powodu ukrytego powi5zania z dzia3alno8ci5 opo-
zycyjn5. W przypadku osoby szóstej odkryto, 4e bezzasadnie podaje si2 
za lekarza. Ostrze4enie o tym fakcie zosta3o przekazane kurii, s3u4bie 
zdrowia, a tak4e opublikowane przez miejscow5 pras2. Prowadzone przez 
S3u4b2 Bezpiecze.stwa dzia3ania doprowadzi3y do ujawnienia, a nast2p-
nie zwolnienia czterech cz3onków KPN-u, którzy nale4eli do struktur za-
bezpieczaj5cych obs3ug2 uroczysto8ci. Przeprowadzano tak4e 29 przeszu-
ka.. D545c do rozpoznania planów podziemia politycznego, a szczególnie 
przygotowa. do wizyty Ojca Awi2tego, wzmocnionej kontroli operacyjnej 
poddano 275 osób. S3u4ba Bezpiecze.stwa podejmowa3a równie4 mniej 
typowe dzia3ania. Rozpowszechniano m.in. fa3szywe informacje o prewen-
cyjnych zatrzymaniach, co mia3o wp3yw na podj2cie decyzji o opuszcze-
niu miasta przez cz28B dzia3aczy opozycyjnych9. Kwestia mo4liwych za-
k3óce. wizyty Jana Paw3a II we Wroc3awiu przez polityczne podziemie 
by3a poruszana równie4 w ramach kontaktów roboczych z arcybiskupem 
Gulbinowiczem. Gromadzone przez bezpiek2 informacje mia3y jedno-
znacznie wskazywaB, 4e równie4 dla strony ko8cielnej zachowanie spoko-
ju spo3ecznego jest istotne i traktuje ona aktualn5 sytuacj2 ze zrozumie-
niem. To stwierdzenie potwierdza3a decyzja metropolity wroc3awskiego, 
który nie udzieli3 zgody na zorganizowanie osobnej grupy sk3adaj5cej si2 
wy35cznie z by3ych internowanych. O potrzebie zachowania 3adu i po-
rz5dku hierarcha przypomnia3 równie4 podczas konferencji dziekanów 
i duszpasterzy. Ostrzega3 zebranych przed demonstrowaniem hase3 i trans-
parentów o charakterze politycznym zarówno przez grupy para>alne, jak 

8 AIPN WR 053/2169, t. 1, Informacje dzienne i problemowe…, k. 149–150.
9 Wi2cej na ten temat zob. M. Ka3a, dz. cyt., s. 63 oraz IPN WR 053/2169, t. 1, Informacje dzienne i problemo-
we…, k. 150.
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i duchownych. Przekaza3, 4e jedynym symbolem grup przybywaj5cych 
na spotkanie z Ojcem Awi2tym powinien byB krzy4. 

Strona ko8cielna bra3a udzia3 w czynnym przygotowaniu Partynic na 
przyjazd Jana Paw3a II. Zgodnie z zapewnieniami metropolity wroc3aw-
skiego za odpowiednie zabezpieczenie przebiegu papieskiej wizyty i za-
chowanie porz5dku po jej zako.czeniu odpowiada3y s3u4by porz5dkowe, 
które otrzyma3y od metropolity wroc3awskiego szczegó3owe dyspozycje 
w tym zakresie. O zachowanie spokoju podczas nabo4e.stwa mieli dbaB 
równie4 dziekani archidiecezji, którym przydzielono miejsca na trybu-
nach. Ustalono, 4e do ich zada. b2dzie nale4a3o monitorowanie wier-
nych obecnych na nabo4e.stwie i informowanie s3u4b porz5dkowych, 
gdyby zauwa4yli w8ród zebranych przejawy negatywnego zachowania. 
Z inicjatywy arcybiskupa Gulbinowicza zdecydowano si2 równie4 na 
stworzenie kilkuosobowej grupy interwencyjnej, sk3adaj5cej si2 wy35cz-
nie z ksi24y. Mia3a ona kontrolowaB ulic2 i reagowaB, je8li w8ród pielgrzy-
mów pojawi5 si2 próby zak3ócenia porz5dku publicznego. Ordynariusz 
zdecydowa3, 4e wszystkie ko8cio3y znajduj5ce si2 na terenie Ostrowa 
Tumskiego zostan5 zamkni2te w nocy z 20 na 21 czerwca, aby nie groma-
dzili si2 w nich wierni10.

20 czerwca w godzinach wieczornych na wroc3awskim hipodromie po-
jawi3y si2 pierwsze grupy pielgrzymów. Od tego momentu na Partynice 
nieustannie przybywali wierni zarówno w zorganizowanych grupach, jak 
i indywidualnie. Pod wroc3awskimi ko8cio3ami gromadzi3y si2 grupy, któ-
re nast2pnie kierowa3y si2 na miejsce g3ównego nabo4e.stwa. Przeprowa-
dzane przez miasto przemarsze odbywa3y si2 z zachowaniem spokoju i po-
rz5dku. Jedynym wyj5tkiem byli pielgrzymi z Ole8nicy, którym odebrano 
cztery transparenty. Z planów pochodu przez miasto zrezygnowali natomiast 
zwolennicy by3ej Solidarno8ci, obawiaj5c si2 interwencj5 si3 porz5dkowych. 
Uroczysto8ci religijne na Parytnicach przebieg3y zgodnie z wcze8niej usta-
lonym programem. W obecno8ci oko3o sze8ciuset tysi2cy wiernych Ojciec 
Awi2ty odprawi3 uroczyst5 msz2 8wi2t5. Podczas homilii papie4 poza elemen-
tami religijnymi, poruszy3 kwestie zwi5zane z polsko8ci5 Ziem Zachodnich 
i Wroc3awia, co zosta3o pozytywnie ocenione przez w3adze PRL. Jan Pawe3CII 
odda3 równie4 ho3d powsta.com 8l5skim. W tre8ci homilii pojawi3y si2 
10 AIPN WR 053/2169, t. 1, Informacje dzienne i problemowe…, k. 166.
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jednak tak4e elementy, które uznano za aluzyjne b5d@ wr2cz za wrogie 
akcenty polityczne, np. „naród polski, a w szczególno8ci Wroc3aw i lud 
dolno8l5ski wspomina wszystkich, którzy tu polegli w czasie II wojny 
8wiatowej, wszystkich zmar3ych w ci5gu lat – prawie ju4 czterdziestu lat 
od zako.czenia wojny. Wszystkich, którzy zgin2li w wydarzeniach ostat-
nich lat”11. Po zako.czeniu nabo4e.stwa papie4 uda3 si2 na Ostrów Tum-
ski, gdzie przebywa3 w rezydencji abp. Gulbinowicza. Spotka3 si2 równie4 
z trzystuosobow5 grup5 duchownych i zakonnic. W rejonie katedry i pla-
cu zosta3 przywitany przez oko3o 25 tysi2cy osób. 

Dzi2ki wspó3pracy podj2tej przez si3y milicyjne i ko8cieln5 s3u4b2 
porz5dkow5 podczas wizyty Jana Paw3a II we Wroc3awiu nie dosz3o na 
ulicach miasta do zak3óce. porz5dku publicznego. Podczas kontroli 
przeprowadzonej przed rozpocz2ciem nabo4e.stwa na Partynicach 
skon>skowano 34 transparenty zawieraj5ce prosolidarno8ciowe has3a. 
Niektórzy z pielgrzymów w celu unikni2cia kon>skaty gotowych bane-
rów przygotowywali je dopiero na miejscu z wniesionych materia3ów. 
Pozwoli3o to uczestnikom spotkania z Ojcem Awi2tym na wniesienie na 
teren hipodromu oko3o 50 transparentów i hase3 nawi5zuj5cych do by-
3ej Solidarno8ci, takich jak „Wi2@niowie Stanu wojennego – Solidarno8B” 
oraz „Ojcze Awi2ty ty8 nasz5 nadziej5 – Solidarno8B Wroc3aw”12. Próby 
ich usuni2cia przez s3u4by porz5dkowe oraz ko8cielne nie odnios3y ocze-
kiwanych rezultatów. Nap3ywaj5cym na miejsce pielgrzymom odebrano 
równie4 oko3o 1200 ró4nych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, 
m.in. kijów oraz butelek. Do drobnych incydentów dosz3o po zako.cze-
niu nabo4e.stwa, kiedy to dwie kilkudziesi2cioosobowe grupy wiernych 
próbowa3y zniszczyB zagrody i zapory, aby zbli4yB si2 do Ojca Awi2tego. 
Ostatecznie podj2te przez pielgrzymów starania zosta3y udaremnione. 
Podczas opuszczania hipodromu dosz3o do utworzenia si2 dwóch, zor-
ganizowanych grup, wznosz5cych prosolidarno8ciowe okrzyki. Mia3y do 
nich do35czyB równie4 osoby id5ce chodnikami. Wobec manifestuj5cych 
zosta3y skierowane si3y MO, które bez u4ycia „8rodków przymusu bez-
po8redniego” doprowadzi3y do rozej8cia si2 grupy13.

11 Tam4e, k. 170.
12 M. Ka3a, dz. cyt., s. 63.
13 AIPN WR 053/2169, t. 1, Informacje dzienne i problemowe…, k. 170.
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Zgodnie z obliczeniami KC PZPR podczas drugiej pielgrzymki Jana 
Paw3a II do Polski w uroczysto8ciach religijnych wzi23o udzia3 siedem 
milionów osób, z czego 750 tysi2cy we Wroc3awiu14. Po zako.czeniu pa-
pieskiej wizyty 8rodowisko ko8cielne zgodnie podkre8la3o jej historyczny 
wymiar. Duchowni wyra4ali zadowolenie z przebiegu g3ównego nabo-
4e.stwa oraz przebiegu jego organizacji, podkre8laj5c przy tym zas3ugi 
zarówno strony pa.stwowej, jak i ko8cielnej. W komentarzach kleru 
znaczn5 uwag2 po8wi2cono fragmentowi homilii, który odnosi3 si2 do 
potrzeby wychowywania m3odzie4y zgodnie z chrze8cija.skimi warto-
8ciami. Akcenty prosolidarno8ciowe, które pojawi3y si2 w papieskim prze-
mówieniu, traktowano jako wyraz poparcia dla podziemnej opozycji. 
Uroczysto8B przebiega3a w spokojnej atmosferze. Wi2kszo8B uczestni-
ków papieskiej wizyty nie zareagowa3a na zainicjowan5 przez grupk2 
m3odzie4y prób2 wywo3ania demonstracji politycznych, co zosta3o uzna-
ne przez w3adze pa.stwowe za dowód s3abo8ci Solidarno8ci. W nast2p-
stwie wizyty papie4a oczekiwano uspokojenia nastrojów spo3ecznych, 
a tak4e przyspieszenia procesu normalizacji. Strona rz5dowa wyrazi3a 
równie4 nadziej2, 4e pielgrzymka stanie si2 czynnikiem, który przyczy-
ni si2 do zalegalizowania w3adz stanu wojennego. 

W rzeczywisto8ci by3o zupe3nie inaczej: wzmocnienie wiary zbagateli-
zowane przez bezpiek2 mia3o znacz5cy wp3yw na przemiany polityczne 
i ustrojowe, do których dosz3o sze8B lat pó@niej. Ju4 w lipcu 1983 r. w 8ro-
dowisku ko8cielnym i osób z nim zwi5zanych zacz23y pojawiaB si2 pog3o-
ski o planowanych zmianach personalnych na stanowiskach kierowniczych, 
do których mia3o doj8B zarówno na szczeblu partyjnym, jak i pa.stwo-
wym. Mia3y byB one skutkiem drugiej pielgrzymki Jana Paw3a II, która 
uwidoczni3a istniej5ce sprzeczno8ci w koncepcjach przyj2tych przez cen-
tralne organy kierownicze, w tym równie4 ró4nice pomi2dzy pogl5dami 
kierownictwa polskiego i radzieckiego15. Do drugiej wizyty Jana Paw3a II 
dosz3o, kiedy kraj znajdowa3 si2 w g32bokim kryzysie, co dodatkowo pod-
kre8li3o s3abo8B politycznego systemu Polski. Pielgrzymka z 1983 r. stano-
wi3a niejako manifestacj2 si3y polskiego katolicyzmu i niew5tpliwie by3a 
wa4nym wydarzeniem na drodze Polski do wolno8ci.
14 Zob. H. Dominiczak, dz. cyt., s. 436 oraz Tajne dokumenty, s. 293.
15 AIPN WR 053/2169 t.1, Informacje dzienne i …, k. 189.
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Abstract
%e stance of state authorities regarding the visit of John Paul II in 
Wroc$aw in 1983

Ee second pastoral trip of John Paul II to Poland began on June 16th, 
1983. On 21st June John Paul II arrived in Wroc3aw. Despite the fact that 
the organization of the Pope’s visit required concluding an agreement 
between the state authorities and the church, no changes occurred in the 
applied religion policy. Ee stance of government representatives re-
sulted from the ideological principles and strategic aims of socialism, for 
which the Catholic Church was a threat. Ee following text presents, 
among others, the preparations for the Holy father’s visit, propagandist 
activities and preventive measures taken by the state authorities, as well 
as the course of the service in Partynice.

Keywords: Jan Pawe3 II, pastoral trip, Catholic Church, Wroc3aw.
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Krzysztof *ab%d)

Opozycja polityczna  
wobec drugiej pielgrzymki  
Jana Paw"a II do Polski

1. Wprowadzenie

O opiniach 8rodowisk opozycyjnych dotycz5cych pielgrzymki papie4a do 
Polski w 1983 r. mo4na wnioskowaB przede wszystkim na podstawie prasy dru-
giego obiegu wydawniczego. W zasadzie ka4de 8rodowisko niezale4ne dzia-
3aj5ce po og3oszeniu stanu wojennego wydawa3o co najmniej jeden tytu3 
prasowy, choB w uwzgl2dnianym tu okresie od pa@dziernika 1982 do wrze-
8nia 1983 nie wszystkie zdo3a3y si2 ju4 na tyle zorganizowaB. Dzia3alno8B 
wydawnicza by3a zasadniczym elementem dzia3a. opozycyjnych, a wCów-
czesnej sytuacji najistotniejszym @ród3em informacji na temat opozycji. 

Najsilniejsze struktury opozycyjne ukszta3towa3y si2 w ramach NSZZ 
„Solidarno8B” (ogólnopolskie – ostatecznie TKK – regionalne oraz mi2dzy-
zak3adowe, z których najwi2kszym by3 Mi2dzyzak3adowy Robotniczy 
Komitet „Solidarno8ci”), niemal od pocz5tku stanu wojennego dzia3a3 Ko-
mitet Oporu Spo3ecznego, w czerwcu 1982 wyodr2bni3a si2 proponuj5ca 
bardziej radykalne dzia3ania Solidarno8B Walcz5ca, od maja w Warsza-
wie istnia3 Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, w Krakowie 8rodowi-
sko okre8lane jako chrze8cija.sko-liberalne skupione wokó3 Miros3awa 
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Dzielskiego wydawa3o od stycznia 1982 pismo „13 Grudnia”, tak4e w tym 
czasie w Warszawie rozpocz2to wydawanie pisma „Niepodleg3o8B” (co 
w ko.cu zaowocowa3o powstaniem Liberalno-Demokratycznej Partii 

„Niepodleg3o8B”), na prze3omie 1982 i 1983 8rodowisko b2d5ce kontynu-
acj5 RMP zacz23o wydawaB „Polityk2 Polsk5”. W 1983 r. og3oszono po-
wstanie Kongresu Solidarno8ci Narodu. Zawi5za3y si2 te4 ugrupowania 
lewicowe, m.in. Solidarno8B Robotnicza – Socjaldemokraci oraz Ruch 
Spo3eczny „Wolno8B – Sprawiedliwo8B – Niepodleg3o8B”. Je8li chodzi 
o KPN, to w okresie stanu wojennego dzia3alno8B kontynuowano jedy-
nie w Krakowie, b2d5cym równie4 jednym z dwóch–trzech miejsc, gdzie 
przetrwa3o NZS (prócz tego we Wroc3awiu i Warszawie). Powsta3 szereg 
pism, formalnie niezwi5zanych z 4adnymi strukturami, w wi2kszo8ci od-
wo3uj5cych si2 do Solidarno8ci. To tylko niektóre z ugrupowa. mog5-
cych 8ledziB przygotowania i przebieg wizyty papieskiej w 1983 r. 

Przedstawiaj5c stosunek 8rodowisk opozycyjnych do tej wizyty, trze-
ba postawiB m.in. na dwa pytania: jakie stanowiska zajmowano odno-
8nie ró4nych jej aspektów i na czym polega3y ró4nice mi2dzy nimi oraz 
jak zmienia3y si2 oceny skutki wizyty, co mówiono przed wizyt5 i po niej. 
Celem odpowiedzi na te pytania b2dzie wykazanie, 4e stosunek 8rodo-
wisk opozycyjnych wobec wizyty Jana Paw3a II by3 cz28ciowo zró4nico-
wany. Dominowa3a aprobata, przewa4a3y wyrazy rado8ci, 4e wizyta doj-
dzie do skutku (na jej odbycie rok wcze8niej w3adze nie wyrazi3y zgody), 
choB przestrzegano, 4e nie nale4y oczekiwaB natychmiastowych efektów. 
Jednak cz28B wypowiadaj5cych si2 na ten temat 8rodowisk opozycyjnych 
przytacza3a obawy, 4e wizyta wzmocni pozycj2 w3adz, b2dzie je legity-
mizowaB, cz28B natomiast wypowiada3a si2 w bardzo ograniczonym za-
kresie. Wzgl2dnie jednoznaczne uznanie pozytywnych skutków wizyty 
nast5pi3o natomiast po jej zako.czeniu.

W niniejszym tek8cie uwzgl2dniono materia3y dotycz5ce wizyty Jana 
Paw3a II w Polsce opublikowane w oko3o dwudziestu pismach drugiego 
obiegu wydawniczego, ukazuj5cych si2 wzgl2dnie trwale w ci5gu roku 
(od listopada 1982 do pa@dziernika 1983), z których wi2kszo8B zwi5za-
na by3a z jak58 struktur5 opozycyjn5. W badaniu wykorzystano analiz2 
tre8ci w jej wariancie jako8ciowym, pozwalaj5c5 stwierdziB obecno8B 
lub nieobecno8B poszczególnych tre8ci. Przeszkod2 w systematycznym 
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uj2ciu za3o4onej problematyki stanowi3y braki wyst2puj5ce w zbiorach 
bibliotecznych.

Wydaje si2, 4e na stosunek do papieskiej wizyty zasadniczo wp3ywa-
3y co najmniej dwa czynniki: ocena polityki i dzia3a. Ko8cio3a (w tym 
przede wszystkim prymasa Józefa Glempa) oraz ocena nastrojów i po-
gl5dów spo3ecze.stwa. Je8li chodzi o nastroje spo3ecze.stwa, to panowa-
3a daleko id5ca zbie4no8B ocen – wed3ug nich wi2kszo8B spo3ecze.stwa 
oczekiwa3a tej wizyty, chcia3a, 4eby dosz3a do skutku, cieszy3a si2 z niej, 
a ponadto wielu Polaków oczekiwa3o, 4e wizyta b2dzie mia3a jakie8 prze-
3omowe znaczenie dla sytuacji w kraju.

Je8li chodzi o ocen2 Ko8cio3a sprawa by3a bardziej z3o4ona i wyst2po-
wa3o kilka stanowisk. Jedno z nich to traktowanie Ko8cio3a jako natural-
nego sprzymierze.ca opozycji, stanowi5cego dla niej duchowe, moralne, 
a niekiedy równie4 materialne wsparcie. W pewnym zakresie, m.in. po-
mocy osobom uwi2zionym i represjonowanym, zadania by3y to4same 
(powsta3 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolno-
8ci i ich Rodzinom, maj5cy swoje odpowiedniki niemal we wszystkich 
diecezjach). Inne stanowisko traktowa3o Ko8ció3 jako podmiot polityki, 
wspó3dzia3aj5cy z opozycj5 lub nawet wyr2czaj5cy j5, dzia3aj5cy w jej 
imieniu lub w jej interesie (cz2sto powo3ywano si2 w tym przypadku na 

„Tezy Prymasowskiej Rady Spo3ecznej” z kwietnia 1982 r.). Wydaje si2, 4e 
reprezentuj5cy takie pogl5dy bez 4adnych w5tpliwo8ci podchodzili do 
drugiej pielgrzymki papieskiej do Polski.

W ramach innego jeszcze stanowiska dostrzegano, 4e Ko8ció3 ma swo-
je cele, a opozycja swoje, w cz28ci s5 one zbie4ne, w cz28ci odmienne, 
a nawet sprzeczne ze sob5. Podkre8lano przy tym potrzeb2 wyra@nego 
rozdzielenia dzia3a., przede wszystkim dlatego, 4eby Ko8ció3 nie hamo-
wa3 dzia3a. opozycyjnych. Takie stanowisko mog3o sprzyjaB neutralne-
mu podej8ciu do papieskiej wizyty.

Pojawia3y si2 te4 wypowiedzi, w których krytykowano ugodow5 po-
lityk2 Glempa, zbytni5 kompromisowo8B oraz jego niech2B wobec opo-
zycji. Wyra4ano obawy, 4e Ko8ció3 b2dzie realizowa3 swoje interesy 
kosztem opozycji, wycofa poparcie dla niej, a tak4e obawiano si2 kon-
kurencji ze strony Ko8cio3a. Formu3owano obawy, 4e Ko8ció3 b2dzie 
osi5ga3 swoje cele kosztem opozycji i spróbuje j5 zdominowaB. Cz28B 
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dzia3aczy opozycyjnych win5 za niepowodzenie ogólnopolskiego straj-
ku, który TKK og3osi3a w rocznic2 rejestracji Solidarno8ci (10 listopada) 
obci54a3a prymasa Glempa. Glemp po spotkaniu z Jaruzelskim 8Clisto-
pada og3osi3, 4e Jan Pawe3 II odwiedzi Polsk2 w czerwcu 1983 i wezwa3 
do zachowania spokoju spo3ecznego1 (czyli de facto do nieuczestnicze-
nia w strajku). Mi2dzy innymi „Dawid Warszawski” (Konstanty Ge-
bert) stwierdza3, 4e kl2ska strajku wynika3a z dotychczasowych repre-
sji, poniewa4 spo3ecze.stwo nie chcia3o ju4 podejmowaB tak du4ego 
ryzyka, ale by3aby mniejsza, gdyby nie apel prymasa. Doda3, 4e w tym 
kontek8cie po raz kolejny sformu3owano zarzuty pod adresem Ko8cio-
3a o zdrad2 interesów ogólnospo3ecznych, a przynajmniej o prowadze-
nie podwójnej gry 2. Takie stanowisko mog3o sk3aniaB do obaw zwi5za-
nych z wizyt5 papie4a3.

Poni4ej zostan5 przedstawione wyniki analizy tekstów prasowych 
w podziale na pewne pojawiaj5ce si2 w nich zagadnienia zwi5zane z pa-
piesk5 wizyt5.

2. Cele przypisywane w"adzy w zwi!zku z wizyt!

Na temat motywacji w3adzy i celów, które zamierza3a osi5gn5B, wypo-
wiadano wielokrotnie sprzeczne ze sob5 opinie. Jedni autorzy podkre-
8lali, 4e wizyta le4y w interesie w3adzy (choB nie Zwi5zku Radzieckiego), 
d545cej m.in. do prze3amania izolacji na arenie mi2dzynarodowej. Stwier-
dzano np., 4e: „Musia3 wytoczyB Jaruzelski nie lada argumenty [wobec 
Moskwy – K.?.], wskazuj5c na mo4liwo8B zniesienia izolacji od zachod-
nich @róde3 dolarowych, a tak4e demonstracji si3y swojej w3adzy nad Na-
rodem”4. W innej wypowiedzi, po konstatacji, 4e re4im w jakim8 stopniu 
przegra3 negocjacje z Episkopatem odno8nie wizyty, pisano: „Przyjazd 
Papie4a do kraju to sytuacja, któr5 kupowa3 [re4im – K.?.] ewidentnie 
w tych negocjacjach, jest jednak tak5, która niesie dla re4imu okre8lon5 

1 Zob. A. Friszke, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarno(*” (1982–1987), [w:] Solidarno(* pod-
ziemna 1981–1989, pod red. A. Friszke, Warszawa 2006, s. 46.
2 Zob. D. Warszawski [K. Gebert], W stron' konkordatu?, „KOS” 1983, nr 20.
3 Szerzej na temat stanowisk wobec Ko8cio3a zob. K. ?ab2d@, Spory wokó$ zagadnie& programowych w publikacjach 
opozycji politycznej w Polsce w latach 1981–1989, Kraków 1997, s. 122 i nn.
4 M. Zycher, Sprawy do przemy(lenia, „Solidarno8B Narodu” (czerwona) 1983, nr 9.
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i da Bóg bardzo wysok5 cen2”5. Tak4e w „Niepodleg3o8ci” w kontek8cie 
apelu, 4eby nie daB si2 w3adzom szanta4owaB w zwi5zku z wizyt5, pod-
kre8lano, 4e to w3adzom na tej wizycie bardziej zale4y. 

W innych wypowiedziach stwierdzano natomiast, 4e wizyta papieska 
jest rz5dowi nie na r2k2 i je8li b2dzie móg3, to do niej nie dopu8ci6. Po-
dobnej oceny dokona3 te4 Zbigniew Bujak, który pod koniec 1982 r. mó-
wi3, 4e w3adze b2d5 szukaB jakiegokolwiek powodu, 4eby wizyt2 odwo3aB, 
4e do niej nie dopuszcz5, a jej og3oszenie to 8rodek nacisku na Ko8ció3 
i podziemie7. Nawet po og3oszeniu terminu wizyty podejrzewano, 4e w3a-
dza mo4e pos3u4yB si2 prowokacj5, 4eby j5 odwo3aB, choB by3by to skan-
dal dyplomatyczny 8. 

3. Obawy (rodowisk niezale$nych poprzedzaj!ce wizyt%

Przed pielgrzymk5 wielokrotnie formu3owano ró4ne obawy z ni5 zwi5-
zane. Jedne z nich dotyczy3y tego, i4 do wizyty w ogóle mo4e nie doj8B, 
przede wszystkim dlatego, 4e w3adze wycofaj5 swoj5 zgod2. W tym kon-
tek8cie jedni wypowiadaj5cy si2 wzywali do zaprzestania wszelkich ak-
cji protestacyjnych lub – jak w przypadku prymasa Glempa – do nie-
uczestniczenia w nich (choB przypominano, 4e w 1982 r. taka obietnica 
ze strony TKK nie pomog3a), inni obawiali si2 szanta4u ze strony w3adz 
dotycz5cego w3a8nie uzale4nienia wizyty od zaprzestania takich akcji, 
jeszcze inni przestrzegali przed uleganiem szanta4owi, uznaj5c, 4e wo-
bec w3adzy nale4y pokazywaB si32 i determinacj2. 

Drugi rodzaj obaw, w cz28ci 35czony w poprzednim, podsycany (co 
wyra@nie sugerowano) przez s3u4by bezpiecze.stwa, dotyczy3 bezpie-
cze.stwa papie4a. 

Obawy trzeciego rodzaju mia3y najwi2kszy ci24ar gatunkowy. Doty-
czy3y mianowicie sensu wizyty w istniej5cej sytuacji, jako czynnika legi-
tymizuj5cego t2 sytuacj2 i jej sprawców. By3y formu3owane zazwyczaj po-
8rednio – po stwierdzeniu, 4e wyst2puj5 (bez wskazania @róde3) 

5 Po 500 dniach stanu wojennego, „Arka” 1983, nr 2, s. 13.
6 Zob. R., W oczekiwaniu na wielkie spotkanie, „Solidarno8B Walcz5ca” 1983, nr 12 (42). 
7 Zob. Z. Bujak, Bilans roku, „Tygodnik Mazowsze” 1982, nr 36.
8 Zob. Czekaj%c na Papie#a, „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 46.
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najcz28ciej z nimi polemizowano, choB niektóre wypowiedzi sprawiaj5 
wra4enie, 4e uznawano cz28B tego rodzaju argumentacji. Obawy te naj-
pe3niej, a przy tym w syntetycznej formie, zosta3y wyra4one w nast2puj5-
cy sposób: 

Otó4 po raz pierwszy równie4 w 8rodowiskach niezale4nych da3y si2 s3yszeB g3o-
sy, kwestionuj5ce papiesk5 wizyt2. Nie ma potrzeby ukrywaB, i4 w5tpliwo8ci te 
podziela cz28B spo3ecze.stwa. […] Pro>ty polityczne przyniesie ona wy35cznie 
komunistom. Sam fakt, i4 Papie4 przyjedzie do kraju, w którym stan wojenny 
nie zosta3 jeszcze zniesiony, a tysi5ce ludzi siedzi w wi2zieniach, jest moralnie 
naganny. […] spotkanie g3owy Ko8cio3a z gen. Jaruzelskim b2dzie mia3o charak-
ter swoistej nobilitacji tego re4ymu, sankcjonuj5c obecny uk3ad si3. W perspek-
tywie spowoduje to wycofanie si2 Zachodu z polityki sankcji, ponowne „odkr2-
cenie kurków kredytowych” etc., podczas gdy spodziewana liberalizacja we-
wn5trz kraju sprowadzi si2 najwy4ej do paru powierzchownych gestów. Za8 po 
wyje@dzie Papie4a wszystko wróci do normy i w3adze – odetchn5wszy z ulg5 – 
przykr2c5 8rub2 tak, jak nigdy dotychczas9. 

W konkluzji autor tej wypowiedzi stwierdzi3, 4e s5 to pogl5dy dys-
kwali>kuj5ce g3osz5cych je zarówno politycznie, jak i moralnie, a ich 
podstaw5 jest dora@ny pragmatyzm. Inny autor – ju4 po wizycie – stwier-
dzi3, 4e takie pogl5dy by3y nieporozumieniem.

W „Tygodniku Mazowsze” problem ten zosta3 inaczej przedstawiony, 
a w5tpliwo8ci uznano za naturalne, sugeruj5c, 4e inspiracja takich pogl5-
dów pochodzi od o>cjalnej propagandy, a w5tpliwo8ci, czy pielgrzymka 
powinna odbyB si2 w istniej5cej sytuacji rozwia3 sam papie4, podejmu-
j5c decyzj2 o przyje@dzie. Odpowiadaj5c na pytanie, co mo4e przynie8B 
pielgrzymka, stwierdzono, 4e b2dzie przede wszystkim wydarzeniem re-
ligijnym i duchowym, pozwoli prze3amywaB poczucie beznadziejno8ci, 
wska4e polskiemu Ko8cio3owi drog2 na najbli4sze lata10. W innej wypo-
wiedzi w tym pi8mie diagnozowano, 4e odczucia zwi5zane z t5 wizyt5 s5 
mieszane: „Przewa4a rado8B przez 3zy, wiele jest niepokoju, wiele w5tpli-
wo8ci i wiele niejasnych nadziei, p3yn5cych z serca, którym jednak prze-
czy rozum”11.

9 Czekaj%c na Papie#a, „Solidarno8B Narodu” (czarna) 1983, nr 13/14.
10 Czekaj%c na Papie#a, „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 46.
11 Zob. Jan Pawe$ II swojemu narodowi, „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 55.
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Obawy wyra4ane niekiedy w niektórych 8rodowiskach opozycyjnych 
dotyczy3y tak4e wzmocnienia pozycji Ko8cio3a kosztem opozycji, choB 
cz2stsze by3y wypowiedzi, 4e do tego nie dojdzie.

Jako podsumowanie obaw zwi5zanych z wizyt5 papie4a, ale tak4e z jej 
przebiegiem i skutkami, mo4na przedstawiB rysunek na ok3adce krakow-
skiego pisma „13 Grudnia”, na którym papie4 trzyma wron2 w chrzciel-
nicy, a w niebie Bóg zastanawia si2: „Chrzci j5 czy topi?”12.

4. Oczekiwania zwi!zane z wizyt!

Przewa4nie ton wypowiedzi dotycz5cych spodziewanego przebiegu i efek-
tów pielgrzymki Jana Paw3a II by3 bardzo ostro4ny i najcz28ciej przestrze-
gano przed oczekiwaniami szybkich zmian sytuacji spo3ecznej. Stwierdza-
no, 4e „cudu nie b2dzie”, wizyta wywo3a skutki dalekosi24ne, nie dora@ne, 
a b2dzie mia3a przede wszystkim wymiar religijny i duchowy. W wielu 
wypowiedziach podkre8lano, 4e niezale4nie od wizyty trzeba organizo-
waB si2 i dzia3aB na rzecz uzyskania podmiotowo8ci, oraz przestrzegano 
przed zaprzestaniem takiej aktywno8ci.

Niektóre z tych w5tków by3y obecne w wypowiedzi Bujaka, który stwier-
dzi3, 4e „ka4dy kto b2dzie na t2 wizyt2 patrzy3 pod k5tem bezpo8rednich, 
namacalnych efektów, pewno niczego si2 nie doczeka. Bo ona nic takie-
go nie mo4e przynie8B i nawet nie wolno tego od niej oczekiwaB”13. Jeden 
z publicystów, pisz5c, 4e papie4 na pewno nie wezwie do walki z komu-
nizmem, karania kolaborantów czy do jawnego oporu. Za najwa4niejsze 
w sytuacji apatii i zniech2cenia uzna3 odzyskanie wiary we w3asne si3y 
i stwierdzi3, 4e Wielki Siewca wleje nadziej2 w serca Polaków 14. Podobnie 
wypowiada3 si2 Stefan Bratkowski, pisz5c, 4e misja papie4a nie ma dora@-
nego charakteru. Nie wezwie on ani do poddania si2, ani do powstania, 
ale wizyta da Polakom poczucie si3y, wspólnoty i to4samo8ci. Zwróci3 uwa-
g2 na istotny wspólnotowy wymiar pielgrzymki: „Miliony Polaków po raz 
pierwszy od d3ugiego czasu znowu znajd5 si2 na ulicach, sami swoi w8ród 

12 [Ok3adka], „13 Grudnia” 14.07.1983, s. 1.
13 Nie usta* w drodze. Rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem, „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 53.
14 Zob. A. Kowalski, Wizyta Wielkiego Siewcy, „Vacat” 1983, nr 5, s. 3.
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swoich. Zobacz5, ilu ich jest”15. Lech Wa32sa, na pytanie, czego oczekuje 
od wizyty odpowiedzia3, 4e odnowy moralnej, duchowego odrodzenia, 
prawdziwej pogody i pokoju, oraz stwierdzi3, 4e przyjazd papie4a umoc-
ni spo3ecze.stwo16. 

Wielu wypowiadaj5cych si2 diagnozowa3o, 4e z pielgrzymk5 zwi5zane 
s5 ogromne nadzieje, wr2cz oczekiwanie cudu – „na jednego cz3owieka z3o-
4one zosta3y oczekiwania i niezrealizowane mo4liwo8ci ca3ego spo3ecze.-
stwa”, ale zapominamy, 4e najwi2kszym cudem jest odbycie pielgrzymki, 
która niezale4nie od intencji obydwu stron ma wymiar pastoralny, kateche-
tyczny i sakralny. Jakiekolwiek oczekiwanie na cud rozwi5zuj5cy dylematy 
polskiego 4ycia mo4e mieB tragiczne skutki, nie tylko w sferze psycholo-
gicznej (uwalniaj5c od odpowiedzialno8ci), ale tak4e w przygotowaniu spo-
3ecze.stwa do samodzielno8ci politycznej i pa.stwowej17.

Niektórzy z wizyt5 papie4a nie wi5zali zbyt du4ych nadziei, a 35czy3o 
si2 to na ogó3 z obaw5 przed os3abieniem oporu spo3ecznego. Przyk3a-
dem mo4e byB wypowied@ zamieszczona w „Niepodleg3o8ci”, w której 
stwierdzono, 4e papie4 nie przyjedzie, 4eby robiB rewolucj2 ani wprowa-
dziB jakie8 cudowne rozwi5zanie polityczne. Nie zmieni równie4 polity-
ki Ko8cio3a wobec w3adz. Pozostaje zatem niewymierny efekt wzmocnie-
nia nadziei i dodania ducha, a fala nastrojów religijno-patriotycznych 
nie wzmocniona koncepcj5 jej wykorzystania, szybko opadnie. Nie mo4-
na traktowaB tej wizyty jako postulatu, o realizacj2 którego trzeba wal-
czyB: „S5 sprawy wa4niejsze od tej wizyty i nikt ich za nas nie za3atwi”18.

Nie oznacza to jednak, 4e w wielu deklaracjach sk3adanych przez ró4-
ne struktury opozycyjne nie wyra4ano entuzjazmu i rado8ci z wizyty, 35-
czonego wielokrotnie z pewnymi oczekiwaniami dotycz5cymi zniesie-
nia stanu wojennego czy te4 amnestii. W tym kierunku wypowiedzia3 si2 
m.in. Episkopat. Stwierdza3, 4e oczekiwana pielgrzymka jest pielgrzym-
k5 nadziei: na zniesienie stanu wojennego, przywrócenie pe3nych swo-
bód obywatelskich, zwolnienie wi2@niów skazanych w zwi5zku ze sta-
nem wojennym19. W o8wiadczeniu Solidarno8ci Walcz5cej podkre8 lono, 

15 List Stefana Bratkowskiego do Andrzeja M., wroc$awskiego robotnika, „Vacat” 1983, nr 5, s. 8.
16 Zob. Przyjazd Ojca !wi'tego umocni nas, „Solidarno8B Walcz5ca” 1983, nr 23 (53).
17 Cud papieski, „Wola” 1983, nr 19 (61).
18 R. Witkowski, Czy wizyta Papie#a jest spraw% polityczn%, „Niepodleg3o8B” 1983, nr 16, s. 15–16.
19 Zob. Fragmenty komunikatu ze 192 Konferencji Episkopatu polskiego, „Solidarno8B Walcz5ca” 1983, nr 20 (50).
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4e wizyta musi staB si2 ogólnonarodowym 8wi2tem i przestrzegano, 4eby 
nie poddaB si2 manipulacjom w3adz zmierzaj5cym do utrudniania spo-
tka. z papie4em20. TKK w o8wiadczeniu poprzedzaj5cym wizyt2 stwier-
dzi3a m.in.: „Miliony Polaków zrzeszonych w NSZZ «Solidarno8B» z ra-
do8ci5 oczekuj5 przyjazdu Ojca Awi2tego do Ojczyzny. Dla nas jest to wi-
zyta pokoju i nadziei. […] Spo3ecze.stwo polskie ma prawo oczekiwaB, 
4e dla stworzenia w3a8ciwego klimatu zapewniaj5cego godne przyj2cie 
Ojca Awi2tego w Polsce zostanie og3oszona amnestia dla wi2@niów poli-
tycznych”, a w s3owach skierowanych do papie4a: „Udr2czone spo3ecze.-
stwo czeka na spotkanie z Tob5. Potrzebujemy go dzi8 bardziej ni4 kie-
dykolwiek. Liczymy, 4e to spotkanie umocni w nas nadziej2, wiar2 i mi-
3o8B: fundamenty naszego ruchu”21. O8wiadczenia zwi5zane z wizyt5 wy-
da3y te4 inne struktury, m.in. KOS, RKW Mazowsza i OKOR. 

5. Przebieg wizyty i jej charakter

W relacjach z przebiegu wizyty najwi2cej miejsca po8wi2cono naucza-
niu papieskiemu obecnemu w homiliach podczas spotka. z wiernymi, 
m.in. w Warszawie, Wroc3awiu, Krakowie, Cz2stochowie i Gda.sku. 
Prócz tego we wszystkich relacjach zwracano uwag2 na t3umy witaj5ce 
papie4a na trasie przejazdu i w miejscach spotka., ich rado8B i entuzjazm, 
a tak4e na fakt, 4e Jan Pawe3 II studzi3 emocje. Niemniej jednak odby3y 
si2 liczne manifestacje, niesiono transparenty i skandowano has3a zwi5-
zane z Solidarno8ci5. Spo3ecze.stwu, o którym pisano, 4e by3o niemal 
zjednoczone, przeciwstawiano drug5 stron2 – w3adz2 i b2d5cy na jej us3u-
gach aparat bezpiecze.stwa. W analizowanej prasie przestrzegano te4 
przed wywo3ywaniem niepokojów, apelowano o powstrzymanie si2 od 
picia alkoholu, a nawet proponowano zrobienie papie4owi „ma3ego pre-
zentu” w postaci niepicia alkoholu22.

Nie ma tutaj miejsca na przedstawienie tre8ci homilii wyg3oszonych 
przez Jana Paw3a II. Mo4na jedynie przytoczyB za autorem jednej z wy-
powiedzi zagadnienia poruszane w homiliach. By3y one nast2puj5ce: 

20 Zob. Wyjd,my Mu na spotkanie, „Solidarno8B Walcz5ca” 1983, nr 20 (50).
21 TKK NSZZ „Solidarno8B”, Ojcze !wi'ty. O(wiadczenie, „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 46.
22 Ma$y podarunek dla O.S., „Solidarno8B Walcz5ca” 1983, nr 22 (52). 
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prawda, wiara, wolno8B (cz3owieka i narodu), ojczyzna – naród – pa.-
stwo, praca, mi3o8B i sprawiedliwo8B, rodzina, pojednanie i dialog, zwy-
ci2stwo (natury moralnej)23.

Podkre8lano obecno8B „Solidarno8ci” na spotkaniach z Janem Paw-
3em II. Pisano m.in.: „Zarówno Ojciec Awi2ty, jak i ca3y 8wiat mia3 oka-
zj2 zobaczyB i us3yszeB, czym 4yje nasz naród. […] z piersi zebranych wy-
rwa3 si2 jeden, pot24ny krzyk nadziei: «Solidarno8B»”24.

W tym kontek8cie mo4na dodaB stwierdzenie obecne na 3amach „Hut-
nika” dotycz5c5 faktu, 4e za papie4em wo4ono wspó3pracowników s3u4 
bezpiecze.stwa, którzy, gdy tylko zaczynano skandowaB has3a solidar-
no8ciowe, zaczynali skandowaB „niech 4yje papie4” albo „sto lat”, co pod-
chwytywali nie8wiadomi wierni25. Wielokrotnie wspominano te4 wysi3ki 
telewizji zmierzaj5ce do omini2cia w trakcie transmisji solidarno8cio-
wych Gag i transparentów oraz unikania pokazania rzeczywistej liczby 
uczestników tych uroczysto8ci. Stwierdzano, 4e wokó3 transparentów so-
lidarno8ciowych (w Warszawie) gromadzili si2 ludzie, formowa3y si2 de-
monstracje, nie unikni2to równie4 starB z milicj526. 

6. Znaczenie wizyty i jej przewidywane skutki

Po zako.czeniu wizyty wiele 8rodowisk opozycyjnych dokonywa3o jej 
podsumowania, a wnioski by3y w zdecydowanej wi2kszo8ci pozytywne, 
choB niekiedy da3o si2 odczuB nut2 zawodu. W wi2kszo8ci komentarzy 
podkre8lano religijny i duchowy wymiar pielgrzymki, jednak w ko.cu 
koncentrowano si2 na skutkach politycznych. Natomiast bezpo8rednio 
po zako.czeniu wizyty publikowano podzi2kowania dla papie4a. Prze-
kaza3 je m.in. Bujak w s3owach: „Bóg zap3aB Ci za wiar2 w prawd2, za na-
dziej2 na wolno8B, za mi3o8B w sprawiedliwo8ci”27. 

W „Robotniku”, oceniaj5c przebieg wizyty, pisano, 4e obydwie strony 
wydaj5 si2 usatysfakcjonowane – w3adza tym, 4e papie4 by3, druga stro-
na tym, 4e wyrazi3 jednoznaczne poparcie dla idea3ów wi2kszo8ci 

23 Zob. G$os Ojca, oprac. S. Brzezi.ski, „Solidarno8B Narodu” (czarna) 1983, nr 15. 
24 Pielgrzymka nadziei, „Robotnik” 1983, nr 14.
25 Zob. Wronia ofensywa, „Hutnik” 1983, nr 19 (59).
26 Zob. Dwa dni w Warszawie, „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 63.
27 Z. Bujak, Bóg zap$a* Ojcze !wi'ty, „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 56.
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spo3ecze.stwa: wolno8ci, prawa zrzeszania si2 i wyra4ania swojej woli28. 
Cytowano te4 s3owa korespondenta „Le Monde” Bernarda Guetty: „Jan 
Pawe3 II nie przyjecha3 by uprawiaB polityk2, tj. negocjowaB, gdy4 nie ma 
tu nic do negocjacji poza rezygnacj5. Przyby3 powiedzieB rodakom, 4e 
mieli racj2 nie ust2puj5c przez 18 miesi2cy stanu wojennego i pokazaB 
im, gdzie maj5 szukaB si3y i racji pozostawania wiernym sobie”29. Po-
dobnie ocenia3 wizyt2 „Dawid Warszawski” pisz5c, 4e by3a wydarzeniem 
religijnym i moralnym, maj5cym liczne konsekwencje, w tym tak4e po-
lityczne, i wszyscy maj5 poczucie, 4e co8 si2 zmieni3o. Stwierdza3, 4e pa-
pie4 postanowi3 nie obalaB re4imu Jaruzelskiego (choB by3oby to mo4li-
we i moralnie zasadne), da3 zastrzyk nadziei, wizyta pokaza3a ilu ludzi 
my8li podobnie i co czuje. W8ród konsekwencji autor wymienia3 praw-
dopodobn5 stopniow5 liberalizacj2, rozszerzenie sfery wp3ywów Ko8cio-
3a, a tak4e spadek poparcia ze strony ko8cielnej dla niezale4nych dzia-
3a., szczególnie politycznych30.

Autor jednej z wypowiedzi pisa3, 4e papie4 wyjecha3, a rzeczywisto8B 
zosta3a, taka sama, ale powsta3a nowa jako8B 8wiadomo8ci narodowej. Bo-
wiem „Papie4 ze wszystkich spraw za nadrz2dn5 uzna3 narodow5 racj2 sta-
nu, samo prawo i sens suwerenno8ci narodowej, samo istnienie narodu”31. 
W jednym z komentarzy stwierdzano te4, 4e „niew5tpliwie kluczowe zna-
czenie mog3o mieB dwukrotne spotkanie Papie4a z Jaruzelskim. Mo4na 
jedynie spekulowaB, czego dotyczy3a ta rozmowa”32. W innej wypowiedzi 
sugerowano, 4e osi5gni2to jaki8 kompromis, 4e po drugim spotkaniu pa-
pie4 by3 wyra@nie zadowolony, zacz53 mniej negatywnie wypowiadaB si2 
o sytuacji w Polsce, a Watykan zaprotestowa3 przeciwko wy35cznie poli-
tycznej interpretacji papieskich homilii33.

Najpe3niejsza ocena wizyty papie4a pojawi3a si2 w „Polityce Polskiej”, 
w której oceniano, 4e papie4 jasno i dobitnie podj53 wszystkie kluczo-
we zagadnienia polskiej polityki, ale pielgrzymka mia3a przede wszyst-
kim wymiar religijny (trzeba przy tym pami2taB, 4e wiara katolicka by3a 

28 Zob. Red., Po pielgrzymce, „Robotnik” 1983, nr 16.
29 Niebezpieczne s$owa Ewangelii, „Robotnik” 1983, nr 15.
30 Zob. D. Warszawski [K. Gebert], Twarde l%dowanie, „KOS” 1983, nr 35.
31 J. D5b, Daleko st%d czy blisko – do wolno(ci? „Niepodleg3o8B” (KPN Kraków) 1983, nr 9.
32 Rzecznik czy sojusznik? „Robotnik” 1983, nr 16.
33 Zob. Na efekty trzeba poczeka*, „Solidarno8B Narodu” (czarna) 1983, nr 15.
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g3ównym fundamentem polsko8ci). Nast2pnie autor wymieni3 aspekty 
polityczne wizyty: 

– uznanie niezbywalnego prawa do suwerenno8ci pa.stwowej,
– solidarno8B z prze8ladowanymi w stanie wojennym,
– uznanie, 4e przysz3o8B le4y w porozumieniu, w post2powaniu kon-

struktywnym, a nie destrukcyjnym,
– a>rmacja Sierpnia i „Solidarno8ci”, szczególna nobilitacja Wa32sy,
– przedstawienie kluczowych zagadnie. spo3ecznej nauki Ko8cio3a, 

w tym prawa ludzi pracy do zrzeszania si2, 
– silne zaakcentowanie znaczenia wsi jako jednej z ostoi 4ycia naro-

dowego, podkre8lenie prawa ch3opów do w3asno8ci ziemi i posiadania 
organizacji rolniczych,

– wskazanie m3odzie4y perspektywy duchowego i moralnego rozwoju,
– podkre8lenie niekwestionowanej przynale4no8ci Polski do kr2gu za-

chodnioeuropejskiego.
Prócz tego autor w8ród skutków wizyty wymieni3 wzmocnienie po-

zycji Ko8cio3a, Episkopatu i osobi8cie prymasa Glempa, a z punktu wi-
dzenia w3adz prze3amanie blokady polityczno-dyplomatycznej, mo4liwe 
z3agodzenie restrykcji ze strony Zachodu oraz stworzenie wra4enia „nor-
malizacji” i „liberalizacji” stosunków w Polsce34.

*

Ko.cz5c, nale4y wspomnieB, 4e nied3ugo po wizycie papieskiej zniesio-
no stan wojenny i og3oszono amnesti2 dla wi2@niów politycznych. W cz2-
8ci by3y to zabiegi niewiele wnosz5ce, a opozycja uzna3a je za pozorne 
(szczególnie zniesienie stanu wojennego niezmieniaj5ce przyj2tego wte-
dy ustawodawstwa) i niewystarczaj5ce (w wi2zieniach zosta3o wielu dzia-
3aczy). Nie nast5pi3y jakie8 zasadnicze zmiany zmniejszaj5ce represyjny 
charakter systemu (pewne zmiany zacz23y zachodziB dopiero w 1986Cr.). 
Pod wp3ywem represji i zniech2cenia dzia3alno8B opozycyjna stopnio wo 
s3ab3a (mimo pomocy materialnej z Zachodu), zamordowano ks.CPopie-
3uszk2, wi2ziono i skazywano kolejnych dzia3aczy Solidarno8ci itp. Na-
tomiast rzeczywi8cie wizyta papie4a wp3yn23a na stopniowe os3abianie 
34 J. Wierny [T. Wo3ek], Re-eksje po pielgrzymce Jana Paw$a II, „Polityka Polska” 1984, nr 4.
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izolacji Polski na arenie mi2dzynarodowej, a wzmocnieniu uleg3a pozy-
cja polskiego Ko8cio3a.

Abstract
Political opposition’s approach to John Paul II’s second pilgrimage to 
Poland 

Ee text presents the prevailing contents of the statements made by the 
political opposition (based on publications intended for clandestine 
circulation), the subject of which were various aspects related to the 
second visit of John Paul II to Poland. Consideration has been given 
successively to the motivations attributed to the authorities in connection 
with the visit, the apprehensions and expectations formulated by the 
independent circles, the contents prevailing in descriptions of the course 
of the visit as well as the assessment of its signi>cance and anticipated 
eFects. As a result, the diversity of the opinions voiced has been pre-
sented, as well as the common uncertainty resulting from the fact that 
the papal visit was taking place in the circumstances of the continuing 
martial law and the changes occurring in the views of some of those who 
made statements on the visit and its signi>cance. 

Keywords: John Paul II, 1983 pilgrimage, political opposition’s opinions, 
apprehensions and expectations, signi>cance and eFects
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Patryk Pleskot

Papie$ – Zachód – Polska.  
Pielgrzymki papieskie z 1983 i 1987 r.  
w optyce postaw politycznych Zachodu  
wobec PRL i Solidarno(ci

Zarówno w optyce w3adz PRL, jak i zachodnich rz5dów Jan Pawe3 II by3 
nie tylko przywódc5 duchowym, lecz tak4e aktywnym graczem na are-
nie stosunków mi2dzynarodowych i zwolennikiem Solidarno8ci. W tym 
kontek8cie dwie papieskie pielgrzymki do ojczyzny z 1983 i 1987 r. sta-
nowi3y narz2dzie do prowadzenia specy>cznej polityki Stolicy Piotrowej, 
nakierowanej na cztery kategorie odbiorców: aparat partyjno-pa.stwo-
wy, polski Ko8ció3, solidarno8ciow5 opozycj2 i spo3ecze.stwo. Tak te4 
oceniano te wizyty w gabinetach zachodnich polityków1. W artykule au-
tor chcia3by stre8ciB te oceny, a tak4e pokazaB (na wybranych przyk3adach), 
w jaki sposób dzia3ania polskiego papie4a starano si2 wykorzystywaB do 
wyra4ania w3asnych postaw politycznych wobec PRL i Solidarno8ci, sta-
nowi5cych funkcj2 polityki wewn2trznej i zewn2trznej poszczególnych 
pa.stw zachodnich.
1 W artykule skupiono si2 tylko na kilku najwa4niejszych pa.stwach i ponadnarodowych organizacjach zachod-
nich. Pomini2to odr2bny w5tek postaw politycznych Pa.stwa Watyka.skiego. Tekst stanowi rozwini2cie w5tków 
poruszonych w tek8cie: P. Pleskot, K$opotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarno(ci” na tle 
stosunków z PRL (1980–1989), Warszawa 2013.
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1983

Jak wiadomo, druga papieska pielgrzymka do ojczyzny odby3a si2 w spe-
cy>cznym okresie mi2dzy zawieszeniem a zniesieniem stanu wojenne-
go w Polsce. Najwa4niejsze pa.stwa Zachodu dostrzega3y w niej impuls, 
który móg3by pozwoliB zarówno w3adzom PRL, jak i politykom zachod-
nim na pierwsze próby zrewidowania pozycji obranych po 13 grudnia 
1981 r. W strategii Zachodu postawa ta wyra4a3a si2 bojkotem dyploma-
tycznym „ludowej” Polski, wstrzymaniem negocjacji kredytowych i zad3u-
4eniowych, a tak4e sformu3owaniem katalogu trzech 45da.: odwo3ania 
stanu wojennego, zwolnienia internowanych (uwi2zionych) dzia3aczy 
opozycji oraz powrotu do dialogu w3adz z Solidarno8ci5 i Ko8cio3em. 

Perspektywy na realizacj2 tego ostatniego postulatu dawa3a w3a8nie 
papieska pielgrzymka. Jednak jeszcze pó@n5 jesieni5 1982 r. wszystkie 
najwa4niejsze pa.stwa Sojuszu zgadza3y si2 co do tego, 4e formu3owane 
przez polskie w3adze zapowiedzi jakiej8 formy odej8cia od stanu wojen-
nego, zwolnienie cz28ci internowanych i zapowied@ papieskiej pielgrzym-
ki nie stanowi3y spe3nienia owych postulatów2.

Mimo to urzeczywistniaj5cy si2 projekt podró4y papie4a budzi3 pew-
ne nadzieje. Brytyjski ambasador w Warszawie Cynlais Morgan James 
przewidywa3, 4e pielgrzymka mo4e si2 staB jednym z najwa4niejszych 
czynników kszta3tuj5cych sytuacj2 w Polsce w tym roku3. Wyra4a3 tym 
samym nastawienie wi2kszo8ci polityków zachodnich. Francuzi dopowia-
dali, 4e choB og3oszono wizyt2, proces stabilizacji nie post2powa3, a sytu-
acja wewn2trzna w PRL pozostawa3a niespokojna: zauwa4ano aktywno8B 
i wi2ksz5 swobod2 Wa32sy (który mimo obserwacji potajemnie spotka3 
si2 na pocz5tku kwietnia z cz3onkami TKK), fal2 protestów mi2dzy 
1CaC3Cmaja, czy te4 zaostrzenie tonu Episkopatu Polski (5 maja wezwa3 on 
w3adze do zniesienia stanu wojennego z okazji wizyty papie4a). Pary4 
wskazywa3 na to, 4e na og3oszeniu pielgrzymki najbardziej skorzysta3y 
nie polskie w3adze, ale opozycja i Ko8ció3, które poczu3y si2 pewniej. 
2 NATO Archives, Documents Related to Events in Poland (1980–1984), International StuF, POLADS(82)50, Ra-
port przewodnicz5cego Komitetu Politycznego NATO o sytuacji w Polsce, 3 XII 1982 r., b.p.
3 Foreign and Commonweath OJce [dalej: FCO], Roczny raport Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie o sy-
tuacji w Polsce w 1982 r., 31 XII 1982 r., b.p.
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Oceniano te4, 4e gen. Jaruzelski, godz5c si2 na t2 podró4, uznawa3 spe-
cy>czn5 pozycj2 Ko8cio3a w Polsce i bra3 j5 pod uwag2 w swych planach 
normalizacyjnych4.

Administracja Reagana postanowi3a przyj5B postaw2 wyczekuj5c5 
i okre8liB swoje stanowisko dopiero po odbyciu pielgrzymki. Tymcza-
sem, tu4 przed jej rozpocz2ciem, dosz3o do ograniczonego przesilenia 
w twardej polityce Waszyngtonu wobec PRL, która do powy4szego ka-
talogu 45da. dorzuci3a jeszcze sankcje ekonomiczne. Ze wzgl2du na 
mimo wszystko dostrzegan5 ogóln5 liberalizacj2 sytuacji w Polsce (trwaj5-
ce zawieszenie stanu wojennego, zapowied@ wizyty Jana Paw3a II, amnestia 
dla wi2@niów politycznych) 13 maja prezydent Reagan podpisa3 dokument 
pt. „Nast2pne kroki wobec Polski”, wytyczaj5cy now5 lini2 w strategii wo-
bec ekipy Jaruzelskiego i Solidarno8ci. Dokument ten do dzi8 pozostaje taj-
ny, niemniej za badaczami problemu mo4na stwierdziB, 4e prowadzi3 on 
do przyt2pienia antypeerelowskiego ostrza i zastosowania taktyki zwa-
nej „krok po kroku” (step by step) lub te4 strategi5 „ma3ych kroków”. 
Polega3a ona na uzale4nieniu znoszenia poszczególnych sankcji od na-
st2puj5cych po sobie posuni2B liberalizacyjnych polskich w3adz: zwal-
niania wi2@niów politycznych, podj2cia dialogu z opozycj5, zniesienia 
stanu wojennego itp.5

W kontek8cie tej nowej strategii na obradach Rady Pó3nocnoatlan-
tyckiej 19 maja 1983 r. poruszono temat podró4y Jana Paw3a II do Pol-
ski. Podczas dyskusji asystent zast2pcy sekretarza stanu USA Mark Pal-
mer stre8ci3 sojusznikom za3o4enia ameryka.skiej strategii step by step. 
Podkre8li3, 4e nie oznacza3a ona odej8cia od linii politycznej ustalonej po 
wprowadzeniu stanu wojennego. Stwierdzi3 ponadto, 4e wobec braku 
znacz5cego post2pu w sprawie przestrzegania praw cz3owieka Waszyng-
ton nie zamierza3 odst2powaB od polityki sankcji ani zgadzaB si2 na nowe 
kredyty dla Polski. O jakie wi2c kroki chodzi3o? Okazuje si2, 4e dotyczy-
3y one przede wszystkim kwestii roz3o4enia polskich d3ugów (wobec pod-
miotów pa.stwowych). Pierwsze reakcje mog3a wywo3aB pielgrzymka 

4 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes [dalej: CADN], Ambassade de France en Pologne, Versement 
1978–1993, 309, Notatka Wydzia3u Europy Wschodniej MAE na temat sytuacji w Polsce w przededniu wizyty 
papie4a, 6 VI 1983 r., b.p.
5 Zob. G. F. Domber, .e AFL-CIO, .e Reagan Administration and Solidarno(*, „Ee Polish Review” 2007, nr 
3, s. 289–290.
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papieska wraz z nast2puj5c5 po niej amnesti5 dla wi2@niów politycznych. 
W razie spe3nienia tych warunków przewidywano porozumienie w spra-
wie sp3aty polskich d3ugów za rok 1981 oraz skromne ust2pstwa w poli-
tyce sankcji6.

Amerykanie nie byli jednak pewni, co pielgrzymka mog3a przynie8B. 
Niejednoznaczno8B postawy Waszyngtonu do pewnego stopnia oddaj5 
raporty PRL-owskiego wywiadu. W jednym z nich przekonywano, 4e 
Stany Zjednoczone popiera3y projekt pielgrzymki, widz5c w niej sposób 
na scementowanie rozbitej opozycji7. W innym doniesieniu pisano jed-
nak o niech2tnej reakcji administracji Reagana8, a w jeszcze innym – o ne-
gatywnym stanowisku Sekretariatu Politycznego NATO9. 

Tre8B dokumentu „Nast2pne kroki wobec Polski” po8rednio mo4na 
wyczytaB równie4 z analizy reakcji najwa4niejszych europejskich sojusz-
ników USA – Wielkiej Brytanii, Francji i RFN – na t2 inicjatyw2. Nie 
by3a ona jednoznacznie pozytywna. Pa.stwa te zapozna3y si2 z amery-
ka.skimi propozycjami kilka dni po 13 maja za po8rednictwem swych 
ambasad w Waszyngtonie. Europejczycy przyj2li ostro4niejsz5 postaw2 
ni4 Amerykanie, choB byB mo4e chodzi3o tylko o gr2 z pot24nym sojusz-
nikiem i utrzymywanie go w niezr2cznej pozycji pewnej izolacji. Ten-
dencje te uwidoczni3y si2 na spotkaniach Rady Pó3nocnoatlantyckiej, które 
odby3y si2 19 i 30 maja 1983 r. Najwa4niejsze pa.stwa europejskie nale-
ga3y, by Bia3y Dom nie realizowa3 swej inicjatywy przed wizyt5 Jana Paw-
3a II, która mia3a byB sprawdzianem realno8ci tendencji liberalizacyjnych 
w Polsce. Niemcy i Francuzi nie zamierzali przed pielgrzymk5 wykony-
waB gestów 8wiadcz5cych o ociepleniu stosunków, Brytyjczycy za8 nie 
podj2li w tym wzgl2dzie decyzji. Dosz3o zatem do niespotykanej sytu-
acji, w której to pa.stwa europejskie, a nie USA okaza3y si2 bardziej nie-
ch2tne ewolucji stanowiska wobec PRL i wybra3y opcj2 wait and see10.
6 NATO Archives, Documents Related to Events in Poland (1980–1984), United States, USNATO-POL-OUT-
NS-83-93, Notatki wykorzystane przez Marka Palmera, zast2pc2 asystenta sekretarza stanu, podczas wyst5pienia 
na forum Rady Pó3nocnoatlantyckiej na temat ameryka.skiej polityki wobec Polski, 19 V 1983 r., b.p.
7 AIPN, 0449/53, t. 7, Szyfrogram nr 4871 z Rzymu, 8 VIII 1982 r., k. 48–49.
8 AIPN, 0449/53, Szyfrogram nr 2812 z Rzymu, 16 IV 1982 r., k. 74.
9 AIPN, 0449/53, t. 14, Meldunek Departamentu I MSW o stanowisku NATO w sprawie wizyty papie4a w Pol-
sce, 28 [?] IV 1982 r., k. 20.
10 Terminu tego explicite u4y3 przedstawiciel Norwegii na obradach Rady Pó3nocnoatlantyckiej 18 maja (NATO 
Archives, Documents Related to Events in Poland (1980–1984), Ee Council, C-R(83)24, Streszczenie stenopisu 
obrad Rady Pó3nocnoatlantyckiej z 19 maja 1983 r., 24 VI 1983 r., b.p.).
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Misja Jana Paw3a II mog3a zmieniB ten stan rzeczy. Wydaje si2 jednak, 
4e ani ona, ani nawet decyzja o zniesieniu stanu wojennego nie wp3yn23a 
na zasadnicz5 zmian2 postaw Zachodu wobec polskich w3adz: podstawo-
we wytyczne, wypracowane w pierwszych tygodniach po 13 grudnia 1981Cr., 
przetrwa3y, w nast2puj5cych po pielgrzymce miesi5cach zacz53 tylko kru-
szyB si2 bojkot dyplomatyczny, wci54 jednak respektowana przez najwa4-
niejszych graczy. 

Nie zmienia to faktu, 4e zachodni politycy z zaciekawieniem analizowali 
skutki podró4y apostolskiej. W komentarzach polskiej ambasady w Wa-
szyngtonie dotycz5cych pierwszych reakcji Kongresu na pielgrzymk2 papie-
sk5 zwracano uwag2 na uznanie kongresmanów dla koncyliacyjnej polityki 
Jana Paw3a II i uwypuklanie roli Ko8cio3a kosztem Solidarno8ci11. Trudno 
oceniB, w jakim stopniu te oceny by3y wiarygodne. Wizyta papieska, a zw3asz-
cza prywatna rozmowa z gen. Jaruzelskim, sk3oni3a niektórych komentato-
rów ameryka.skich do przypuszcze., 4e byB mo4e uda3oby si2 doprowadziB 
do jakiego8 kompromisu mi2dzy w3adz5 a spo3ecze.stwem ze szkod5 dla 
Wa32sy. Reagan nie chcia3 jednak odnosiB si2 do tych reGeksji12.

Z kolei w Wielkiej Brytanii wyra@nie podkre8lano znaczenie spotka-
nia papie4a z Wa32s5 i olbrzymi5 fal2 solidarno8ciowej mobilizacji spo3e-
cze.stwa13. W podobnym duchu francuski ambasador w Warszawie 
Jean-Bernard Raimond podkre8la3, 4e sama obecno8B papie4a stanowi3a 
niezwykle wyra@n5 kontestacj2 re4imu komunistycznego, jakiej nie mo-
gli osi5gn5B zachodni politycy – choB pozycja Jaruzelskiego nie zosta3a 
zachwiana14. Po pewnym czasie pozytywny stosunek do misji Jana Paw-
3a II wyrobili sobie równie4 Amerykanie. Na forum Rady NATO oceniali, 
4e korzy8ci z pielgrzymki mogli wyci5gn5B wszyscy: zarówno „Solidar-
no8B” i Ko8ció3, jak i w3adze. Zauwa4ali zarazem, 4e gen. Jaruzelski zosta3 
poddany presji spo3ecznej. Przewidywali, 4e genera3 przynajmniej cz2-
8ciowo tej presji ulegnie i zniesie stan wojenny przy najbli4szej okazji 
(8wi2to 22 Lipca). Dostrzegali te4, 4e papie4 w pierwszych dniach swojej 
11 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Waszyngton, w. 19/150, Szyfrogram nr 4846/II z Waszyngtonu, 26 VI 1983Cr., 
k. 365/2–365.
12 Ronald Reagan Library, Ee Public Papers of the President Ronald Reagan 1981–1989, Konferencja prasowa 
Ronalda Reagana, 28 VI 1983 r., b.p.
13 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Londyn, w. 10/87, Szyfrogram nr 4374/II z Londynu, 17 VI 1983 r., k. 269.
14 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 316, Szyfrogram ambasady francuskiej wCWar-
szawie w sprawie zniesienia stanu wojennego (cz28B I), 19 VII 1983 r., b.p.
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wizyty wypowiada3 si2 ostrzej ni4 pó@niej, po drugiej, niezapowiedzianej 
rozmowie z Jaruzelskim15. Jeszcze dobitniej znaczenie podró4y ocenili 
analitycy MAE, którzy przekonywali: „zestawienie Jaruzelskiego z papie-
4em pokaza3o Polakom, kto tak naprawd2 dzier4y w3adz2 w Polsce”16.

Cytowane opinie nie wyczerpywa3y jednak komentarzy dotycz5cych 
wizyty. Niektóre o8rodki polityczne negatywnie oceni3y wizyt2 papiesk5, 
która mia3a wr2cz „pogrzebaB Solidarno8B”17. ?agodniej uj53 to brytyj-
ski ambasador Morgan, który zauwa4y3, 4e papie4 by3 „nie w pe3ni ufny 
w przysz3o8B «Solidarno8ci»”18. Jego pielgrzymka ukaza3a jednak „ma-
sowy zasi2g katolickiego zapa3u w tym kraju pe3nym paradoksów”19. Ró4-
ne aspekty wizyty dostrzegano te4 z brukselskiej siedziby NATO. O ile 
cz28B pa.stw sojuszu traktowa3a pielgrzymk2 jako wy3om w polityce boj-
kotu i utrudnianie polityki sankcji, o tyle same negocjacje w sprawie po-
dró4y uwa4ano za dobre narz2dzie do wywierania wp3ywu na re4im 
gen.CJaruzelskiego, aby wymóc liberalizacj2 rz5dów. W sporz5dzonej 
w czerwcu analizie Fredo Dannenbringa, asystenta sekretarza generalnego 
Sojuszu do spraw politycznych, pad3o stwierdzenie, 4e papie4 wzmocni3 
morale Polaków i da3 im poczucie, 4e nie s5 sami. Mog3o si2 to prze3o4yB 
na wi2kszy opór wobec polityki w3adz, choB nie by3o pewno8ci, jak d3u-
go utrzyma si2 podnios3y nastrój. Dannenbring obawia3 si2, 4e ekipa 
gen.CJaruzelskiego mog3a po wizycie poczuB si2 mniej skr2powana i byB 
mo4e zamierza3a pokazaB Rosjanom, i4 w pe3ni kontroluje sytuacj2. Au-
tor analizy ocenia3, 4e pielgrzymka znacz5co nie rzutowa3a na polityk2 So-
juszu, a katalog trzech 45da. pozostawa3 aktualny. Papieska misja mog3a 
nawet nie mieB znacz5cego wp3ywu na sytuacj2 wewn2trzn5 PRL ani nie 
wp3yn5B na polityk2 w3adz i zapowiedziane posuni2cia liberalizacyjne20.

15 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 309, Pismo Jeana-Claude’a Malleta, sta3ego 
przedstawiciela Francji w Radzie NATO, do Wydzia3u Europy Wschodniej MAE w sprawie sytuacji w Polsce po 
wizycie papie4a, 6 VII 1983 r., b.p.; tam4e, Raport ameryka.skiej delegacji do Rady NATO o sytuacji politycz-
nej w Polsce, 30 VI 1983 r., b.p.
16 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 309, Raport O8rodka Analiz i Prognoz MAE 
pt. „Trzy lata po Gda.sku czyli normalizacja w Polsce”, sierpie. 1983 r., b.p.
17 „Nasz ziemski program”, „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 58, s. 1.
18 FCO, Roczny raport Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie o sytuacji w Polsce w 1983 r., 31 XII 1983 r., b.p.
19 Tam4e.
20 NATO Archives, Documents Related to Events in Poland (1980–1984), International StuF, DPA(83)170, Ra-
port asystenta sekretarza generalnego NATO do spraw politycznych Fredo Dannenbringa o papieskiej wizycie 
w Polsce, 24 VI 1983 r., b.p.
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Niejednoznacznie zareagowali na papiesk5 misj2 politycy i dzienni-
karze zachodnioniemieccy. W krytycznym tonie utrzymany by3 np. ar-
tyku3 zamieszczony w „Spieglu” (6 wrze8nia 1983 r.). Oceniano w nim, 
4e wizyta mia3a pogorszyB stosunki mi2dzy papie4em a kardyna3em Ca-
sarolim21. Niemieckiemu duchowie.stwu nie podoba3 si2 natomiast plan 
pobytu papie4a na Ziemiach Zachodnich. Wed3ug doniesienia Departa-
mentu I MSW, sekretarz Episkopatu RFN biskup Josef Homeyer stwier-
dzi3, 4e „pobyt papie4a we Wroc3awiu mo4e byB odczytany przez naród 
niemiecki jako akt nieprzyjazny ze wzgl2du na swoj5 wymow2 politycz-
n5, gdy4 nie mo4na przes5dziB losu Ziem Odzyskanych do czasu zawar-
cia traktatu pokojowego”22. W odpowiedzi kardyna3 Casaroli mia3 za-
pewniB, 4e „Stolica Apostolska uznaje prawo Niemców do zjednoczenia 
w granicach, które zostan5 ustalone pokojowo i zgodnie z zasadami pra-
wa mi2dzynarodowego”23. W innym doniesieniu wywiadu wyra@nie za-
znaczano, 4e wizyta Jana Paw3a II, podczas której de facto wspar3 Soli-
darno8B i negatywnie oceni3 sytuacj2, umocni3a NATO w jego polityce 
wzgl2dem PRL24. Warto dodaB, 4e w ostatnich dniach czerwca do Polski 
przyby3 kardyna3 Joseph Ratzinger, aby za3agodziB napi2te stosunki mi2-
dzy episkopatem polskim i niemieckim – co zreszt5 wzbudzi3o kolejne 
kontrowersje w8ród niemieckich duchownych25.

Efekty pielgrzymki omawiano te4 na forum Wspólnot Europejskich. 
W po3owie lipca 1983 r. w Atenach obradowa3a grupa robocza Komite-
tu Politycznego EWG do spraw Europy Wschodniej. Jednym z rezulta-
tów jej prac by3o sporz5dzenie raportu pt. „Sytuacja w Polsce po wizycie 
papie4a”. Podkre8lano w nim wp3yw pielgrzymki na wzmocnienie mo-
rale spo3ecze.stwa i potencja3u reform. Nie potra>ono jednak oceniB, 
czy ten narodowy impet zostanie wykorzystany przez w3adze do „zapew-
nienia narodowego pojednania”. Nie wykluczano równie4 przeciwnego 
scenariusza: nowej fali konfrontacji. Zauwa4ano dyskretne (bez 

21 AIPN, 1585/3885, Meldunek Departamentu I MSW o akcjach propagandowych przeciwko Janowi Paw3owi II, 
22 IX 1983 r., k. 35–39.
22 AIPN, 1585/3885, Meldunek Departamentu I MSW o reakcji RFN na przewidywany pobyt papie4a na Zie-
miach Zachodnich, 26 III 1983 r., k. 51.
23 Tam4e.
24 AIPN, 0449/53, t. 4, Szyfrogram nr 4835 z Londynu, 17 VI 1983 r., k. 18–19.
25 AIPN, 1585/3889, Meldunek Departamentu I MSW o zmianach w kierownictwie Episkopatu RFN, 8 IX 1983 
r., k. 89–91.
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wykorzystania mediów) niezadowolenie Moskwy z powodu przebiegu 
pielgrzymki, które mog3o oznaczaB wzmo4enie presji na gen. Jaruzelskie-
go, by zaostrzy3 polityk2. Zdawano sobie przy tym spraw2, 4e zapowia-
dane zniesienie stanu wojennego by3o jedynie symbolicznym gestem. Nie 
mog3o tak4e wp3yn5B na fataln5 sytuacj2 gospodarcz5 kraju, mimo ob-
serwowanej poprawy niektórych wska@ników. Zatem ów potencja3 re-
form móg3 zostaB zaprzepaszczony, choB eksperci grupy roboczej unikali 
konkretnych prognoz26. Podobnie jak wcze8niej, nie wiedziano, co przy-
niesie przysz3o8B.

Co wi2cej, Wspólnotom nie uda3o si2 wypracowaB wspólnego sta-
nowiska po wizycie Jana Paw3a II w Polsce i oceniB charakteru jej wp3y-
wu na pozycj2 w3adzy i opozycji27. A oczekiwania by3y du4e: przed przy-
jazdem papie4a w czerwcu przedstawiciele cz3onków EWG zjechali si2 
do Stuttgartu, by na bie45co 8ledziB rozwój sytuacji28. Tymczasem przy-
gotowany z tej okazji przez Niemców dokument w sprawie Polski, o wy-
ra@nie koncyliacyjnym charakterze, na wewn2trznym forum organiza-
cji uznano za zbyt opisowy, pozbawiony konkluzji i wr2cz – jak oceniali 
Francuzi – niezas3uguj5cy na d3ug5 dyskusj229. Szczególnie krytykowa-
3y go delegacje francuska i holenderska. Dyskusj2 nad dokumentem 
kontynuowano pod koniec czerwca w Bonn na spotkaniu grupy robo-
czej EWG do spraw Europy Wschodniej. Obrady dobrze ukazywa3y 
ró4nice w stanowisku cz3onków Wspólnoty wobec sytuacji w Polsce. 
Niemieccy gospodarze optymistycznie patrzyli w przysz3o8B, gdy4 wie-
le oczekiwali po pielgrzymce i zapowiedziach zniesieniu stanu wojen-
nego. Nie chcieli zarazem, by EWG sformu3owa3a o>cjalne demarché 
w sprawie aresztowania Bronis3awa Geremka, co postulowali Francu-
zi. Bardziej ostro4ni w przewidywaniu przysz3o8ci byli Brytyjczycy, któ-
rzy zgodzili si2 z tez5 o liberalizacji, ale podkre8lali równie4 mo4liwo8B 
zaostrzenia re4imu i zwracali uwag2, 4e decyzja o odej8ciu od stanu 

26 NATO Archives, Documents Related to Events in Poland (1980–1984), Greece, No. 2141/38/2842, Raport gru-
py roboczej Komitetu Politycznego EWG do spraw Europy Wschodniej pt. „Sytuacja w Polsce po wizycie papie-
4a”, 18 VII 1983 r., b.p.
27 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Kolonia, w. 8/72, Szyfrogram nr 100/III z Kolonii, 2 VII 1983 r., k. 323.
28 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Londyn, w. 10/87, Szyfrogram nr 4343/II z Londynu, 17 VI 1983 r., k. 268.
29 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 309, Notatka Wydzia3u Europy Wschodniej 
francuskiego MSZ na temat posiedzenia wspólnotowej grupy roboczej do spraw Europy Wschodniej wCBonn 29 
czerwca 1983 r., 1 VII 1983 r., b.p.
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wojennego mog3a mieB charakter bardziej formalny ni4 realny. Fran-
cuzi z kolei starali si2 w swoich wypowiedziach minimalizowaB nega-
tywny wp3yw pielgrzymki na postaw2 polskich w3adz (jednocze8nie 
w przewa4aj5cej mierze przyczyniaj5c si2 do odrzucenia niemieckiego 
dokumentu), a Grecy sugerowali, 4e re4im odniós3 niewielki sukces 
w wyniku wizyty Ojca Awi2tego30. Jak si2 okaza3o, pielgrzymka papie-
ska nie tylko bezpo8rednio nie zmieni3a polityki dyplomatycznego boj-
kotu, nadzorowanej przez Waszyngton, lecz tak4e po raz kolejny udo-
wodni3a rozbie4no8ci w ocenie sytuacji w PRL pomi2dzy pa.stwami 
zachodnimi.

Dyplomacja zachodnia nie potra>3a zatem sformu3owaB jasnych wnio-
sków wynikaj5cych z pielgrzymki. Powód by3 prosty: implikacje podró-
4y apostolskiej do Polski by3y niejednoznaczne. Z jednej strony mo4na 
j5 by3o odczytywaB jako pewn5 form2 legitymizacj2 ekipy gen. Jaruzel-
skiego i rzeczywisto8ci (zawieszonego) stanu wojennego, z drugiej jed-
nak stanowi3a ona bez w5tpienia impuls mobilizacyjny dla 8rodowisk 
niezale4nych. T2 dychotomi2 trafnie opisa3 ambasador brytyjski w War-
szawie John A. L. Morgana, który dostrzega3 zarówno popraw2 relacji 
mi2dzy Watykanem a PRL po pielgrzymce (wspomina3 o wzajemnym 
szacunku prymasa Glempa i gen. Jaruzelskiego), jak i wzmocnienie po-
zycji Wa32sy dzi2ki spotkaniu z papie4em31. Ta ambiwalentno8B powo-
dowa3a niekonsekwencje w postawach Zachodu. 

Z perspektywy czasu widaB, 4e wszystkie zaanga4owane strony nie 
doceni3y czysto ludzkiego czynnika – wielkiej mobilizacji spo3ecznej, 
a tak4e duchowego wymiaru pielgrzymki. Z regu3y na Zachodzie nie zga-
dzano si2 jednak, 4e pielgrzymka by3a jednym z czynników, który dopro-
wadzi3 do formalnego zniesienia stanu wojennego w Polsce. Zauwa4ano 
zarazem, 4e papie4 zrezygnowa3 z pierwotnego zamiaru uzale4nienia 
przyjazdu od wcze8niejszego wycofania si2 z decyzji podj2tych w ramach 
wprowadzania stanu wojennego.

30 Tam4e.
31 FCO, Roczny raport Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie o sytuacji w Polsce w 1983 r., 31 XII 1983 r., b.p.
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1987

Trzecia podró4 apostolska Jana Paw3a II do Polski odby3a si2 w kontek8cie 
co najmniej kilku wa4nych zjawisk. Po pierwsze, dosz3o do niej po przepro-
wadzeniu w PRL niespodziewanej, masowej amnestii we wrze8niu 1986 r. 
W momencie przyjazdu papie4a struktury solidarno8ciowe znajdowa3y si2 
na etapie odtwarzania, a niektóre z nich dzia3a3y jawnie – przy czym ogól-
na mobilizacja opozycji wci54 pozostawa3a stosunkowo niewielka. Jedno-
cze8nie Zachód na dobre odszed3 ju4 od bojkotu dyplomatycznego PRL 
i zastanawia3 si2 nad sposobami normalizacji stosunków z Polsk5. 

Papieska pielgrzymka ponownie odebra3a pewn5 ograniczon5 rol2 
w tym procesie. To w3a8nie w 1987 r. wi2kszo8B rz5dów zachodnich za-
cz23a bardziej optymistycznie patrzeB na mo4liwo8ci liberalizacji syste-
mu PRL i podejmowaB nowe w5tki w swej strategii wzgl2dem re4imu 
gen. Jaruzelskiego. Da3o si2 wówczas zaobserwowaB zjawisko „lawiny dy-
plomatycznej”: ociepleniowa decyzja jednego pa.stwa poci5ga3a analo-
giczne posuni2cia innych, pragn5cych nie pozostawaB w tyle w walce 
o wp3ywy w Polsce. W ogólnym przesileniu politycznym kluczowe zna-
czenie mia3 przy tym ca3o8ciowy rozwój stosunków mi2dzy Wschodem 
a Zachodem, przejawiaj5cy si2 rozbrojeniowymi gestami Ronalda Rega-
na i Michai3a Gorbaczowa.

Mo4na si2 zgodziB, 4e ewolucja stosunków mi2dzy rz5dami zachodni-
mi a w3adzami PRL, przejawiaj5ca si2 nie tylko cz2stszymi przyjazdami co-
raz wa4niejszych polityków, ale tak4e zagranicznymi wizytami gen. Jaruzel-
skiego32, musia3a skutkowaB przewarto8ciowaniem w postawie Zachodu 
wobec „Solidarno8ci” i opozycji. Wynika3o ono równie4 z nieformu3owa-
nego o>cjalnie przekonania, 4e polska opozycja pozostawa3a podzielona, 
os3abiona i niezdolna do przyj2cia efektywnej taktyki dzia3ania33. Pa.stwa 
NATO zastrzega3y wprawdzie, 4e dalsza normalizacja stosunków mi2dzy-
rz5dowych z PRL nie mo4e si2 odbywaB kosztem relacji z opozycj5 i nie po-
winna byB interpretowana jako rezygnacja zCpopierania wolno8ciowych 
32 Na przyk3ad w 1987 r. Jaruzelski go8ci3 w Rzymie, Tokio i Atenach. Zob. FCO, Roczny raport Ambasady Wiel-
kiej Brytanii w Warszawie o sytuacji w Polsce w 1987 r., 20 I 1988 r., b.p.
33 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 311, Raport przedstawicielstwa Kanady przy 
NATO o sytuacji w Polsce, 31 III 1987 r., b.p.
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d54e. Polaków, trudno by3o jednak unikn5B takich skutków 34. Dlatego te4 
intensy>kacji kontaktów mi2dzypa.stwowych, b2d5cych oczywistym prze-
jawem normalizacji i legitymizacji re4imu Jaruzelskiego, towarzyszy3y co-
raz bardziej „zuchwa3e” nawo3ywania do dialogu z opozycj5 i nieustanne 
>nansowe wspieranie jej dzia3alno8ci.

W tym kontek8cie trzecia pielgrzymka Jana Paw3a II do Polski nie 
wzbudzi3a tak du4ego zainteresowania polityków zachodnich jak druga. 
Pojawi3o si2 przekonanie, 4e ma ona mniejsze znaczenie symboliczne 
i spo3eczne, a papie4 przyje4d4a3 przede wszystkim z misj5 wery>kacji 
stanu stosunków mi2dzy Watykanem a PRL oraz nadania im nowego 
impetu35. Nie by3y to do ko.ca s3uszne opinie. Na pewno trzecia piel-
grzymka odbywa3a si2 w odmiennych ni4 poprzednia okoliczno8ciach 
politycznych. Zaskoczeniem dla polskich w3adz by3o o wiele wyra@niej-
sze ni4 cztery lata wcze8niej poparcie papie4a dla Solidarno8ci – o tyle 
niespodziewane, 4e wcze8niej papie4 pozytywnie wypowiada3 si2 o wi-
zycie gen. Jaruzelskiego w Rzymie i Watykanie w styczniu 1987 r. Ton 
papie4a by3 tak4e pewnym zaskoczeniem dla wielu zachodnich komen-
tatorów, choB przecie4 wpisywa3 si2 w ow5 coraz bardziej „zuchwa35” re-
toryk2 zachodnich decydentów 36.

Podobnie jak cztery lata wcze8niej nied3ugo przed podró45 nast5pi3o 
kolejne przesilenie w polityce ameryka.skiej wzgl2dem Warszawy: 19 lu-
tego 1987 r. Reagan o>cjalnie og3osi3 zniesienie wszystkich sankcji gospo-
darczych wobec PRL37. Jako motywy tych posuni2B podawano amnesti2, 
liberalizacj2 wewn2trzn5, stanowisko Polonii, a tak4e apele Ko8cio3a i sa-
mej Solidarno8ci. Wskazywano te4 na wp3yw konsultacji z sojusznikami 

34 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 310, Notatka Gillesa Curiena, sta3ego przed-
stawiciela Francji przy NATO, na temat obrad Rady Atlantyckiej 1 pa@dziernika, 2 X 1986 r., b.p.
35 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 311, Raport w3oskiego przedstawicielstwa 
w NATO o wewn2trznej sytuacji w Polsce, 29 I 1987 r., b.p.
36 Zob. np. AMSZ, Depesze przychodz5ce – Rzym, 61/p/I, Szyfrogram nr 4217/I z Rzymu, 13 III 1987 r., k.C184; 
Jan Pawe3 II, „Do ko&ca ich umi$owa$”. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8–14 czerwca 1987 roku, red. S.CDzi-
wisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Watykan 1987.
37 Archiwum NSZZ „Solidarno8B” w Gda.sku [dalej: ASG], US Government & Policy, 353.000–353.100, Raport 
Johna P. Hardta i Jeana F. Boone’a z Biura Bada. Kongresu o stosunkach ameryka.sko-polskich, 20 XI 1987 r., 
b.p.; Ronald Reagan Library, Ee Public Papers of the President Ronald Reagan 1981–1989, O8wiadczenie Ro-
nalda Reagana w sprawie zniesienia sankcji gospodarczych przeciw Polsce, 19 II 1987 r., b.p.; G. F. Domber, .e 
AFL-CIO, .e Reagan Administration and Solidarno(*…, s. 293–294; K. Gebert, Magia s$ów. Polityka francuska 
wobec Polski po 13 grudnia 1981 r., Londyn 1991, s. 76; Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I: Europa 
1918–2006, red. B. Janicka, A. Herman-?ukasik, K. Szczepanik, Warszawa 2007, s. 182.
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europejskimi38. W ten sposób de facto o>cjalnie wprowadzono w 4ycie 
now5 strategi2 reengagement – swego rodzaju nowego otwarcia w stosun-
kach z Polsk5.

Prawdopodobnie najdonio8lejszym wydarzeniem 1987 r., nie tyle 
normalizuj5cym kontakty polsko-ameryka.skie, ile wzmacniaj5cym 
pro ameryka.skie nastroje spo3ecze.stwa, by3a wizyta wiceprezydenta 
George’a Busha w Warszawie w ko.cu wrze8nia. Jej ranga by3a wysoka 
i oznacza3a ostateczne zerwanie przez USA z polityk5 bojkotu dyploma-
tycznego39. Wydaje si2, 4e pewien wp3yw na decyzj2 Busha wywar3a nie-
wiele wcze8niejsza trzecia pielgrzymka Jana Paw3a II do Polski. Na pewno 
podró4 stanowi3a jeden z czynników wywo3uj5cych ocieplenie stosun-
ków równie4 mi2dzy Wielk5 Brytani5 a PRL40.

Konkretny przejaw normalizacji stosunków polsko-francuskich sta-
nowi3 z kolei pobyt w Warszawie francuskiego ministra spraw zagranicz-
nych Jeana-Bernarda Raimonda w dniach 10–11 kwietnia 1987 r. By3a 
to pierwsza wizyta francuskiego szefa MSZ w Polsce od pa@dziernika 
1981 r. i pierwsza podró4 na Wschód Raimonda jako ministra. Oprawa 
wizyty przekroczy3a typowy scenariusz formalnego odnowienia znor-
malizowanych stosunków politycznych41. W tym przypadku trudno do-
strzec jednak zwi5zki mi2dzy podró45 a planowan5 wówczas pielgrzymk5 
papiesk5. Z kolei w RFN o wiele wi2cej uwagi po8wi2cono innej podró-
4y apostolskiej – nie do PRL, ale w3a8nie do zachodnich Niemiec. Jan Pa-
we3 II go8ci3 tam mi2dzy 30 kwietnia a 4 maja 1987 r. Co charakterystycz-
ne, unika3 poruszania w5tków polskich42.

Komentarze dotycz5ce skutków trzeciej pielgrzymki Ojca Awi2tego 
do Polski okaza3y si2 bardziej jednoznaczne ni4 w 1983 r. Teraz o wiele 

38 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Waszyngton, 74/p/I, t. 1, Szyfrogram nr 2526/I z Waszyngtonu, 19 II 1987 r., 
k.C83; Ronald Reagan Library, Ee Public Papers of the President Ronald Reagan 1981–1989, O8wiadczenie Ro-
nalda Reagana w sprawie zniesienia sankcji gospodarczych przeciw Polsce, 19 II 1987 r., b.p.; Prezydent USA og$o-
si$ zniesienie restrykcji przeciwko Polsce, „S3owo Powszechne”, 20–22 II 1987.
39 ASG, US Government & Policy, 353.000–353.100, Raport Johna P. Hardta i Jeana F. Boone’a z Biura Bada. Kon-
gresu o stosunkach ameryka.sko-polskich, 20 XI 1987 r., b.p.; M. Pernal, J. Skórzy.ski, Kalendarium Solidarno(ci 
1980–1989, Warszawa 1990, s. 106; J. Szarek, Zachód wobec stanu wojennego, [w:] Droga do niepodleg$o(ci. „Soli-
darno(*” 1980–2005, [red. A. Borowski], Warszawa 2005, s. 350.
40 Zob. AMSZ, Depesze przychodz5ce – Londyn, 43/p/I, Szyfrogram nr 4738/II z Londynu, 17 VI 1987 r., k. 311.
41 CADN, Ambassade de France en Pologne, Versement 1978–1993, 357, Notatka Wydzia3u Europy Wschodniej 
na temat wizyty Jeana-Bernarda Raimonda w Polsce, 31 III 1987 r., b.p.
42 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Kolonia, 37/p/I, Szyfrogram nr 1874/II z Kolonii, 4 V 1987 r., k. 219–218.
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mniej wagi przywi5zywano do legitymizacyjnego charakteru wizyty: wo-
bec rezygnacji z bojkotu dyplomatycznego i liberalizacyjnych gestów 
w3adz warszawskich spotkanie Ojca Awi2tego z wierchuszk5 partyjno-
pa.stwow5 by3o 3atwiejsze do prze3kni2cia. Zdecydowanie wi2ksz5 rol2 
przypisano efektowi mobilizacyjnemu: papieska podró4 pozwoli3a Pola-
kom wyj8B na ulic2 po raz pierwszy od d3u4szego czasu (co najmniej od 
8mierci ks. Popie3uszki), stanowi3a te4 impuls dla odradzaj5cej si2, ale 
wci54 niemaj5cej masowego charakteru opozycji. Powszechnie odbiera-
no homilie papieskie wyg3oszone w ró4nych miastach Polski jako wyra@-
niejsze ni4 zwykle poparcie dla Solidarno8ci43. 

Nieco ostro4niejsze wnioski wyci5ga3o w3oskie MSZ, w kontaktach 
z polsk5 ambasad5 w Rzymie dyplomatycznie og3aszaj5c remis w „po-
jedynku” Jaruzelskiego z papie4em44. Wstrzemi2@liwo8B mieli zachowy-
waB równie4 politycy zachodnioniemieccy: ambasada PRL w Kolonii, 
w przeciwie.stwie do placówek w innych krajach Zachodu, w analizach 
dotycz5cych reakcji RFN na pielgrzymk2 nie pisa3a o jednoznacznym 
poparciu Jana Paw3a II dla Solidarno8ci. ByB mo4e po prostu unikano 
niewygodnego tematu. Jednak i tu niech2tnie stwierdzano, 4e politycy 
niemieccy dostrzegali u papie4a „symptomy politycznej dezaprobaty 
dla stosunków systemowych oraz zach2ty dla dzia3alno8ci grup opozy-
cyjnych”45.

W rozmowach z w3adzami papie4 zaskakuj5co twardo postawi3 spra-
w2 Solidarno8ci, co nie umkn23o uwadze opinii mi2dzynarodowej. Na 
przyk3ad brytyjski ambasador John L. Barder odnotowa3: „w3adze zosta-
3y zaskoczone twardo8ci5 papieskiego przes3ania, a papieska odmowa 
potwierdzenia jakiegokolwiek post2pu w kierunku normalizacji od cza-
su stanu wojennego wywo3a3a zaniepokojenie”46. Barder nie mia3 w5tpli-
wo8ci, 4e legitymizacyjny wymiar podró4y zosta3 przys3oni2ty efektem 
dowarto8ciowania opozycji: „podczas powszechnie s3uchanych kaza. 
[…] papie4 propagowa3 tradycyjne zachodnie warto8ci poszanowania 
indywidualno8ci i praw cz3owieka. To jawnie antykomunistyczne 

43 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Pary4, 55/p/II, Szyfrogram nr 4412/II z Pary4a, 11 VI 1987 r., k. 279.
44 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Rzym, 61/p/III, Szyfrogram nr 275/III z Rzymu, 6 VII 1987 r., k. 481.
45 AMSZ, Depesze przychodz5ce – Kolonia, 37/p/II, Szyfrogram nr 4635/II z Kolonii, 15 VI 1987 r., k. 520–519.
46 FCO, Roczny raport Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie o sytuacji w Polsce w 1987 r., 20 I 1988 r., b.p.
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przes3anie by3o muzyk5 dla polskich uszu i zapewni3o tak potrzebny 
wzrost morale opozycji”47.

Czy jest wi2c przypadkiem, 4e kilka miesi2cy po pielgrzymce przez 
Polsk2 przesz3a kolejna fala strajkowa?

*

Mo4na pokusiB si2 o stwierdzenie, 4e obie pielgrzymki papieskie do 
Polski z lat osiemdziesi5tych nie wp3yn23y bezpo8rednio na strategie po-
lityczne najwa4niejszych pa.stw Zachodu wobec PRL i Solidarno8ci. Mia-
3y jednak wa4ny efekt inspiruj5cy i stanowi3y pewien punkt odniesienia 
dla zachodnich polityków. Bez w5tpienia wa4niejsza z ich perspektywy 
(acz niekoniecznie z perspektywy Polaków) by3a podró4 apostolska z 1983Cr. 
Jednocze8nie trudniej by3o oceniB jej rzeczywiste skutki – zarówno dla 
aparatu partyno-pa.stwowego PRL, jak i 8rodowisk niezale4nych – ni4 
w przypadku trzeciej pielgrzymki: mniej istotnej (w kontek8cie mi2dzy-
narodowym), ale bardziej jednoznacznej. 

Zarazem przez ca3e lata osiemdziesi5te dostrzegano specy>k2 i wag2 
ponty>katu papie4a Polaka w stosunkach z ojczyzn5. Z jednej strony re-
toryka i stricte polityczna strategia Watykanu g3osi3a potrzeb2 dialogu 
i porozumienia, przypominaj5c niekiedy nawet stanowisko niemieckie, 
z drugiej za8 dla Polaków Jan Pawe3 II by3 symbolem niezale4no8ci i opok5 
opozycji. Jego nauki jako g3owy Ko8cio3a katolickiego sta3y w wyra@nej 
sprzeczno8ci z poczynaniami gen. Jaruzelskiego. O ile na polu Realpoli-
tik papie4 nie móg3 osi5gn5B wiele, o tyle 4onglowanie „w3adz5 symbo-
liczn5” czyni3o z niego jednego z g3ównych graczy w stosunkach mi2dzy 
Zachodem a PRL i Solidarno8ci5 w dobie stanu wojennego. Pielgrzym-
ki z 1983 i 1987 r. – wraz z wielomiesi2cznymi negocjacjami dotycz5cy-
mi ich terminu i przebiegu – by3y byB mo4e najwa4niejszymi kartami 
w dyplomatycznej talii Karola Wojty3y.

47 Tam4e.
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Abstract
%e Pope, the West and Poland. Papal pilgrimages in 1983 and 1987 in 
the context of Western political attitudes towards communist Poland 
and “Solidarity”

From both Polish and Western authorities’ perspective John Paul II was 
not only a spiritual leader but also an active factor of international rela-
tions and noticeable supporter of Solidarity movement. In this context, 
the two Pope’s pilgrimages to his native country in 1983 and 1987 were 
an instrument of speci>c Vatican’s political strategy dedicated to four 
cathegories of targets: Polish authorities, Polish catholic Church, opposi-
tion movements and entire society. In such a way these pilgrimages were 
perceived by Western politicians. In the article author analyses the atti-
tudes of Western authorities towards papal pilgrimages and shows (using 
selected examples) how Pope’s actions were used by these authorities to 
express their own political attitudes towards communist Poland and 

“Solidarity”.

Keywords: John Paul II, Western diplomacy, Eastern-Western relations, 
foreign aFairs, communist Poland.
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Rafa" *atka 

Oceny przebiegu i efektów dwóch  
pierwszych pielgrzymek Jana Paw"a II  
do ojczyzny dokonane przez prymasów 
Stefana Wyszy&skiego i Józefa Glempa – 
próba porównania

1. Wprowadzenie 

Nikogo nie trzeba obecnie przekonywaB, jak wielkie znacznie dla polskiej 
historii mia3y dwie pierwsze pielgrzymki Jana Paw3a II do ojczyzny1. By3y 

1 Literatura na temat pielgrzymek Jana Paw3a II do ojczyzny w okresie PRL jest ju4 do8B obszerna, ale ci5gle bra-
kuj2 ca3o8ciowych monogra>i ka4dej z pielgrzymek. W8ród najwa4niejszych prac na ten temat nale4y wymie-
niB: P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II. Rozmowy przygotowawcze Watykan – PRL – Episkopat, Warszawa 
1997; Wizyta Jana Paw$a II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, oprac. A. Friszke, M. Zaremba, Warsza-
wa 2005; Jan Pawe$ II w Szczecinie. Meldunki Operacyjne Wojewódzkiego Urz'du Spraw Wewn'trznych z 1987 r., 
oprac., M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, Warszawa–Szczecin 2008; Operacja Zorza II. S$u#ba Bezpiecze&-
stwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Paw$a II w Trójmie(cie, red. S. Cenckiewicz, M. Kruk, War-
szawa–Gda.sk 2008; Brama do wolno(ci. Trzecia pielgrzymka Jana Paw$a II do Polski, red. Z.CStruzik, P. Skibi.ski, 
Warszawa 2012; R. ?atka, Propaganda w$adz PRL wobec II wizyty Jana Paw$a II na przyk$adzie Gazety Krakow-
skiej, „Komunizm. System – ludzie – dokumentacja” 2013, nr 2, s. 95–107; ten4e, Stosunki pa&stwo–Ko(ció$ w+la-
tach osiemdziesi%tych na przyk$adzie wizyt Jana Paw$a II w Krakowie, [w:] Stosunki pa&stwo–Ko(ció$ w Polsce w la-
tach 1944–2010. Studia i materia$y, red. R. ?atka, Kraków 2013, s. 93–104; ten4e, SB wobec III pielgrzymki Jana 
Paw$a II do PRL na przyk$adzie Krakowa, „Glaukopis” 2014, nr 31, s. 349–368; ten4e, S$u#ba Bezpiecze&stwa wo-
bec drugiej wizyty Jana Paw$a II w PRL w 1983 roku na przyk$adzie Krakowa, [w:] II Zimowa Szko$a Historii Naj-
nowszej. Referaty, red. ?. Kami.ski, T. Sudo3, M. Duczkowski, Warszawa 2014, s. 213–220; Pielgrzymki Jana Paw-
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one ogromnym sukcesem polskiego Ko8cio3a i Stolicy Apostolskiej w wy-
miarze politycznym, duszpasterskim duchowym oraz patriotycznym. Obie 
wizyty Ojca Awi2tego przynios3y donios3e efekty dla polskiego spo3ecze.-
stwa. Historycy zwracaj5 uwag2 przede wszystkim na przebudzenie polskiej 
wspólnoty 2 i delegitymizacje re4imu Edwarda Gierka3 w przypadku pierw-
szej pielgrzymki oraz wzmocnienie ducha oporu spo3ecznego sterroryzo-
wanego wprowadzeniem stanu wojennego, je8li chodzi o drug5 wizyt24. 

W swoim tek8cie chcia3bym pokazaB, jak obie pielgrzymki oceniali 
prymas Stefan Wyszy.ski i prymas Józef Glemp. Omówi2, na czym kon-
centrowali si2 w swoich ocenach, co w ich przekonaniu by3o najwa4niej-
szym efektem wizyt Ojca Awi2tego w ojczy@nie. Postaram si2 równie4 
przedstawiB, jak na te oceny reagowali inni najwa4niejsi polscy biskupi. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku spojrzenia kardyna3a Glempa, 
którego analiz2 otwarcie krytycznie oceni3 bp. Ignacy Tokarczuk i w spo-
sób mniej bezpo8redni kardyna3 Macharski. W ostatniej cz28ci analizy 
dokonam próby porównania ocen kardyna3a Wyszy.skiego i jego na-
st2pcy, poszukuj5c zarówno punktów stycznych, jak i ró4nic. 

2. Kontekst polityczny pielgrzymek 1979 i 1983 r. 

Obie pielgrzymki mia3y wyra@ny polityczny kontekst. Nie b2d2 go tu ca3o-
8ciowo omawia3, gdy4 kwestia ta by3a ju4 przedmiotem ciekawych analiz 
wielu badaczy 5, chcia3bym jedynie zwróciB uwag2 na kilka istotnych spraw, 
które pó@niej bezpo8rednio wp3ywa3y na percepcje obu pielgrzymek. 

$a II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, oprac. R. ?atka, Kraków 2013; Pielgrzymka nadziei. II Wizy-
ta Jana Paw$a II w Ojczy,nie, Warszawa 2014. Ponadto w druku znajduj5 si2 dwa moje opracowania po8wi2cone 
pierwszej pielgrzymce Jana Paw3a II do ojczyzny: R. ?atka, Krakowski etap I pielgrzymki Jana Paw$a II do Ojczy-
zny z perspektywy w$adz PRL. Próba syntetycznego spojrzenia, „Res Historica” 2016, nr 42; ten4e, Rada G$ówna 
Episkopatu Polski a pierwsza pielgrzymka Jana Paw$a II do Ojczyzny, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 2. 
2 A. Nowak, Ko(ció$ na stra#y polskiej wolno(ci, t. 4: Czas walki z Bogiem, Kraków 2011, s. 152.
3 M. Zaremba, Zimno, ciep$o, gor%co. Nastroje Polaków od „zimy stulecia” do lata 1980, [w:] Solidarno(* od we-
wn%trz 1980–1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowi.ski, Warszawa 2013, s. 21–22. 
4 G. Weigel, !wiadek nadziei. Biogra"a papie#a Jana Paw$a II, t3um. M. Tarnowska, Kraków 2000, s. 588–589; 
A. Grajewski, Mi'dzy Wschodem a Zachodem Druga pielgrzymka Jana Paw$a II do Polski w perspektywie Bloku 
Wschodniego, [w:] Pielgrzymka nadziei…, s. 21–26; Prof. Dudek: Jan Pawe$ II naciska$ na Jaruzelskiego by rozma-
wia$ z „S”. To przes%dzi$o o…, http://www.polskatimes.pl/artykul/3416199,prof-dudek-jan-pawel-ii-naciskal-na-
jaruzelskiego-by-rozmawial-z-s-to-przesadzilo-o,2,id,t,sa.html (data dost2pu: 20.02.2017). Zob. A. Dudek, R.CGryz, 
Komuni(ci i Ko(ció$ w Polsce 1945–1989, Kraków 2006, s. 400–401. 
5 Stosown5 literatur2 przywo3a3em w przypisie nr 1. 
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Pierwsza wizyta Jana Paw3a II odbywa3a si2 w momencie ewident-
nego kryzysu w3adzy ekipy Edwarda Gierka, szczególnie na polu go-
spodarczym. Zgoda I sekretarza KC PZPR na przyjazd polskiego papie-
4a by3a w znacznej mierze uwarunkowana kalkulacj5, 4e pielgrzymka 
przyczyni si2 do podniesienia rangi PRL za granic5 i udowodni, 4e Pol-
ska „ludowa” jest pa.stwem silnym i sprawnym6. Widziano oczywi8cie 
zagro4enia zwi5zane ze wzmocnieniem pozycji polskiego Ko8cio3a, ale 
zdecydowanie zosta3y one zlekcewa4one. W kalkulacjach, a pó@niej oce-
nach wizyty z perspektywy w3adz, zabrak3o równie4 realistycznej oceny 
wzmocnienia ducha oporu spo3ecznego wokó3 nauczania moralnego 
Jana Paw3a II i prze3amania przez spo3ecze.stwo bariery strachu7. Sta-
3y si2 one niezwykle widoczne w czasie rewolucji Solidarno8ci, która 
byB mo4e nie wydarzy3aby si2 bez wizyty Ojca Awi2tego8. 

Kontekst polityczny drugiej pielgrzymki by3 jeszcze bardziej wi-
doczny. W zwi5zku z wprowadzeniem stanu wojennego nie mog3o 
doj8B do przyjazdu papie4a w 1982 r.9 Mimo wielu stara. Episkopa tu 
Polski w3adze by3y nieugi2te, staraj5c si2 za wszelk5 cen2 odwlec wizyt2 
papie4a w czasie10. Uda3o si2 j5 przesun5B tylko o nieca3y rok. Podobnie 

6 Jak warto podkre8liB decyzj2 o zgodzie w3adz na przyjazd Jana Paw3a II do PRL Gierek podj53 wbrew stanowi-
sku L. Bre4niewa. Zob. A. Dudek, !lady Peerelu, Kraków 2005, s. 144–145; A. Friszke, M. Zaremba, Wokó$ pierw-
szej pielgrzymki…, s. 36–38. 
7 Wst2pna ocena przebiegu wizyty Jana Paw3a II, zachowa. spo3ecznych i tre8ci przemówie. papie4a opracowana 
w Wydziale Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR w czerwcu 1979 r. Zob. Wizyta Jana Paw$a II…, s.C259–271; 
Sprawozdanie z dzia3a. Ministerstwa Spraw Wewn2trznych zwi5zanych z pobytem w Polsce Jana Paw3a II, [w:] Wi-
zyta Jana Paw$a II…, s. 272–297; A. Friszke, M. Zaremba, Wokó$ pierwszej pielgrzymki, [w:] Wizyta Jana Paw$a II…, 
s. 67–73; M. Lasota, Donos na Wojty$'. Karol Wojty$a w teczkach bezpieki, Kraków 2006, s. 308–310; W.CJ. Skalski, 
Pierwsza pielgrzymka Ojca !wi'tego Jana Paw$a II do Polski. Jan Pawe$ II w Nowym Targu – 8 czerwca 1979 r. w+do-
kumentach S$u#by Bezpiecze&stwa PRL, Kraków 2008, s. 115; R. ?atka, Wst'p, [w:] Pielgrzymki Jana Paw$a II…, s. 15; 
J.CDaryn, Jan Pawe$ II pogromca #elaznej kurtyny…, s. 21. Ponadto, jak ocenia3 Filip Musia3, pierwsza pielgrzymka Jana 
Paw3a II do ojczyzny „uzmys3owi3a milionom wiernych ich si32, pobudzi3a na nowo powszechn5 religijno8B, ukaza-
3a moc wspólnoty. Dla wielu katolików by3o to pierwsze takie do8wiadczenie, niektórzy przypomnieli sobie uczucie 
jedno8ci towarzysz5ce im kilkana8cie lat wcze8niej w czasie obchodów Millenium Chrztu Polski. Pojedyncze osoby 
zobaczy3y, 4e wbrew od dekad s5czonej w umys3y propagandzie, nie s5 osamotnione, 4e miliony innych ludzi tak4e 
nie mog5 oddychaB w totalitarnym gorsecie”, F. Musia3, Operacja „Lato-79”. Zadnia S$u#by Bezpiecze&stwa w czasie 
pierwszej pielgrzymki Jana Paw$a II do Polski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2012, nr 35, s. 227. 
8 A. Nowak, Ko(ció$ na stra#y…, s. 152. 
9 AAW, SPP, Rada G3ówna Episkopatu Polski 1981–1982, Protokó3 Rady G3ównej Episkopatu Polski z 25 VI 1982, s. 2; 
A. Dziurok, Ko(ció$ w Polsce a II pielgrzymka w perspektywie stanu wojennego, [w:] Pielgrzymka nadziei…, s. 81. Przy-
gotowa3em na ten temat szersze opracowanie: R. ?atka, Przebieg negocjacji zwi%zanych z II pielgrzymk% Jana Paw$a II 
do Ojczyzny – próba syntetycznego spojrzenia, „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” 2017, nr 7 [w druku]. 
10 Zapis dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 11 VI 1982 r., [w:] Stan wojenny w dokumentach 
w$adz PRL (1980–1983), wybór, wst2p i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 194–234; K. Michalski, 
Komisja Wspólna…, s. 116–117. Zob. równie4, G. Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego, Warszawa 2016, s. 43–45. 
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jak w 1979Cr. dygnitarze partyjni na czele z Wojciechem Jaruzelskim mie-
li nadziej2 na uzyskanie korzy8ci politycznych z papieskiej pielgrzymki, 
szczególnie w kwestii izolacji mi2dzynarodowej i uzyskania kredytów 
na popraw2 tragicznego stanu gospodarki11. Tym razem jednak mimo for-
malnego wyra4ania zadowolenia z wizyty w tajnych raportach aparatu 
partyjno-pa.stwowego i SB dominowa3o bardziej realistyczne spojrzenie 
na efekty pielgrzymki. W3adze posun23y si2 równie4 w czasie samej wi-
zyty do zg3oszenia protestu w kwestii homilii Jana Paw3a II. Negatywna 
ocena wizyty polskiego papie4a bezpo8rednio przyczyni3a si2 do za-
ostrzenia antyko8cielnej polityki w3adz jesieni5 1983 r.12

3. Ocena pierwszej pielgrzymki 

Kardyna3 Wyszy.ski pierwsze oceny pielgrzymki przedstawi3 jeszcze 
w czasie trwania samej wizyty, w trakcie obrad Rady G3ównej Episko-
patu (kierowniczego gremium polskiego Ko8cio3a) w dniach 5–6 czerw-
ca 1979 r. Rada zosta3 zwo3ana na 4yczenie Ojca Awi2tego i odbywa3a si2 
z jego udzia3em. Prymas zwraca3 uwag2 na historyczny wymiar piel-
grzymki13, wzmocnienie Ko8cio3a w ca3ym bloku wschodnim, przebu-
dzenie religijne na Litwie, ?otwie, Bia3orusi, Ukrainie, w Estonii oraz 
w8ród wszystkich tych katolików, którzy s5 zmuszeni 4yB w bloku wschod-
nim. Jak wskazywa3: 

Obecno8B Papie4a w pa.stwie bloku jest jakim8 prze3amaniem 4elaznej kurtyny 
w bloku. […] Gdyby nie dosz3o do wizyty – Ko8ció3 by sobie to wyt3umaczy3, 
wzmocni3by si2 i pracowa3 dalej, ale te nadzieje zw3aszcza Litwy, ?otwy? Ci ludzie 
potrzebuj5 podtrzymania. Obecno8B Ojca Awi2tego tutaj w Polsce jest wzrostem 
nadziei, jakiej8 duchowej mobilizacji, o4ywienia wiary w tych ludziach, 4e jed-
nak mo4na co8 zrobiB zajmuj5c zdecydowan5 postaw214. 

11 Tajne dokumenty pa&stwo–Ko(ció$ 1980–1989, Londyn–Warszawa 1993, s. 206–212. Zob. równie4: R. ?atka, Wst'p, s. 17.
12 Szerzej na ten temat zob. AIPN BU 158/1085, Ocena sytuacji spo3eczno-politycznej w kraju w II pó3roczu 1983, 
b.d. , k. 5–6; Ocena wizyty papie4a w Polsce sporz5dzona przez Wydzia3 Administracyjny KC PZPR z 24 VI 1983, 
[w:] Tajne dokumenty…, s. 277; K. Michalski, Dzia$alno(* Komisji Wspólnej przedstawicieli rz%du PRL i+Episko-
patu Polski 1980–1989, Warszawa 2012, s. 128–136; R. ?atka, Antyko(cielny zwrot w polityce wyznaniowej w$adz 
PRL po drugiej pielgrzymce Jana Paw$a II na przyk$adzie województwa krakowskiego, [w:] Letnia Szko$a Historii 
Najnowszej 2014. Referaty, red. ?. Kami.ski, J. Szumski, Warszawa 2015, s. 145–156. 
13 Archiwum Archidiecezjalne Gnie@nie.skie [dalej: AAG], S. Wyszy.ski, Pro Memoria 1979, zapis z 6 VI 1979. 
14 AAW, SPP 04/34, Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, Protokó3 Rady G3ównej Episkopatu Polski z 5 VI 1979, 
k. 104. Nale4y podkre8liB, i4 na niezwykle istotny efekt o4ywienia Ko8cio3a katolickiego w pa.stwach bloku 
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W dalszej cz28ci swoich rozwa4a. kardyna3 Wyszy.ski podkre8la3: 

Na pewno wszyscy si2 ciesz5, na pewno wszyscy uwa4aj5 to za jakie8 zwyci2stwo. 
Mo4e tre8B tego zwyci2stwa ustawiaj5 na p3aszczy@nie narodowo-politycznej. 
Mo4e to jeszcze nie jest dla wielu ludzi zwyci2stwo natury religijnej, zwyci2stwo 
prawdy Bo4ej, zwyci2stwo interwencji Bo4ej, tak jak mi si2 to wydawa3o w zwi5z-
ku z nabo4e.stwem na pl. Zwyci2stwa, które by3o na pewno zwyci2stwem Pal-
ca Bo4ego15.
 
Najszersze oceny pielgrzymki polscy biskupi przedstawili w czasie 

kilku kolejnych obrad Rady G3ównej, które mia3y miejsce od czerwca do 
pa@dziernika 1979 r.16. Najaktywniejszym mówc5 zakre8laj5cym g3ówne 
punktu dyskusji by3 oczywi8cie kardyna3 Wyszy.ski. Co ciekawe nie by3 
on do ko.ca zadowolony z dzia3ania Ko8cio3a w czasie wizyty: „wiele nie-
doci5gni2B by3o, na skutek tego 4e8my za d3ugo rozmawiali”17. Ponadto 
w przekonaniu „Prymasa Tysi5clecia”, nie wsz2dzie intensywnie manife-
stowano obecno8B Jana Paw3a II, by3y diecezje, gdzie „nie wypad3o to 
zbyt okazale”18. Niemniej jednak generalnie wysoko oceni3 dzia3alno8B 
Komitetu Koordynacyjnego i jego lokalnych odpowiedników, wskazu-
j5c na ich du45 sprawno8B19.

Wspó3prac2 z w3adzami pod wieloma wzgl2dami oceniono jako dobr5, 
szczególnie je8li chodzi o w3adze centralne i Kraków. Niemniej biskupi mieli 
w pami2ci rozmaite utrudnienia stosowane przez w3adze wojewódzkie, któ-
rych zarówno w czasie przygotowa., jak i samej pielgrzymki nie brakowa3o.  

wschodniego na skutek pielgrzymki Jana Paw3a II wskazywa3o wielu badaczy. Zob. szerzej: J. Daryn, Dzieje Ko-
(cio$a katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 418; G. Weigel, !wiadek nadziei, s. 409–412. Analo-
giczn5 ocen2 przedstawi3 na wspomnianym wy4ej posiedzeniu bp. Ignacy Tokarczuk, wskazuj5c na entuzjazm 
narodów wschodnich zwi5zanych z Ojcem Awi2tym, SPP 04/34 Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, Protokó3 
Rady G3ównej Episkopatu Polski z 5 VI 1979, k. 109–110.
15 Tam4e, k. 105. 
16 Ogóln5, niezwykle pozytywn5 ocen2 pielgrzymki przedstawiono równie4 na konferencji biskupów ordyna-
riuszów z 5 wrze8nia, gdzie jednoznacznie stwierdzono: „Mimo wielu trudno8ci obiektywnych ocenili8my piel-
grzymk2 Ojca Awi2tego jako wydarzenie wyj5tkowe, historyczne, wysoko konstruktywne dla naszej pracy wCPol-
sce”. AAW, SPP 04/299, Konferencja Plenarna Episkopatu Polski z 5–6 IX 1979, Protokó3 z konferencji ksi24y bi-
skupów ordynariuszów dnia 5 wrze8nia 1979, k. 63.
17 AAW, SPP 04/34, Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, Protokó3 Rady G3ównej Episkopatu Polski z 26 VI 1979, k.139. 
18 AAW, SPP 04/34, Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, S. Wyszy.ski, Uwagi i obserwacje po pobycie Ojca (w. 
Jana Paw$a II w Polsce, VIII 1980, k. 252. 
19 SPP 04/34, Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, Protokó3 Rady G3ównej Episkopatu Polski z 26 VI 1979, k. 132.
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Prymas zauwa4y3, 4e: 

Wylicza si2 du4o objawów dywersji administracyjnej, która sia3a plotk2, by zmniej-
szyB dop3yw Wiernych, chcia3a stworzyB barier2 mi2dzy Papie4em, a spo3ecze.stwem, 
chcia3a zmniejszyB wra4enie o masowo8ci uczestnictwa w modlitwie, przez manipu-
lacje telewizyjne. Ale to wszystko pójdzie w niepami2B, a pozostanie fakt historycz-
ny: Ojciec Awi2ty by3 w Polsce 20. 

W dalszym ci5gu swojego podsumowania prymas nieco przekornie 
wskazywa3: „Czy to nie fenomen 4eby komuni8ci stawiali krzy4 na pl. Zwy-
ci2stwa? Prosz2 to rozwa4yB, to jest jakie8 osi5gniecie. Przecie4 ci5gle ich 
zach2camy, 4eby uwierzyli, oni wi2c na swój sposób uwierzyli, bo wybu-
dowali na pl. Zwyci2stwa ten Krzy4”21. Analogiczne uwagi pojawi3y si2 
w dzienniku „Pro Memoria”, gdy4 Krzy4 na pl. Zwyci2stwa by3 dla pry-
masa niezwykle wa4nym symbolem: 

Krzy4 wzniesiony na pl. Zwyci2stwa […] by3 dla mnie ogromnym prze4yciem. Pa-
mi2tam bowiem moje lata szkolne 1912–1915. Id5c do Saskiego Ogrodu cz2sto prze-
chodzi3em obok ogromnego soboru który by3 tam ustawiony na polecenie cara, na 
znak zwyci2stwa prawos3awia w Warszawie. […] Gdy 2 czerwca 1979 roku podczas 
pobytu Ojca Awi2tego w Polsce siedzia3em na pl. Zwyci2stwa i ws3uchiwa3em si2 
w s3owa Papie4a, mia3em w oczach te dwa kra.ce polskiej rzeczywisto8ci. […] My-
8la3em wtedy o tym, jak pot24ne musz5 byB drogi Bo4e, aby dosz3o do tego, 4e Pa-
pie4 Ko8cio3a rzymskokatolickiego sprawuj2 Naj8wi2tsz5 o>ar2 w tym miejscu, gdzie 
sta3 o3tarz prawos3awnego soboru. Nikt z nas nie móg3by wymy8liB tego naprzód22. 

Osi5gniecia pielgrzymki w dziedzinie politycznej podsumowa3 prymas 
Wyszy.ski w materiale zatytu3owanym Problemy do rozwa#ania przez Rad' 
G$ówn% i Konferencj' Plenarn% Episkopatu Polski. Podkre8la3 w nim, 4e ka-
tolicy u8wiadomili sobie, 4e tworz5 ogromn5 si32, o4ywi3a si2 ich 8wiado-
mo8B spo3eczna, oraz odzyskali podmiotowo8B. W kontek8cie relacji z w3a-
dzami jako efekty pielgrzymki przywódca polskiego Ko8cio3a wymienia3: 

20 AAG, S. Wyszy.ski, Pro Memoria 1979, zapis z 9 VI 1979. Zob. ocen2 sformu3owan5 przez w3adze, Wst2pna 
ocena przebiegu wizyty Jana Paw3a II, zachowa. spo3ecznych i tre8ci przemówie. papie4a opracowana w Wydzia-
le Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR w czerwcu 1979 r., [w:] Wizyta Jana Paw$a II…, s. 261. 
21 SPP 04/34, Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, Protokó3 Rady G3ównej Episkopatu Polski z 26 VI 1979, k. 131.
22 Cz$owiek niezwyk$ej miary. Ojciec !wi'ty Jan Pawe$ II o kardynale Stefanie Wyszy&skim. Kardyna$ Stefan Wy-
szy&ski o sobie. Kardyna$ Józef Glemp o kardynale Stefanie Wyszy&skim, red. M. Plaskacz, A. Rastawicka, W. Woj-
decki, Warszawa 1984, s. 115.
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a) Ko8ció3 zosta3 uznany przez parti2 jako konstruktywny partner, jako konstruk-
tywna si3a spo3eczna […].
b) Ko8ció3 okaza3 si2 jako si3a zorganizowana, maj5ca pos3uch w spo3ecze.stwie, 
z któr5 re4ym polityczny, partia musi si2 liczyB i u3o4yB stosunki.
c) Ukazane zosta3o na forum publicznym w opinii krajowej i 8wiatowej, 4e kato-
likom nie mo4na odmawiaB prawa udzia3u w 4yciu publicznym i politycznym […].
d) Polska zosta3a ukazana Zachodowi jak i tzw. Wschodowi, 4e jest katolicka, 4e so-
cjalizm nie zapu8ci3 korzeni mimo stworzenia pewnych struktur socjalistycznych, 4e 
sprawuj5cy w3adze s5 na nawierzchni spo3ecze.stwa i 4e w nim nie maj5 korzeni23. 

Prymas zauwa4a3 równie4, 4e po pielgrzymce nast5pi3 wzrost nadziei 
na zmian2 w stosunkach pa.stwo – Ko8ció324. 

Uzupe3nieniem wspomnianego dokumentu jest kolejna analiza przy-
gotowana przez prymasa, tym razem na posiedzenie Rady G3ównej 
z 4Cwrze8nia zatytu3owana Uwagi i obserwacje po pobycie Ojca (w. Jana 
Paw$a II w Polsce25. Prymas odpowiedzia3 w nim na kluczowe z punktu 
widzenia efektów pielgrzymki pytanie: kto zyska3 wi2cej Ko8ció3 czy pa.-
stwo? Odpowied@ kardyna3a Wyszy.skiego mia3a jednoznaczny charak-
ter, warto j5 w tym miejscu przytoczyB in extenso: 

1) Odmawiaj5c papie4owi prawa wjazdu do swojej Ojczyzny Pa.stwo Ludowe [sic!] 
na pewno wiele by straci3o na opinii krajowej i 8wiatowej.
2) Wyra4aj5c zgod2 na przyjazd – Pa.stwo Ludowe na pewno zyskiwa3o w opi-
nii publicznej – chocia4 mog3o traciB w8ród niektórych kó3 partyjnych na sku-
tek tak bliskiej konfrontacji Ko8ció3 – Pa.stwo [sic!]. 
3) Ko8ció3 i w pierwszym i w drugim wypadku nic nie straci3by w opinii krajo-
wej i 8wiatowej. Na pewno by nie przypisano Ko8cio3owi wCPolsce 4adnej odpo-
wiedzialno8ci. Co wi2cej, opinia uzna3aby, 4e Ko8ció3 ma racj2, gdy w takiej sy-
tuacji stosuje opozycj2. 
4) Na pewno Ko8ció3 wiele zyska3 nie tylko dlatego, 4e wierni spotkali si2 z G3o-
w5 Ko8cio3a; ale i dlatego, 4e uznali s3uszno8B Ko8cio3a walcz5cego o prawa in-
stytucji ko8cielnych i prawa Wiernych [sic!]. 
5) B5d@ co b5d@ na pl. Zwyci2stwa, pracowicie budowanej naszej Stolicy Pa.stwa 
Laickiego [sic!] stan53 ogromy krzy4 z czerwon5 stu35 Zmartwychwsta3ego Chry-

23 AAW, SPP 04/34 Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, Problemy do rozwa#ania przez Rad' G$ówn% i Konferen-
cj' Plenarn% Episkopatu Polski, 1 IX 1979, k. 157–158. 
24 AAW, SPP 04/299, Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, Konferencja Plenarna Episkopatu Polski 5–6 IX 
1979, k. 74. 
25 AAW, SPP 04/34 Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, k. 242–253, S. Wyszy.ski, Uwagi i obserwacje po poby-
cie Ojca (w. Jana Paw$a II w Polsce, VIII 1980. 
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stusa wybudowanego przez pa.stwowych techników. Pozostanie on w oczach Na-
rodu i 8wiata – jako wymowny symbol po 35 latach pa.stwowej walki z religi526. 

Prymas spodziewa3 si2, i4 w kr2gach partyjnych b2d5 poszukiwane 
nowe, bardziej skomplikowane metody walki z Ko8cio3em, by ograni-
czyB wzrost jego roli spo3ecznej27. Równocze8nie jasno stwierdza3, i4 
duchowie.stwo nie mo4e „spocz5B na laurach”, ale musi wykorzystaB 
o4ywienie religijne spo3ecze.stwa do lepszej pracy 28. Abp Jerzy Stroba 
z kolei podkre8la3: 

trzeci element, który mi przychodzi do g3owy, to ten […] 4e dla Ko8cio3a sytu-
acja si2 zmieni3a. Wyszli8my z epoki konfrontacji na pole wspó3pracy. W spo3e-
cze.stwie 8wieckim, a równocze8nie w spo3ecze.stwie m3odym, komunistycz-
nym, powstaj5 ruchy kontestacyjne. Ko8ció3 znalaz3 si2 w 8rodku mi2dzy parti5 
a t5 kontestacj5 najbardziej lewicow5. I tu mo4e byB niebezpiecze.stwo wmanew-
rowania Ko8cio3a na pozycj2 wspó3pracy z parti5 rz5dz5c5. A z pozycj5 wspó3-
pracy wi54e si2 instrumentalizacja. Etap jest nowy, s5 wi2c nowe szanse po temu. 
St5d czujno8B, wra4liwo8B, analiza pod tym wzgl2dem by3aby niebywale wa4na29. 

Prymas uwagi metropolity pozna.skiego potraktowa3 jako zbyt kate-
goryczne, wskazuj5c, i4 z ryzykiem instrumentalizacji Ko8ció3 boryka3 si2 
ju4 od Porozumienia z 1950 r. Podkre8la3 równocze8nie, 4e argumentem 
biskupów w rozmowach z w3adzami jest wizyta Jana Paw3a II i jej prze-
bieg. Zauwa4a3 równie4 niekonsekwencje dygnitarzy partyjnych, pytaj5c 
retorycznie: „Panowie, kiedy wi2c k3amiecie? Czy wtedy kiedy by3 Papie4, 
i wyra4ali8cie zadowolenie z jego wizyty, czy teraz? Czy teraz, zaczynacie 
na nowo i chcecie odrodziB, to co8cie przegrali jako etap stabilizacji, a pó@-
niej destabilizacji”30. Kardyna3 Wyszy.ski, patrz5c przez pryzmat nabo-
4e.stw z udzia3em Ojca Awi2tego, zdecydowanie dodawa3, i4 w3adze nie 
maj5 prawa ingerowaB w religijno8B narodu oraz, 4e czyni5c to, niczego 

26 Tam4e. 
27 Prymas mia3 pod tym wzgl2dem racj2. Zob. szerzej, Dokument przedstawiaj5cy program przeciwdzia3ania ne-
gatywnym dla ustroju skutkom pielgrzymki Jana Paw3a II, opracowany zapewne w Wydziale Pracy Ideowo-Wy-
chowawczej KC PZPR, b.d., [w:] Wizyta Jana Paw$a II…, s. 300–316. 
28 AAW, SPP 04/34, Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, k. 250-251, S. Wyszy.ski, Uwagi i obserwacje po poby-
cie Ojca (w. Jana Paw$a II w Polsce, VIII 1980. 
29 AAW, SPP 04/ 34, Rada G3ówna Episkopatu Polski, Protokó3 Rady G3ównej Episkopatu Polski z 4 IX 1979, k.C266–267. 
30 Tam4e, k. 268. 
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nie osi5gn531. W ci5gu ca3ego posiedzenia prymas wskazywa3, i4 zgodnie 
z wol5 Jana Paw3a II nale4y d54yB do normalizacji relacji z w3adzami. Kie-
rowa3 si2 pod tym wzgl2dem wskazaniem polskiego papie4a z czerwco-
wej Rady, i4 z inicjatyw5 normalizacji nale4y wyczekiwaB, a4 w3adzom tak 
b2dzie na tym zale4eB, 4e przyjm5 wszystkie warunki Ko8cio3a32. 

Istotnym efektem wizyty Jana Paw3a II by3o w przekonaniu prymasa 
o4ywienie religijne, nie tylko zreszt5 w Polsce, ale we wszystkich w3a8ciwie 
pa.stwach bloku wschodniego33. Innym z mi2dzynarodowych efektów wi-
zyty papie4a w ojczy@nie zdaniem kardyna3a Wyszy.skiego by3o prze3ama-
nie przez Jana Paw3a II bariery „4elaznej kurtyny”. W jego przekonaniu upad3 
tym samym dogmat o przymusowej ateizacji w krajach komunistycznych34. 
Pa.stwa w bloku w jego przekonaniu, powinny przemy8leB swój stosunek 
do religii. Innym z dostrzeganych przez prymasa efektów pielgrzymki by3o 
zaniepokojenie Zwi5zku Sowieckiego wzrostem nadziei na wolno8B reli-
gijn5 na Litwie, ?otwie, Bia3orusi, Ukrainie i w Estonii. Podkre8la3, 4e pa-
pie4 sta3 si2 „niebezpieczny” dla ca3ego bloku wschodniego35. 

4. Druga pielgrzymka 

Prymas Glemp szczegó3ow5 ocen2 drugiej pielgrzymki papieskiej przygo-
towa3 specjalnie na Konferencje Plenarn5 Episkopatu w sierpniu 1983 r. 
Nie móg3 jednak z powodu choroby osobi8cie jej wyg3osiB, wi2c odczyta3 
j5 abp Gulbinowicz36. Prymas zwraca3 uwag2 na kilka p3aszczyzn, z któ-
rych wynika3o, 4e wizyta papieska by3a udana. Najwa4niejsze by3o w jego 
31 Tam4e, k. 268. Prymas ponadto przewidywa3, 4e „wzrost nadziei na przezwyci24enie t2pej laicyzacji i ateizacji 
politycznej, na to, 4e bramy piekielne nie przezwyci245 porz5dku ewangelicznego Ko8cio3a”. Cyt. za: E. Czaczkow-
ska, Kardyna$ Wyszy&ski. Biogra"a, Kraków 2013, s. 650. 
32 Szczegó3owo koncepcje normalizacji relacji pa.stwo – Ko8ció3 prymas przedstawi3 w czasie obrad Konferencji 
Plenarnej Episkopatu z 5 wrze8nia 1979 r., AAW, SPP 04/299 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski z 5–6 IX 
1979, Protokó3 170 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Warszawa, 5 i 6 wrze8nia 1979, k. 76–77.
33 AAW, SPP 04/34 Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, Protokó3 Rady G3ównej Episkopatu Polski z 26 VI 
1979, k. 142–149.
34 Jak pisa3 prymas: „mur dziel5cy Europ2 na dwa 8wiaty” zosta3 nadwyr24ony. E. Czaczkowska, Kardyna$ Wyszy&ski…, s. 650.
35 AAW, SPP 04/34 Rada G3ówna Episkopatu Polski 1979, S. Wyszy.ski, Uwagi i obserwacje po pobycie Ojca 8w. 
Jana Paw3a II w Polsce, VIII 1980, k. 249. Zob. ocen2 sporz5dzon5 na potrzeby KC PZPR: Wst2pna ocena przebie-
gu wizyty Jana Paw3a II, zachowa. spo3ecznych i tre8ci przemówie. papie4a opracowana w Wydziale Pracy Ide-
owo-Wychowawczej KC PZPR w czerwcu 1979 r., [w:] Wizyta Jana Paw$a II…, s. 264–265. 
36 AAW, SPP, Rada G3ówna Episkopatu Polski 1983, Protokó3 Posiedzenia rady G3ównej Episkopatu Polski z 25 
VIII 1983, s. 1–2; AAW, SPP, Protoko3y Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1983–1984, Protokó3 195 Kon-
ferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 25 VIII 1983, Jasna Góra. s. 1–2.
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przekonaniu wytworzenie „unikalnego klimatu w Narodzie, jakiego nie 
spodziewano si2 nawet w optymistycznych prognostykach”37. Zauwa4a3 
równie4, 4e wywo3a3a ona zadowolenie ca3ego spo3ecze.stwa, oraz zazna-
cza3, 4e w o>cjalnej prasie by3a ona oceniana jako udana38. Ponadto w prze-
konaniu abp. Glempa udana by3a równie4 dlatego, 4e „brak >zycznego jej 
zak3ócenia ze strony opozycji i brak machinacji ze strony W3adzy. Zjawi-
ska wymienione by3y jednak zauwa4alne, ale w stadium zacz5tkowym”39. 
Zwraca3 uwag2, 4e po wizycie 8wiat widzia3 polski Ko8ció3 jako si32 przede 
wszystkim polityczn5, co z punktu widzenia prymasa nie by3o zjawiskiem 
pozytywnym: „Nie pochlebia nam stwierdzenie, 4e stali8my si2 si3a poli-
tyczn5, rozumiemy potrzeb2 dzia3ania na rzecz dobra narodu”40. Postaw2 
w3adz prymas ocenia3 dobrze, uwa4aj5c, 4e za wszelkie utrudnienia by3y 
odpowiedzialne przede wszystkim w3adze terenowe, a nie centralne: 

W3adze niezale4nie od swoich celów by3y konsekwentne i dotrzymywa3y s3o-
wa. Trudno8ci na ni4szych szczeblach, gdzie pojawia3y si2 nawyki staropar-
tyjne. By3y jednak opanowane […]. W3adze zachowa3y si2 biernie wobec prób 
demonstracji politycznych. Próby takie mia3y miejsce zw3aszcza na pocz5tku 
w Warszawie (ale te4 Cz2stochowa i Kraków)41. Nie oby3o si2 bez interwen-
cji indywidualnych, likwidacja transparentów, jednak4e nie by3o 4adnej zbio-
rowej akcji milicyjnej usuwaj5cej przejawy demonstracji42. 

Co ciekawe, kardyna3 Glemp jako najbardziej wnikliw5 widzia3 ocen2 
efektów wizyty sformu3owan5 na 3amach „Polityki” przez Jana Szczepa.-
skiego, wa4nego doradc2 w3adz43. Warszawski socjolog zauwa4a3, 4e spo3e-

37 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki ko8cielne w Polsce 1981–1986, ReGeksje nad II pielgrzymk5 Ojca Awi2te-
go Jana Paw3a II do Polski 16–23 VI 1983, s. 1.
38 Ponadto, jak zauwa4y3 prymas, stara3y si2 relacjonowaB 4yczliwie: „Wewn2trzne okólniki partyjne uwra4liwia3y 
si2 na wszelkie akcenty polityczne Pielgrzymki, a traktuj5c pielgrzymk2 jako «dopust Bo4y» nie podejmowa3y ak-
cji atakuj5cych Papie4a i Ko8ció3 bezpo8rednio”, AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki ko8cielne w Polsce 1981–1986, 
ReGeksje nad II pielgrzymk5 Ojca Awi2tego Jana Paw3a II do Polski 16–23 VI 1983, s. 9. Na temat podej8cia prasy 
do drugiej pielgrzymki papieskiej szerzej zob. R. ?atka, Propaganda w$adz PRL…, s. 95–107. 
39 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki ko8cielne w Polsce 1981–1986, ReGeksje nad II pielgrzymk5 Ojca Awi2te-
go Jana Paw3a II do Polski 16–23 VI 1983, s. 1.
40 Tam4e, s. 4.
41 Na ten temat zob. szerzej, Pielgrzymki Jana Paw$a II…, s. 180–196. 
42 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki ko8cielne w Polsce 1981–1986, ReGeksje nad II pielgrzymk5 Ojca Awi2te-
go Jana Paw3a II do Polski 16–23 VI 1983, s. 5.
43 Na temat Szczepa.skiego zob. szerzej, Spo$ecze&stwo i socjologia: ksi'ga po(wi'cona Profesorowi Janowi Szcze-
pa&skiemu. Wroc3aw 1985; Jan Szczepa&ski: humanista, uczony, pa&stwowiec; ksi'ga wspomnie&, red. J. Kulpi.-
ska, Warszawa 2005.
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cze.stwo przyj23o papie4a z czci5 i mi3o8ci5, przez obecno8B Jana Paw3aCII 
„poczu3o si2 sob5, uwierzy3o we w3asne si3y, da3o si2 obj5B promieniowa-
niem nadziei”, w podsumowaniu za8 stwierdzi3, i4 „Daden wolnomy8liciel 
nie odwa4y3by si2 podaB w w5tpliwo8B jak5kolwiek tez2 dotycz5c5 Ko-
8cio3a i papie4a. Z mi2dzywojennego antyklerykalizmu inteligencji nie 
pozosta3o ju4 nic”44. Tak jednoznaczna ocena cz3owieka wywodz5cego si2 
przecie4 ze 8rodowiska komunistycznej w3adzy niew5tpliwie zrobi3a na 
arcybiskupie Glempie wielkie wra4enie. 

Prymas zwraca3 uwag2 na cele i oczekiwania w3adz zwi5zane z piel-
grzymk5. Jego interpretacja jest z pewno8ci5 interesuj5ca, ale wydaj2 si2, 
4e nieprawid3owo ustawi3 ich hierarchi2: 

Trudno wyliczyB wszystkie cele, które w3adza wi5za3a z pielgrzymk5, niektóre 
z nich to:
1. Udowodnienie Ko8cio3owi, jako sile spo3ecznej, 4e w3adza socjalistyczna do-
trzymuj2 s3owa i 4e obecno8B religii w realiach systemu jest mo4liwa na przysz3o8B. 
2. U8wiadomienie Narodowi, 4e w3adza socjalistyczna nie jest pozbawiona odczuB 
narodowych, 4e tam gdzie nie dochodzi do konGiktu politycznego, chce czuB po 
polsku. 
3. WyciszyB przez pielgrzymk2 nastroje polityczne ludno8ci i przesun5B je w kie-
runku narodowo-religijnym. 
4. Zbli4yB w3adz2 przez wspó3dzia3anie na odcinkach organizacji pielgrzymki 
do duchowie.stwa, a po8rednio do spo3ecze.stwa […]. 
5. OdblokowaB przy pomocy Ko8cio3a barier2 dyplomatyczn5 i ekonomiczn545.

Najwa4niejsze dla w3adz by3o bowiem zapewnienie spokojnego prze-
biegu wizyty, wyciszenie nastrojów opozycyjnych, a przede wszystkim 
wyj8cie z izolacji mi2dzynarodowej, które gwarantowa3o uzyskanie kre-
dytów w zwi5zku z tragicznym stanem gospodarki46. 

ReGeksja prymasa by3a przedmiotem dyskusji na Konferencji Plenar-
nej Episkopatu w sierpniu 1983 r., choB pocz5tkowo kardyna3 Macharski 

44 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki ko8cielne w Polsce 1981–1986, ReGeksje nad II pielgrzymk5 Ojca Awi2te-
go Jana Paw3a II do Polski 16–23 VI 1983, s. 9.
45 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki ko8cielne w Polsce 1981–1986, ReGeksje nad II pielgrzymk5 Ojca Awi2te-
go Jana Paw3a II do Polski 16–23 VI 1983, s. 7.
46 Zob. szerzej, R. ?atka, Wst'p…, s. 21–22; ten4e, Polityka w$adz PRL wobec Ko(cio$a katolickiego w województwie 
krakowskim w latach 1980–1989, Kraków 2016, s. 276–285.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   270 2019-10-14   20:56:54



Rafa" "atka | 271

sugerowa3, by wspomniany dokument uznaB za punkt wyj8cia do pracy nad 
komunikatem z posiedzenia. Nie zgodzi3 si2 z nim bp Tokarczuk, który za-
uwa4y3, 4e opracowanie kardyna3a Glempa jest w wielu miejscach niepre-
cyzyjne i wieloznaczne: 

Nauczanie Ojca Awi2tego wymaga od nas kolegialno8ci. Tekst, którego s3ucha-
li8my jest cenny, ale – salva reverentis – w wielu miejscach wieloznaczny. Autor, 
gdyby tu by3, móg3by udzieliB obja8nie.. Jednak4e bez naszej dyskusji sam ten 
tekst nie mo4e pos3u4yB do sporz5dzenia komunikatu. To by równa3o si2 mani-
pulacji. Nie wiem, jak Ksi24a Biskupi, ale ja w sumieniu czuj2 si2 zobowi5zany 
zaprotestowaB. Wracajmy do kolegialno8ci47. 

Wspomniane s3owa w realiach ko8cielnych oznacza3y jednak4e dale-
ko id5c5 krytyk2 pogl5dów prymasa oraz niezgod2 ordynariusza przemy-
skiego na takie stawianie sprawy. 

Zgodnie z wiedz5 pozyskan5 przez SB cz3onkowie Episkopatu mieli wy-
korzystaB nieobecno8B prymasa do swobodniejszej wymiany zda. w czasie 
wspomnianego wy4ej posiedzenia KPE i przyj2cia bardziej zdecydowanej 
formy komunikatu. Okazj2 do takich dzia3a. mia3 szczególnie „wykorzystaB” 
wiceprzewodnicz5cy Konferencji kardyna3 Macharski, zast2puj5cy prymasa 
w przewodzeniu posiedzeniu48. Aparat represji mia3 jednak niedok3adne in-
formacje, gdy4 metropolita krakowski nie nale4a3 do grona tych, którzy zde-
cydowanie krytykowali pogl5dy prymasa (bp Tokarczuk) i raczej stara3 si2 
tonowaB przebieg dyskusji. Mieli jednak racj2, je8li chodzi o tre8B komuni-
katu, w którym znalaz3y si2 s3owa: 

Nauczanie papieskie natchn23o wszystkich Polaków do now5 nadziej5 na lepsz5 
przysz3o8B ojczystego narodu. […] G3oszona przez Ko8ció3 zasada dialogu musi 
staB si2 owocn5 podstaw5 spokoju wewn2trznego oraz wspó3pracy pomi2dzy 
Polsk5 a narodami Europy i 8wiata; gdy za8 dialog pomi2dzy rz5dem a Narodem 
przestaj2 istnieB, pokój spo3eczny jest zagro4ony, a nawet ca3kiem znika49. 

47 AAW, SPP, Protoko3y Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 1983–1984, Protokó3 195 Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski, 25 VIII 1983, Jasna Góra. s. 2.
48 Notatka zast2pcy dyrektora Departamentu IV MSW p3k. Adama Pietruszki z doniesienia TW ps. „Jankowski”, 
29 VIII 1983, Warszawa, [w:] Aparat represji wobec Ksi'dza Jerzego Popie$uszki…, t. 1, s. 91–92. Pod pseudoni-
mem „Jankowski” zarejestrowany zosta3 ks. Micha3 Czajkowski. 
49 Komunikat 195 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 25 VIII 1983, [w:] Komunikaty Konferencji Episko-
patu Polski 1945–2000, oprac. J. Daryn, Warszawa 2006, s. 278–280.
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W3adze uzna3y je za daleko id5ce upomnienie pod swoim adresem 
i u4ywa3y jako por2cznego pretekstu do zaostrzenia polityki antyko8ciel-
nej oraz oskar4e., 4e to Ko8ció3 sabotuj2 relacje wzajemne50. 

Kardyna3 Glemp pielgrzymk2 papiesk5 i jej efekty traktowa3 jako ko-
lejny etap konfrontacji Ko8cio3a z komunizmem, i jak ocenia3: 

Obecny uk3on w3adz wobec Ko8cio3a wymaga bardzo ostro4nej analizy. Troc-
kizm dochodzi do g3osu, szczególnie w aspekcie 45dania braku hegemonii Mo-
skwy, równo8B poszczególnych narodów. […] Komunizm jako obca ideologia 
(niemiecko-rosyjska) chc5c wej8B do 8rodka Narodu, nie mo4e likwidowaB Ko-
8cio3a, jako jego integralnej cz28ci. Dlatego pocz5tkowe zakusy likwidacji Ko-
8cio3a sposobem administracyjnym, uznane zosta3y jako b35d51. 

Prymas zwraca3 równie4 uwag2, 4e Ko8ció3 powinien byB gotowy na 
„ataki ateizmu”, gdy4 zawieszenie zwalczania Ko8cio3a przy pomocy metod 
administracyjnych nie oznacza, 4e dzia3ania w3adz nie s5 gro@ne dla du-
chowie.stwa i katolickiego spo3ecze.stwa. Jak si2 mia3o okazaB, by3y tym 
gro@niejsze, 4e w3adze po negatywnej dla siebie ocenie efektów pielgrzym-
ki papieskiej postanowi3y zdecydowanie zaostrzyB antyko8cieln5 polityk252. 

5. Próba porównania ocen

Kardyna3 Stefan Wyszy.ski patrzy3 na pielgrzymk2 Jana Paw3a II i jej 
efekty niezwykle szeroko. Wskazywa3, 4e przyczynia3a si2 ona do odzy-
skania podmiotowo8ci przez spo3ecze.stwo, zdecydowanie wzmocni3a 
Ko8ció3 nie tylko w PRL, ale równie4 w innych pa.stwach bloku wschod-
niego. Podkre8la3, i4 by3o to historyczne wydarzenie, którego fenomen 

50 Mówi3 o tym jednoznacznie w czasie spotkania z abp. Glempem ze stycznia 1984 r. Wojciech Jaruzelski: „Do-
brze oceniamy wizyt2 Papie4a. Ko8cielny zarzut, 4e tej wizyty nie wykorzystali8my nie jest s3uszny. To Ko8ció3 po-
psu3 dobr5 atmosfer2, jaka zapanowa3a po wizycie i po amnestii, przez komunikat sierpniowy i agresywne piel-
grzymki”, AAW, SPP, Protoko3y Konferencji Plenarnej Episkopatu 1983–1984, Protokó3 ze 198 Konferencji Ple-
narnej Episkopatu 25–26 I 1984, s. 5.
51 AAW, SPP, Prymas Polski i stosunki ko8cielne w Polsce 1981–1986, ReGeksje nad II pielgrzymk5 Ojca Awi2te-
go Jana Paw3a II do Polski 16–23 VI 1983, s. 10.
52 A. Dudek, R. Gryz, Komuni(ci i Ko(ció$…, s. 402. Zob. J. Daryn, Dzieje Ko(cio$a katolickiego…, s. 535–537; ten-
4e, Wst'p, [w:] Aparat represji wobec ksi'dza Jerzego Popie$uszki…, s. 3; IPN BU 1585/1346, Koncepcja neutrali-
zacji Ko8cio3a rzymskokatolickiego w kontek8cie zagro4enia stabilizacji sytuacji spo3eczno-politycznej kraju, b.d., 
k. 180–187; R. ?atka, Antyko(cielny zwrot…, s. 145–156; ten4e, Zmienna amplituda stosunków pa&stwo–Ko(ció$ 
katolicki w PRL w latach 80 XX w., „Res Historica” 2015, nr 39, s. 239–242. 
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stanowi3o to, 4e sami komuni8ci od lat walcz5cy z religi5 zbudowali 
wielki krzy4 na placu Zwyci2stwa. Ten symbol jasno pokazywa3, 4e zwal-
czanie Ko8cio3a w Polsce zako.czy3o si2 kl2sk5, naród pozosta3 za8 wier-
ny wierze katolickiej. 

Prymas Glemp na efekty wizyty Ojca Awi2tego patrzy3 w nieco od-
mienny sposób, koncentruj5c swoj5 uwag2 przede wszystkim na poli-
tycznych aspektach pielgrzymki, a szczególnie na efektach w relacjach 
pa.stwo – Ko8ció3. Jego ocena spotka3a si2 z krytyk5 bp. Tokarczuka 
uwa4aj5cego, 4e spojrzenie prymasa jest niepe3ne i wymaga daleko id5-
cego uzupe3nienia. W moim przekonaniu prymas przecenia3 pewne 
polityczne efekty pielgrzymki nie doceniaj5c innych. Awiadczy o tym 
wyra@nie wyliczenie iChierarchia celów, jakie w3adze wi5za3y z wizyt5 
Ojca Awi2tego (szczególnie ma3o przekonywaj5ce wydaje si2 umiesz-
czenie punktu pierwszego, zgodnie z którym w3adze mia3y u8wiada-
miaB Ko8cio3owi, 4e dotrzymuj5 s3owa). Tego typu cel nie by3 bowiem 
dla dygnitarzy partyjnych szczególnie istotny. Kardyna3 Glemp mia3 
ewidentny problem z odczytaniem hierarchii potrzeb w3adz, umiesz-
czaj5c w ostatnim pi5tym punkcie to, co dla nich by3o najwa4niejsze, 
czyli wyj8cie z izolacji mi2dzynarodowej, które mia3o pozwoliB na 
zdobycie nowych kredytów z Zachodu. Wydaje si2 równie4, 4e pry-
mas nie odczyta3 we w3a8ciwy sposób papieskiego przes3ania, zwi5za-
nego z otwartym poparciem dla idei Solidarno8ci. Wynika3o to po 
cz28ci z jego przekonania, 4e zdelegalizowany ruch spo3eczny nie jest 
elementem koniecznym do zawarcia porozumienia spo3ecznego. 

Wspóln5 p3aszczyzn5 obu ocen by3o podkre8lenie, 4e efektem jednej 
i drugiej pielgrzymki b2dzie poszukiwanie przez w3adze nowych metod 
walki z Ko8cio3em, co w istocie nast5pi3o – na szczególnie szerok5 skal2 
po wizycie w 1983 r.53 

53 Przy pierwszej pielgrzymce by3o to bardziej widocznej. Zob. R. ?atka, „Zbytnio nie ulega* tej pozornej zmia-
nie atmosfery”. Relacje pa&stwo–Ko(ció$ 1979–1980 z perspektywy Episkopatu Polski, „Pami2B i Sprawiedliwo8B” 
2018, nr 31 [w druku]. 

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   273 2019-10-14   20:56:54



274 | Oceny przebiegu i efektów dwóch pierwszych pielgrzymek Jana Paw"a II do ojczyzny…

6. Podsumowanie 

Analiza dokumentów ko8cielnych z posiedze. Rady G3ównej i Konferen-
cji Plenarnej Episkopatu Polski, oraz materia3ów przygotowanych osobi-
8cie przez prymasów Wyszy.skiego i Glempa pozwala na wyci5gniecie 
nowych, ciekawych wniosków na temat oceny efektów dwóch pierwszych 
pielgrzymek papieskich. Spojrzenie kardyna3a Wyszy.skiego okaza3o si2 
niezwykle szerokie, uwzgl2dniaj5ce nie tylko wzrost autorytetu Ko8cio3a 
oraz wp3yw wizyty na stosunki pa.stwo – Ko8ció3, ale te4 sytuuj5ce piel-
grzymk2 w geopolitycznym kontek8cie uk3adu relacji w ramach ca3ego 
bloku wschodniego. Kardyna3 Glemp z kolei skoncentrowa3 si2 na kon-
tek8cie relacji Ko8cio3a z w3adzami. Analiza spojrze. obu prymasów sk3a-
nia mnie równie4 do wniosku, i4 kardyna3 Wyszy.ski mia3 o wiele szerszy 
ogl5d sytuacji i lepiej ukszta3towany zmys3 polityczny. Trafniej analizowa3 
równie4 kwestie wp3ywu pielgrzymki na polityk2 w3adz wobec Ko8cio3a. 

Abstract
Estimates of pilgrimages of John Paul II to Poland performer by the 
primate Stefan Wyszy(ski and Józef Glemp – attempt of comparision 

Pilgrimages of John Paul II to Poland was o huge success of polish Catho-
lic Church and the Holy See in many diFerent points of view: political, 
religious and patriotic. Visits in 1979 and 1983 caused also a great eFect 
of polish society. 

In my paper I show how both pilgrimages rated primate Stefan 
Wyszy.ski and primate Józef Glemp. I’m also present on what they con-
cerned and what had a crucial inGuence of success polish pope visits. In 
the last part of paper I tried to compare both views. 

Keywords: estimate, Catholic Church, primate, authorities.
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Pielgrzymka Jana Paw"a II w 1983 r.  
i korekta polityki Zachodu wobec PRL

Jednym z zasadniczych pyta. odnosz5cych si2 do pielgrzymki Jana Paw-
3a II do Polski w 1983 r. jest pytanie o jej znaczenie w kontek8cie przerwa-
nia izolacji dyplomatycznej Polski i ograniczenia sankcji gospodarczych 
na3o4onych po og3oszeniu stanu wojennego1. A wi2c czy pielgrzymka 
mia3a wp3yw na zmian2 g3ównego kierunku polityki Zachodu wobec Pol-
ski? Czy ju4 wcze8niej rozwa4ano mo4liwo8B jej mody>kacji? Które 
z pa.stw jako pierwsze rozwa4a3o tak5 mo4liwo8B? Dlaczego rozmawia-
no o sp3acie polskiego zad3u4enia w powi5zaniu z pielgrzymk5 papie4a? 
Czy mo4na traktowaB pielgrzymk2 jako ostateczny argument na rzecz 
rozpocz2cia procesu zmiany stosunku pa.stw zachodnich do Polski (iCge-
nera3a Jaruzelskiego)? 

Aby odpowiedzieB na tak postawione pytania, przeanalizowano g3ów-
ne za3o4enia polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec na tle 
jej relacji z pa.stwami cz3onkowskimi Wspólnot Europejskich i NATO. 
Pos3u4y3y do tego celu materia3y przygotowane w bo.skim minister-
stwie spraw zagranicznych: analizy polityki sojuszników, w3asne strate-
gie i informacje z placówek dyplomatycznych. Niniejszy tekst nie 

1 Druga pielgrzymka trwa3a od 16 do 23 czerwca 1983 r. i przebiega3a pod has3em „Pokój Tobie, Polsko – Ojczy-
zno moja!”.
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wyczerpuje tematu, ale stawia pytania, które mog5 staB si2 asumptem 
do dalszych bada..

Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego pa.stwa NATO 
i EWG na3o4y3y na Polsk2 i ZSRR szereg sankcji gospodarczych i politycz-
nych. Porozumienie w tej sprawie osi5gni2to pomimo ró4nicy zda., która 
by3a widoczna ju4 w 1981 r., czyli w trakcie przygotowywania planów re-
akcji pa.stw zachodnich na zaostrzenie sytuacji w Polsce (worst case). Na-
le4y uznaB to za dowód skuteczno8ci dyplomacji zachodniej2. Ró4nice zda. 
wynika3y z rozbie4no8ci w ocenach zaproponowanych dzia3a., a to z kolei 
by3o skutkiem ró4nicy interesów poszczególnych pa.stw i ich powi5za. 
handlowych z gospodark5 ZSRR i innych pa.stw bloku wschodniego. Po 
13 grudnia 1981 r. sytuacja nie uleg3a polepszeniu3. Amerykanie naciskali 
na szybkie okre8lenie sankcji gospodarczych wobec Polski i Zwi5zku Ra-
dzieckiego. Natomiast Europejczycy preferowali w pierwszej kolejno8ci 
wdro4enie dzia3a. politycznych4. Szczególnie rz5d RFN i ówczesny kanc-
lerz Helmut Schmidt sceptycznie oceniali mo4liwo8ci realnego wp3ywu Za-
chodu na dzia3ania bloku wschodniego przez zastosowanie sankcji gospo-
darczych5. Niemcy Zachodnie traktowa3y ekonomi2 jako istotny aspekt 
swojej polityki zagranicznej, przede wszystkim w jej wymiarze wschodnim. 
Mo4na nawet powiedzieB, 4e jej nieod35cznym elementem jest Aussenwirt-
scha/spolitik – zagraniczna polityka gospodarcza, zaliczana przez badaczy 
do interdyscyplinarnych kierunków w polityce zagranicznej6. To dzia3anie 
nale4y uznaB za jeden z podstawowych elementów strategicznych, których 
celem by3o stworzenie ram dla ruchów „liberalnych”7. 

Mimo ró4nic interpretacyjnych dotycz5cych g3ównie zaanga4owania 
ZSRR w wydarzenia w Polsce uda3o si2 doj8B do konsensusu na specjal-
nej sesji ministerialnej NATO w sprawie Polski i wydaB 11 stycznia 1982Cr. 

2 AAPD 1981, dok. 8, Aufzeichnung des Ministerialdirektors Fischer, 16. Januar 1981, s. 41– 45.
3 AAPD 1981, dok. 385, Aufzeichnung des Ministerialdirektors Fischer, 24. Dezember 1981, s. 2046–2051.
4 Zob. Z. Nowak, Polityka wschodnia: stosunki gospodarcze, [w:] Republika Federalna Niemiec w dobie rz%dów ko-
alicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969–1982), red. A. Czubi.ski, L. Janicki, Pozna. 1985, s. 420. Por. tam-
4e, s. 411– 421.
5 H. Wyliga3a, So/ Power w niemieckiej polityce zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec..., 
s. 69–95, tutaj s. 73–77.
6 BStU, MfS HA 12, Außenpolitische Informationsübersticht, Nr. 23/81, 15. Juni 1981, k. 228, Zur Ökonomischen 
Strategie der BRD gegenüber den sozialistischen Staaten im Lichte der Ereignisse in der VR Polen.
7 AAPD 1982, dok. 17, BotschaHer Wieck, Brüssel (NATO), an das Auswärtige Amt, 11. Januar 1982, s. 70–75; 
AAPD 1982, dok. 18, BotschaHer Wieck, Brüssel (NATO), an das Auswärtige Amt, 11. Januar 1982, s. 75–78.
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wspóln5 deklaracj28, w której pot2piono wprowadzenie stanu wojenne-
go w Polsce, a tak4e „d3awienie podstawowych swobód obywatelskich 
wbrew Karcie ONZ, Powszechnej Deklaracji Praw Cz3owieka i Aktowi 
ko.cowemu z Helsinek”9. Ta jedno8B sojuszników nie zniwelowa3a jed-
nak rozbie4no8ci w postrzeganiu czynników ekonomicznych jako narz2-
dzi do wywierania nacisków politycznych. Na prze3omie lat 1982–1983 
pog32bi3y si2 ró4nice w ocenie polityki sankcji i ogranicze. gospodar-
czych wobec Zwi5zku Radzieckiego i Polski, czego efektem by3o krytycz-
ne spojrzenie na polityk2 ameryka.sk5. Jak wynika ze sporz5dzonego 
w styczniu 1983 r. opracowania ambasadora RFN przy NATO, Hansa-Ge-
orga Wiecka10, Stany Zjednoczone stosowa3y „negatywn5, dogmatyczn5 
taktyk2” w kszta3towaniu relacji Wschód – Zachód, szczególnie w obsza-
rze technologii i polityki kredytowej. Przeciwie.stwem tej strategii by3a 
polityka pa.stw europejskich i Kanady, które stawia3y na d3ugookreso-
wy rozwój stabilnych relacji gospodarczych ze Wschodem. Temat kre-
dytów, restrukturyzacji d3ugów i pomocy gospodarczej dla Polski sta3 si2 
przedmiotem rozmów czterech dyrektorów politycznych z ministerstwa 
spraw zagranicznych Francji, RFN, Wielkiej Brytanii i USA w trakcie ich 
londy.skiego spotkania w lutym 1983 r.11 Nowym elementem, który zo-
sta3 zauwa4ony przez dyrektora politycznego bo.skiego MSZ, Franza 
PfeFera, by3a zapowied@ zmiany polityki USA wobec Polski. Wi5za3o si2 
to z opracowywaniem w Waszyngtonie zaktualizowanej koncepcji poli-
tyki wobec Warszawy. 

Stanowisko Francji, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim RFN prze-
widywa3o mo4liwo8B wi2kszej elastyczno8ci w relacjach z Polsk5 w zakre-
sie kontaktów politycznych i restrukturyzacji d3ugów. Zw3aszcza problem 
d3ugów by3 kwesti5, której nie mo4na by3o przeci5gaB w czasie. Nadal ist-
nia3 jednak problem stanu wojennego. W zwi5zku z tym przedstawiciel 
Wielkiej Brytanii zaproponowa3, aby w przypadku z3agodzenia stanowi-
ska przez Zachód to organizacje mi2dzynarodowe (ILO i Komisja Praw 

8 Deklaracja Specjalnej Sesji Ministerialnej Rady Pó3nocnoatlantyckiej w sprawie Polski, Bruksela, 11 stycznia 
1982 r., [w:] Polska w stosunkach mi'dzynarodowych 1945–1989. Wybór dokumentów, wybór i oprac. J. Zaj5c, 
Warszawa 2005, s. 183–185.
9 AAPD 1983, dok. 2, BotschaHer Wieck, Brüssel (NATO), an das Auswärtige Amt, 4. Januar 1983, s. 9–15.
10 AAPD 1983, dok. 49, Aufzeichnung des Ministerialdirektors PfeFer, 15. Februar 1983, s. 242–268. 
11 Tam4e. 
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Cz3owieka ONZ) wywiera3y nacisk na Polsk2, demonstruj5c tym samym 
dezaprobat2 dla polityki uprawianej przez rz5d w Warszawie. 

Stanowisko RFN w tej kwestii by3o bardziej z3o4one: przede wszyst-
kim miano nadziej2, 4e dzi2ki elastycznej polityce restrukturyzacyjnej 
uda si2 sk3oniB rz5d w Warszawie do sp3acenia d3ugów, które ju4 raz 
w 1981 r. restrukturyzowano. Poza tym istnia3a nadzieja, 4e d3ug w wy-
soko8ci 3,4 miliarda dolarów, który nale4a3o uregulowaB w 1982 r., zo-
stanie w sposób wi545cy przez Polsk2 uznany, a tym samym b2d5 sp3a-
cane nale4ne odsetki i raty. Bez restrukturyzacji istnia3a realna gro@ba 
og3oszenia niewyp3acalno8ci Polski, a to wi5za3oby si2 z konsekwencjami 
równie4 dla Zachodu. Dlatego te4 rozwa4ano mo4liwo8B bardziej elastycz-
nego podej8cia do PRL, szczególnie 4e mo4na by3o wskazaB argumenty 
polityczne, które przemawia3y za z3agodzeniem stanowiska wobec rz5du 
genera3a Jaruzelskiego12. Aby nie rezygnowaB z nacisków na Polsk2 (re-
strykcje stanu wojennego zosta3y w grudniu 1982 r, jedynie z3agodzone), 
mo4na by3o wzmocniB inne dzia3ania, przyk3adowo: umocniB 8rodowi-
ska reformistyczne w Polsce, udzielaj5c pomocy humanitarnej i 4ywno-
8ciowej oraz wsparcia dla ko8cielnej fundacji rolniczej. Poza tym mo4na 
by3o powstrzymaB si2, a4 do wizyty papie4a w Polsce, z realizacj5 wizyt 
dwustronnych na szczeblu wy4szym. Pewnym rozwi5zaniem by3o utrzy-
mywanie krytycznego stosunku do Polski (i ZSRR) w Madrycie, gdy po 
przerwie 8wi5tecznej wznowiono 8 lutego 1983 r. obrady konferencji 
przegl5dowej KBWE. 

Ogólnie rzecz ujmuj5c, w interesie pa.stw zachodnich by3o umo4liwie-
nie Polsce restrukturyzacji d3ugów. Obawiano si2 strat, które mog3y wy-
st5piB, gdyby Polska og3osi3a niewyp3acalno8B. Ju4 11 stycznia 1983 r. w gro-
nie tzw. klubu paryskiego13 z inicjatywy Szwajcarii i pa.stw neutralnych 
dosz3o do konsultacji w tej sprawie. W ich trakcie stwierdzono, 4e prze-
rwanie rozmów na temat restrukturyzacji i sp3at kredytów by3o korzystne 
dla PRL i jej g3ównego partnera gospodarczego – ZSRR. Ponadto Austria, 
Finlandia i Szwecja zwróci3y uwag2 na nierówne traktowanie wierzycieli 
12 Tak zwany Klub Paryski skupia3 16 wierzycieli Polski. Obok RFN jego cz3onkami by3y: Austria, Belgia, Dania, 
Finlandia, Hiszpania, Holandia, Francja, Japonia, Kanada, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Bryta-
nia i W3ochy.
13 Die „Neutralen hätten durch Unterstützung der bisherigen Haltung Opfer gebracht; nun sei es an der Zeit, daß 
diejenigen, in deren Interesse diese Haltung vor allem gelegen habe, ihrerseits Konzessionen machten” (AAPD 
1983, dok. 49, przypis 54). 
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(w tym wypadku chodzi3o o banki i pa.stwa OPEC), a tak4e negatywne 
konsekwencje „upolitycznienia problemu Polski”. Pa.stwa neutralne po-
nios3y znaczne straty >nansowe, popieraj5c stanowisko Zachodu wobec 
Polski. St5d te4 ich opinia, 4e pa.stwa, w których interesie przyj2to „poli-
tyczn5” lini2 dzia3ania, powinny byB gotowe na ust2pstwa ze swojej strony 
i ograniczenie dalszych strat sojuszników14. Oznacza3o to, oczekiwania 
skierowane w stron2 USA, 4e te zaprzestan5 dzia3a. mog5cych stwarzaB 
napi2cia na linii Zachód – Warszawa. 

Ta dyskusja mo4e sugerowaB, 4e Zachód szuka3 rozwi5zania „proble-
mu polskiego”, które z jednej strony mog3oby 8wiadczyB o dezaprobacie 
dla dzia3a. rz5du PRL i Jaruzelskiego, z drugiej za8 nie przynios3o szkód 
ekonomicznych pa.stwom zachodnim. Sprawa by3a do8B pilna, ponie-
wa4 zarysowywa3y si2 coraz wi2ksze rozbie4no8ci zda. w8ród pa.stw za-
chodnich, które w efekcie mog3yby doprowadziB do za3amania si2 ich 
wspólnego stanowiska wobec Polski i stanu wojennego. 

Ju4 w okresie poprzedzaj5cym stan wojenny w Polsce brak by3o jed-
no8ci w ich gronie. Wprawdzie uda3o si2 zbli4yB ich stanowiska, a szcze-
gólnie spowodowaB, aby w obliczu wydarze. pierwszych dni stanu wo-
jennego mówi3y jednym g3osem, niemniej zgodno8ci stanowisk na temat 
wprowadzonych sankcji nie by3o15. Oczywi8cie tego typu pogl5dy i roz-
wa4ania nie przedostawa3y si2 do opinii publicznej, ale by3y wyg3aszane 
w zaciszu gabinetów lub na spotkaniach mi2dzynarodowych, z których 
relacje nie mog3y wówczas ujrzeB 8wiat3a dziennego. W tym czasie wszyst-
kie spo3ecze.stwa zachodnioeuropejskie protestowa3y przeciwko rz5do-
wi Jaruzelskiego i organizowa3y pomoc 4ywno8ciow5 dla Polski. 

Rozwi5zaniem problemu nowego kszta3towania relacji ekonomicz-
nych z PRL mog3o byB dalsze wywieranie nacisków politycznych na Pol-
sk2. Ewentualne z3agodzenie stanowiska Zachodu w kwestiach sankcji 
gospodarczych nie zosta3oby za8 odczytane w Polsce (i ZSRR) jako ust2p-
stwo polityczne. Plany, jakie przygotowywa3y pa.stwa zachodnioeuro-
pejskie, musia3y byB kompatybilne ze stanowiskiem USA, które by3o na 
etapie opracowania. Jak wskazywa3 Burt w trakcie rozmów w gronie 

14 Wi2cej na ten temat M. Awider, Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski w latach 1980–1989, 
Opole 2015. 
15 AAPD 1983, dok. 49.
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czterech dyrektorów politycznych w po3owie lutego 1983 r., nowa kon-
cepcja (Poland Review) mia3a zostaB wkrótce w Waszyngtonie wypra-
cowana16. 

W kwietniu 1983 r. bo.skie ministerstwo spraw zagranicznych przy-
gotowa3o analiz2 aktualnej sytuacji politycznej, a tak4e g3ówne za3o4enia 
polityki Niemiec w relacjach Wschód – Zachód na rok 1983. W doku-
mencie uwzgl2dniono wydarzenia, które mia3y decyduj5cy wp3yw na po-
lityk2 mi2dzynarodow517. Odnosi3o si2 to zarówno do polityki RFN, jak 
i ogólnych relacji Wschód – Zachód, a przede wszystkim relacji radziec-
ko-ameryka.skich. W8ród nich by3 problem zbroje. INF (Treaty on In-
termediate-range Nuclear Forces; w 1983 r. rozpocz53 si2 proces dozbra-
jania NATO w rakiety 8redniego zasi2gu w ramach tzw. podwójnej 
uchwa3y z grudnia 1979 r.), konferencja przegl5dowa KBWE w Madry-
cie18, a tak4e rozmowy rozbrojeniowe prowadzone w Genewie. Kwestia, 
która mog3a przysporzyB dodatkowych k3opotów, wi5za3a si2 z Polsk5. 
Chodzi3o przede wszystkim o zad3u4enie i utrzymanie przez sojuszni-
ków sankcji gospodarczych i politycznych19.

W dokumencie tym uwzgl2dniono równie4 stanowisko RFN wobec 
pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski. By3 to jeden z elementów politycz-
nych, który móg3 znacz5co wp3yn5B na taktyk2 dzia3ania Zachodu wobec 
Polski, a tym samym zaostrzyB lub z3agodziB napi2cia wywo3ane ogóln5 
sytuacj5 polityczn5 na 8wiecie. Ta swoista mapa drogowa wypracowana 
na pocz5tku kwietnia 1983 r. mia3a zostaB przedstawiona na spotkaniach 
koalicyjnych (w marcu powsta3 nowy rz5d CDU/CSU – FDP), w gronie 
dziesi2ciu cz3onków EWG i na spotkaniu Rady Pó3nocnoatlantyckiej, za-
planowanej na 9–10 czerwca 1983 r. w Pary4u. 

Zgodnie z za3o4eniami RFN by3a zainteresowana pozytywnym prze-
biegiem pielgrzymki, któr5 traktowano jako przejaw papieskiej „dyploma-
cji odwiedzin” (Besuchsdiplonmatie)20. W Bonn uwa4ano, 4e je4eli papie4 

16 AAPD 1983, dok. 104, Aufzeichnung des Ministerialdirektors PfeFer, 18. April 1983, s. 531–541.
17 Wi2cej na ten temat: D. Gröne, Die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ 1970–1991). Entwicklung, 
Struktur und Rechtswirkungen, Berlin 1993. 
18 Wi2cej o problemie sankcji, a tak4e relacji RFN-USA w powi5zaniu z sankcjami zobacz: Ch. Hacke, Weltmacht 
wider Willen. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1988.
19 Zob. M. Awider, Druga pielgrzymka Jana Paw$a II do Polski i jej znaczenie polityczne z perspektywy Bonn, [w:] 
Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, Zielona Góra 2017, s. 59–70.
20 Zob. tam4e.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   284 2019-10-14   20:56:55



Ma"gorzata %wider | 285

tak w3a8nie dzia3a, nie ma powodów, by Zachód inaczej postrzega3 sytu-
acj2 w Polsce. Na pierwszy ogie. posz3y polskie d3ugi. Ju4 30 marca 1983Cr. 
na posiedzeniu gabinetu ustalono, 4e rozmowy dotycz5ce restrukturyza-
cji polskiego d3ugu nale4a3o niezw3ocznie podj5B (w razie potrzeby, tzn. 
nadzwyczajnych wydarze., mo4na by3o je szybko przerwaB). Takie stano-
wisko mia3 reprezentowaB rz5d w kontaktach z partnerami politycznymi. 
W przypadku sukcesu pielgrzymki planowano nawi5zanie bezpo8rednich 
kontaktów politycznych z Warszaw5, najpierw na ni4szym szczeblu, na-
st2pnie na szczeblu ministerialnym. Równie4 oczekiwane zniesienie sta-
nu wojennego 22 lipca mia3o byB pozytywnym elementem na drodze do 
zmiany stanowiska Zachodu wobec rz5du Jaruzelskiego. W tej sprawie za-
mierzano nawet rozmawiaB z administracj5 USA, tak aby przeorientowa-
3a stosunek do PRL. Z tak5 inicjatyw5 wyst5pi3 30 marca 1983 r., na posie-
dzeniu gabinetu kanclerza Kohla, minister gospodarki i technologii Otto 
Graf LambsdorF, a minister spraw zagranicznych Hans-Dietrich Genscher 
zobowi5za3 si2 do podj2cia konkretnych dzia3a. w tej sprawie21. 

Bardziej szczegó3owy plan dzia3ania wobec Polski w kontek8cie pla-
nowanej pielgrzymki papie4a do kraju pochodzi3 równie4 z kwietnia 
1983Cr. i obejmowa3 interpretacje stanowiska RFN i opis spodziewanej 
reakcji Zachodu na rozwój sytuacji w Polsce22. W analizie wskazano, 4e 
w3a8ciwie wszystkie pa.stwa zachodnie traktowa3y pielgrzymk2 jako bar-
dzo wa4ny indykator okre8laj5cy mo4liwo8ci zrewidowania ich polityki 
wobec Polski. By3a ona wa4na równie4 dla Bonn, poniewa4 Niemcy Za-
chodnie bacznie obserwowa3y poczynania Ko8cio3a katolickiego w Pol-
sce23 i bra3y pod uwag2 jego opinie. Z dotychczasowej obserwacji stosun-
ku Ko8cio3a do sytuacji w Polsce wynika3o dla RFN, 4e nale4y powróciB 
do normalnych relacji z rz5dem Jaruzelskiego, nie po to, aby go wzmoc-
niB, ale po to, aby daB Zachodowi mo4liwo8B wp3ywu na relacje wewn2trz-
ne w Polsce. Tak5 szans2 dawa3a jedynie polityka otwarcia si2, dialogu 

21 AAPD 1983, dok. 107, Aufzeichnung des Ministerialdirektors PfeFer, 19. April 1983, s. 559–564.
22 W analizie podkre8lono, 4e Ko8ció3 przyj53 taktyk2 ograniczonej kooperacji z rz5dem, jednak bez rezygnowania 
ze swoich 45da.. Poza tym postrzega3 polityk2 Jaruzelskiego jako mniejsze z3o, dla którego alternatyw5 mog3o byB 
przej2cie w3adzy w Polsce przez skrzyd3o ortodoksyjne PZPR. AAPD, 1983, dok. 107, s. 561.
23 „Unsere grundsächliche Orientierung an der Haltung der Kirche spricht dafür, dass wir ebenfalls zu einem 
normalen Umgang mit der polnischen Führung zurückkehren, nicht um Jaruzelski «zu Stützen» […] sondern 
weil nur eine Politik der ÖFnung, des Dialogs und der Kooperation dem Westen die Möglichkeit einer gewissen 
EinGussnahme auf die polnische Entwicklung einräumt”. AAPD 1983, dok. 107, s. 561. 
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iCkooperacji24. Argumentem na rzecz przebudowy relacji RFN – PRL by3a 
konieczno8B zachowania wspólnej polityki Zachodu w relacjach WschódC– 
Zachód. Odnosi3o si2 to szczególnie do stosunków ameryka.sko-zachod-
nioniemieckich, a tak4e do problemu mocniejszego zaanga4owania si2 
Danii i Grecji we wspóln5 polityk2 wobec bloku wschodniego. Podob-
nego zdania, szczególnie w kwestii mo4liwej korekty relacji z Polsk5, by3y 
Francja i Wielka Brytania. W takim te4 duchu planowano prowadziB roz-
mowy z USA25. 

Aby mog3o doj8B do zmian, musia3y zostaB wype3nione warunki ra-
mowe, w8ród których pielgrzymka papie4a do Polski odgrywa3a decydu-
j5c5 rol2. Mo4liwo8ci dzia3ania Zachodu by3y uzale4nione od jej przebie-
gu. Gdyby w zwi5zku ze 8wi2tami i rocznicami majowymi26 dosz3o do 
rozruchów w kraju, a w efekcie do odwo3ania przyjazdu papie4a i za-
ostrzenia stanu wojennego, korekta polityki Zachodu wobec Polski zo-
sta3aby powa4nie przesuni2ta w czasie. Podobnie nale4a3o post2powaB 
w przypadku znacz5cych niepokoi w czasie pobytu papie4a w Polsce, wy-
rwania si2 spod kontroli dzia3a. rz5du i sprowokowaniu wzmocnienia 
nacisków Moskwy na Warszaw2. 

W przypadku zachowania spokoju w Polsce lub polepszenia sytu-
acji wewn2trznej (amnestia generalna, z3agodzenie nacisków organów 
bezpiecze.stwa) nale4a3o wzi5B pod uwag2 mo4liwo8B wznowienia 
wspó3pracy z rz5dem w Warszawie. W jakim zakresie i wed3ug jakiego 
scenariusza mia3yby nast5piB te zmiany, pozostawa3o kwesti5 otwart5. Na 
pewno dyskusja powinna przebiegaB najpierw w szeregach EWG, a na-
st2pnie w gronie cz3onków NATO, z uwzgl2dnieniem opinii Ko8cio3a 
katolickiego i reakcji spo3ecze.stwa polskiego (przekazanej przez Ko-
8ció3) na dzia3ania wdro4one przez Zachód27. Nie oznacza3o to, 4e NATO 
mia3o formalnie zrezygnowaB ze swojej polityki, której wizualizacj5 by3a 

24 AAPD 1983, dok. 107.
25 i1 i 3 maja; 12 maja – rocznica 8mierci J. Pi3sudskiego, rocznica rejestracji NSZZ „Solidarno8B” Rolników In-
dywidualnych; 13 maja – miesi2cznica stanu wojennego; 28 maja – rocznica 8mierci prymasa Wyszy.skiego. 
26 AAPD 1983, dok. 107.
27 Deklaracja Specjalnej Sesji Ministerialnej Rady Pó$nocnoatlantyckiej w sprawie Polski, Bruksela, 11 stycznia 
1982+ r., [w:] Polska w stosunkach mi'dzynarodowych…, s. 183–185. Zob. równie4 dokumenty: AAPD 1982, 
dok.C17, BotschaHer Wieck, Brüssel (NATO), an das Auswärtige Amt, 11. Januar 1982, s. 70–75; AAPD 1982, 
dok. 18, BotschaHer Wieck, Brüssel (NATO), an das Auswärtige Amt, 11. Januar 1982, s. 75–78.
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deklaracja NATO z 11 stycznia 1982 r. w sprawie Polski28, ani 4e po-
szczególne pa.stwa nie mog3y zachowaB swobody dzia3a. w tej sprawie. 
Obszary, w których musia3yby nast5piB zmiany, zosta3y ju4 zasadniczo 
zidenty>kowane przez grup2 robocz5 „Europa Wschodnia” w ramach 
Europejskiej Wspó3pracy Politycznej EWG, w trakcie posiedze. Parla-
mentu Europejskiego, a tak4e posiedze. Rady Wspólnot Europejskich. 
Tym samym zosta3y wypracowane ogólne kierunki relacji z Polsk5 
i Zwi5zkiem Radzieckim. Przewidywa3y one mi2dzy innymi: podtrzy-
mywanie stanowiska, 4e tylko dialog rz5du PRL ze wszystkimi si3ami 
spo3ecznymi i wypracowanie konsensusu spo3ecznego by3y podstaw5 
poprawienia sytuacji w Polsce. Poza tym nale4a3o nieprzerwanie pod-
kre8laB i przypominaB o radzieckiej odpowiedzialno8ci za represje wo-
bec spo3ecze.stwa w PRL29. 

W poszczególnych obszarach relacji mi2dzynarodowych chodzi3o 
mi2dzy innymi: 

– o restrukturyzacj2 d3ugów i przyst5pienie Polski do Mi2dzynarodo-
wego Funduszu Walutowego30. Problem d3ugów i ich restrukturyzacji by3 
o tyle wa4ny, 4e po raz kolejny w opracowaniu bo.skiego MSZ zwróco-
no uwag2 na jego szkodliwy wp3yw na gospodark2 Zachodu („die Nich-
tumschuldung schadet uns mehr als Polen”)31. Przy okazji zdeklarowa-
no powstrzymanie si2 od przyznania Polsce nowych kredytów (jednak 
liczono si2 z konieczno8ci5 skredytowania sp3aty odsetek od d3ugu);

– ponowne nawi5zanie kontaktów i konsultacji dyplomatycznych na 
wysokim szczeblu: na pocz5tku na szczeblu dyrektorów departamentów, 
nast2pnie na szczeblu sekretarzy stanu (pod koniec roku 1983) i dopie-
ro w 1984 r. na szczeblu ministerialnym; 

– kontakty grup parlamentarnych, kontynuowanie pomocy humani-
tarnej, a tak4e sprawdzenie mo4liwo8ci zaanga4owania si2 pa.stw za-
chodnich w fundacj2 rolnicz5 Ko8cio3a katolickiego;

28 AAPD 1983, dok. 107.
29 Polska z3o4y3a akces do mi2dzynarodowego Funduszu Walutowego 10 listopada 1981 r. Delegacja Funduszu, 
która bezpo8rednio po tym przyby3a do Polski, opu8ci3a Warszaw2 po wprowadzeniu stanu wojennego. W reak-
cji na wydarzenia z grudnia 1981 r. USA, które mia3y w Funduszu pozycj2 mniejszo8ciow5, ale z prawem bloko-
wania decyzji (Sperrminorität), zasygnalizowa3y, 4e nie zgodz5 si2 na cz3onkostwo Polski w Funduszu. Od tego 
czasu rozmowy na ten temat zosta3y zamro4one. (AAPD 1983, dok. 49, przypis 49). 
30 AAPD 1983, dok. 107.
31 AAPD 1983, dok. 138, s. 718–720, BotschaHer Röding, Warschau, an das Auswärtige Amt, 13. Mai 1983. 
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– zako.czenie embarga USA na pasz2 i wycofanie innych sankcji wo-
bec Polski, a tak4e zniesienie sankcji wobec ZSRR.

W przytaczanej tutaj analizie bo.skiego MSZ znalaz3o si2 zalecenie, 
aby nie rozpatrywaB kwestii restrukturyzacji d3ugów polskich w po35-
czeniu z pielgrzymk5 papie4a do Polski. Nie nale4a3o równie4 podejmo-
waB rozmów z partnerami z EWG na temat propozycji z3agodzenia kon-
kretnych obostrze./sankcji w odpowiedzi na konkretne kroki polskiego 
rz5du przed wizyt5 papie4a. 

Prezentowane w analizach stanowisko dyplomacji RFN by3o zbli4o-
ne do stanowiska Ko8cio3a katolickiego w Polsce, który przywi5zywa3 
du45 wag2 do politycznego wymiaru pielgrzymki Jana Paw3a II32. Nowy 
ambasador RFN w Warszawie, Horst Röding (w Warszawie od 2 marca 
1983 r.), w trakcie pierwszej wizyty w siedzibie prymasa Polski poruszy3 
w rozmowie z prymasem Józefem Glempem temat sytuacji wewn2trznej 
w PRL. Prymas Glemp mówi3 nie tylko o planowanej pielgrzymce, z któ-
r5 35czono wielkie nadzieje (Ko8ció3 i rz5d w Warszawie), ale tak4e 
o wzmocnionych naciskach Moskwy na Jaruzelskiego, które zmniejsza-
3y jego pole manewru w polityce wewn2trznej. W trakcie rozmów Röding 
zapewni3 prymasa, 4e równie4 rz5d federalny wi5za3 z wizyt5 papie4a na-
dziej2 za pozytywne reakcje polskich kr2gów rz5dowych, które u3atwi-
3oby Zachodowi prowadzenie dialogu z Polsk533. 

Wszystkie ustalenia i plany odnosz5ce si2 do Polski, przygotowywa-
ne wówczas w Bonn (i pozosta3ych stolicach), nie uwzgl2dnia3y stano-
wiska USA, które zgodnie z informacj5 z Waszyngtonu, ulega3o ewolu-
cji. W Bonn interpretowano now5 strategi2 jako odpowied@ prezydenta 
USA na naciski ze strony mediów i Kongresu USA. Ich celem by3o prze-
j2cie inicjatywy przez Stany Zjednoczone i zapobie4enie sytuacji, gdy Za-
chód, po up3ywie jakiego8 czasu, akceptowa3 wydarzenia w Europie 
Wschodniej, a „problem sankcji sam móg3by si2 rozwi5zaB”34. 

Dla pa.stw zachodnich wa4n5 kwesti5 by3o wcze8niejsze poznanie kon-
cepcji USA i okre8lenie w3asnego stanowiska. Takie stanowisko wypraco-
wano w bo.skim MSZ i zaprezentowano w maju 1983 r. wCinformacji 
32 Tam4e.
33 Tam4e, przypis 4. 
34 AAPD 1983, dok. 152, s. 800–808, Aufzeichnung des Vortragenden Legationsrats I. Klasse Edler von Braunmühl, 
21. Mai 1983. 
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przeznaczonej dla kanclerza federalnego35. Helmut Kohl mia3 zaakceptowaB 
przygotowan5 strategi2, która by3a odpowiedzi5 na zaprezentowany 19 maja 
1983 r. przez Deputy Assisant Secretary Palmer, na specjalnie zwo3anym 
posiedzeniu Rady Pó3nocnoatlantyckiej, dokument po8wi2cony problemo-
wi Polski (Poland Review)36. Wypracowan5 przez MSZ i zaakceptowan5 
przez kanclerza strategi2 miano zaprezentowaB na spotkaniu ministrów 
spraw zagranicznych dziesi2ciu cz3onków wspólnot, które mia3o si2 odbyB 
24 maja 1983 r. w Brukseli. 

Analiza „Poland Review” wskazywa3a zarówno obszary, które by3y 
to4same z pogl5dami RFN, jak i punkty, które budzi3y w5tpliwo8ci w Bonn. 
W8ród punktów wspólnych dla USA i RFN by3y takie, które odnosi3y si2 
do dalszego zaanga4owania si2 Zachodu na rzecz 3agodzenia sytuacji 
w Polsce (czyli zwolnienie wi2@niów politycznych, ich powrót na miej-
sca pracy, starania o konsensus narodowy i pluralizm zwi5zkowy); bra-
ku zgody na ust2pstwa wobec Polski przed pielgrzymk5 papie4a do oj-
czyzny; u4ycia przysz3ych rozmów do wywierania nacisków na Polsk2 
w celu wype3nienia postulatów z pkt 1. W opracowaniu znalaz3y si2 rów-
nie4 dwa punkty budz5ce du4e w5tpliwo8ci dyplomacji niemieckiej. Po 
pierwsze: og3oszenie sztywnych warunków odchodzenia od sankcji wo-
bec Polski przed wizyt5 papie4a mog3o udaremniB spe3nienie 4ycze. pa-
pie4a o regulacji stosunków z Polsk5, po drugie: wprowadzenie schema-
tycznych i sztywnych warunków (reakcja i kontrreakcja) przedstawionych 
Polsce nie by3o odpowiednim elementem nacisku na Warszaw2. 

Z punktu widzenia analizy procesu wychodzenia Polski z izolacji dy-
plomatycznej szczególne znaczenie móg3 mieB pkt 1. Sugerowa3 on, 4e do-
sz3o do jakich8 ustale. ze Stolic5 Apostolsk5. Mog3y to sugerowaB równie4 
pisma, które przes3ano 16 maja 1983 r. ambasadorom RFN w Warszawie, 
Moskwie i Rzymie. By3a w nich mowa o daniu Ko8cio3owi katolickiemu 

35 Dokument ten zaprezentowano w formie speaking notes. Uwzgl2dni3 on ju4 uwagi poczynione przez rz5dy 
RFN, Francji i Wielkiej Brytanii do pierwotnego projektu, przygotowanego przez USA i przedstawionego 11 
maja 1983 r. na spotkaniu czterech ministrów spraw zagranicznych, oraz uwagi wniesione na spotkaniu zast2p-
ców czterech dyrektorów politycznych, które odby3o si2 z inicjatywy Wielkiej Brytanii 18 maja 1983 r. w Lon-
dynie. W trakcie tego spotkania wyra4ono krytyk2 dokumentu, zwracaj5c uwag2 przede wszystkim na sztywny 
schemat reakcji i kontrreakcji w relacjach z Polsk5, a tak4e na fakt, 4e dokument, o którym by3a mowa (oczeki-
wania wobec Polski i kroki ze strony USA po wype3nieniu przez Warszaw2 tych4e oczekiwa.), mia3 zostaB przed-
stawiony jeszcze przed podró45 papie4a do Polski. (AAPD 1983, dok. 152, przypis 7 i 8). 
36 AAPD 1983, dok. 152.
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w Polsce szansy pozytywnego oddzia3ywania na rz5d w Warszawie w celu 
sk3onienia w3adz do ust2pstw wobec dzia3aczy opozycyjnych, i to jeszcze 
przed pielgrzymk5 papie4a do Polski37. Obawiano si2 przy tym, 4e wcze-
8niejsze og3oszenie twardych warunków ameryka.skich mog3o odnie8B 
odwrotny efekt od po45danego i wzmocniB ortodoksyjne skrzyd3o w PZPR, 
a tym samym zadaB Ko8cio3owi cios w plecy („der Kirche […] in den 
Rücken fallen”). Ponadto obawiano si2, 4e po upublicznieniu dokumen-
tu ZSRR otrzyma dodatkowe, mocne argumenty przeciwko pielgrzymce 
Jana Paw3a II lub do zrobienia jakichkolwiek ust2pstw na rzecz opozycji 
w Polsce38. 

Te obawy sta3y si2 cz28ciowo nieaktualne. Jak analizowano w Bonn, 
po pierwszej krytyce w „gronie czterech”, dyplomacja Stanów Zjedno-
czonych z3agodzi3a nieco stanowisko, przychylaj5c si2 tym samym do 
opinii sojuszników. Nowa wersja „Poland Review” przedstawiona, jak 
wspominano ju4 wcze8niej, 19 maja 1983 r. w Londynie w formie spe-
aking notes, dawa3a nadziej2 Warszawie, 4e po pozytywnie zako.czonej 
pielgrzymce papie4a USA zgodzi si2 na rozpocz2cie rozmów w sprawie 
restrukturyzacji d3ugów (w pierwszej kolejno8ci d3ugów z 1981 r.).

Co ciekawe, w analizach, które przygotowano w Bonn, krytykowano 
nie tylko sposób podej8cia USA do rozmów z Polsk5 i twarde stanowisko, 
ale przede wszystkim czas, w którym og3aszano dokument, o którym 
mowa. W8ród cz3onków Rady NATO mówiono nawet o oportunizmie 
Amerykanów. Po pierwsze, by3o to bezpo8rednio przed wizyt5 papie4a 
w Polsce. Takie post2powanie nie mia3o sensu, jak zauwa4yli równie4 po-
zostali cz3onkowie NATO podczas narady w Brukseli 19 maja 1983 r. Bu-
dzi3o ono z3e skojarzenia. W tym kontek8cie przedstawiciel Belgii w NATO 
stwierdzi3, 4e nale4a3o unikaB wra4enia, 4e papie4 jest pos3a.cem Zacho-
du39. Po drugie, USA chcia3a poznaB stanowisko sprzymierze.ców jesz-
cze przed rozpocz2ciem szczytu gospodarczego w Williamsburgu (28–30 
maja 1983 r.). 

Nie tylko te dwa punkty by3y krytykowane przez dyplomacj2 zachod-
nioniemieck5. W Bonn zwrócono uwag2 na ameryka.skie metody 

37 AAPD 1983, dok. 152, przypis 12. 
38 Tam4e.
39 „Messager de l’Occident’” AAPD 1983, dok. 152, przypis 10. 
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konsultacji, które – jak zdarza3o si2 ju4 wcze8niej – nie bra3y pod uwag2 
stanowiska sojuszników. Tak by3o w przypadku sankcji wobec Polski 
(aCwcze8niej równie4 w kontek8cie ob3o4enia sankcjami ZSRR po zaj2-
ciu w grudniu 1979 r. Afganistanu). Poza tym USA chcia3 zablokowaB 
ka4d5 inn5 mo4liwo8B dzia3ania w sprawie Polski, je4eli nie wspó3gra3a 
ona z polityk5 USA zaprezentowan5 w „Poland Review”. Negatywnie po-
strzegano równie4 po8pieszne dzia3ania prezydenta i domaganie si2 od 
sprzymierze.ców europejskich szybkiej akceptacji nowej taktyki Wa-
szyngtonu. Poza tym zwrócono uwag2 na przecenianie przez administra-
cj2 ameryka.sk5 stymuluj5cego dzia3ania (Hebelkra/) ameryka.skiego 
projektu, zw3aszcza, 4e jego ramy by3y bardzo sztywne i nie dawa3y wiel-
kiej mo4liwo8ci manewru dyplomatycznego. Poza tym nale4a3o przeana-
lizowaB, czy istotnie stosunki polsko-ameryka.skie stanowi3y p3aszczyzn2, 
na której chciano rewidowaB relacje Zachodu z Polsk5? By3o to ciekawe 
pytanie, poniewa4 w Bonn przypuszczano, 4e zaprezentowana polityka 
USA mia3a na celu 8ci8lejsze wspó3dzia3ania sojuszników europejskich 
z USA (tzw. restrykcyjna linia), gdyby w PRL dosz3o do zaostrzenia sy-
tuacji. Mog3o si2 tak staB, gdyby w wyniku rozruchów wizyta Jana Paw-
3a II zosta3a odwo3ana lub przerwana. 

Z drugiej jednak strony w Bonn widziano pozytywne elementy no-
wej strategii USA. Przede wszystkim w obliczu dotychczasowej sztyw-
no8ci stanowiska Waszyngtonu zaprezentowane propozycje by3y post2-
pem i wymaga3y zaanga4owania, gdy4 – jak zauwa4ono w Bonn – ich 
przeforsowanie nie by3o 3atwym zadaniem40. Poza tym dla Polaków za-
powied@ mo4liwo8ci jakichkolwiek zmian i rozmów mia3a bardzo du4e 
znaczenie. Ju4 wcze8niej strona polska naciska3a na sformu3owanie przez 
Zachód warunków odej8cia od sztywnej linii restrykcji. Co ciekawe, 
Warszawa stara3a si2 usilnie o ich sformu3owanie przed wizyt5 papie4a41. 
By3 jeszcze jeden, bodaj4e najwa4niejszy efekt opracowanego przez Wa-
szyngton dokumentu: raz zainicjowan5 zmian2 stosunku Zachodu do 
Polski nie mo4na b2dzie zatrzymaB i utrzymaB w 8cis3ych ramach ogra-
nicze. ameryka.skich. Poza tym Europejczycy dostan5 w praktyce 
40 Jak wynika3o w notatki sekretarza stanu von Stadena, odnosi3o si2 to szczególnie do „liberale P[olen]-Lobby”. 
W tym wypadku najprawdopodobniej chodzi3o o Zbigniewa Brzezi.skiego, w latach 1977–1981 doradc2 prezy-
denta J. Cartera, bardzo surowo ocenianego w Bonn.
41 AAPD 1983, dok. 152, przypis 10. 
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wi2ksz5 mo4liwo8B wp3ywania na kierunek tych zmian, ni4 zosta3o to 
przewidziane w dokumentach Departamentu Stanu. W efekcie zapropo-
nowano kanclerzowi Kohlowi, aby ten zaakceptowa3 propozycje dzia3a. 
opracowan5 w MSZ i tym samym otworzy3 drog2 do dalszych konsulta-
cji w sprawie ameryka.skiego projektu dzia3a. wobec Polski. 

O>cjalne stanowisko Bonn w konsultacjach z cz3onkami EWG wy-
gl5da3o zatem nast2puj5co: 

– nie nale4a3o og3aszaB w sprawie Polski jakichkolwiek propozycji 
przed pielgrzymk5 papie4a;

– je4eli USA chce og3osiB warunki z3agodzenia sankcji wobec Polski, 
to Bonn jest zdania, 4e odpowiedzialno8B za nie spocznie tylko i wy35cz-
nie na USA;

– je4eli strona ameryka.ska chce poinformowaB stron2 polsk5, 4e w ob-
szarach, które podlegaj5 wspólnym ustaleniom Zachodu (tutaj szczegól-
nie w obszarze restrukturyzacji d3ugów) jest sk3onna do dodatkowych 
ust2pstw, Bonn nie sprzeciwia si2 temu, ale tylko je8li taka informacja 
nie b2dzie ob3o4ona wst2pnymi warunkami. 

Wypracowane stanowisko 24 maja 1983 r. zosta3o przes3ane ambasa-
dzie RFN w Waszyngtonie42.

Zgodnie z sugestiami Londynu i Pary4a43 24 maja 1983 r., podczas na-
rady w ramach Europejskiej Wspó3pracy Politycznej, w gronie cz3onków 
EWG minister Genscher podniós3 problem ustalenia wspólnej strategii 
dzia3ania wobec planów ameryka.skich. Potem o>cjalne stanowiska Bonn, 
Londynu i Pary4a zosta3y przedstawione stronie ameryka.skiej. 

Nieco trudniej by3o uzyskaB jednog3o8no8B w szerszym gronie. 30 maja 
1983 r. na forum sta3ych przedstawicieli Rady Pó3nocnoatlantyckiej ujaw-
ni3y si2 w pe3nej rozci5g3o8ci ró4nice stanowisk w sprawie polskiej. Kana-
da, W3ochy, Wielka Brytania i Portugalia by3y najbli4ej akceptacji stano-
wiska ameryka.skiego. Natomiast wszystkie kraje wyra4a3y pogl5d, 4e 
najpierw nale4y wypracowaB konsensus (okre8lenie warunków ust2pstw 
i rekompensaty za nie) i dopiero wtedy wyst5piB z jednym stanowis kiem 
wobec Polski. Du4ym b32dem by3oby podanie do publicznej wiadomo8ci 

42 AAPD 1983, dok. 152, przypis 30. 
43 W tym miejscu nale4y zauwa4yB, 4e Dania wypowiada3a si2 przeciwko tego typu ustaleniom, wychodz5c z za-
3o4enia, 4e ust2pstwa Zachodu wobec Polski by3y przedwczesne. (AAPD 1983, dok. 152). 

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   292 2019-10-14   20:56:55



Ma"gorzata %wider | 293

gotowo8ci Zachodu do ust2pstw bez okre8lonych wcze8niej warunków 
i rekompensat. Szczególnie niekorzystnie nale4a3o oceniB ten fakt, gdyby 
takie informacje pojawi3y si2 przed wizyt5 papie4a w Polsce, co da3oby 
mo4liwo8B po8redniego lub bezpo8redniego po35czenia tych wydarze. – 
ust2pstw i pielgrzymki. 

W przytoczonej tutaj argumentacji Bonn, na uwag2 zas3uguje pro-
blem 35czenia lub nie35czenia pielgrzymki papie4a do Polski z kwest5 
ust2pstw (g3ównie >nansowych) ze strony Zachodu. Na podstawie do-
st2pnych niemieckich dokumentów mo4na stwierdziB, 4e nie by3o jed-
no8ci w8ród pa.stw zachodnich, a ich pogl5dy na sposób rozwi5zania 
problemu polskiego by3y ró4ne. Poza tym USA stara3o si2 narzuciB w3a-
sn5 koncepcj2 pozosta3ym cz3onkom NATO. Tymczasem dyplomacja 
niemiecka próbowa3a przede wszystkim dzia3aB tak, aby po pierwsze, od-
zyskaB pieni5dze po4yczone Warszawie (tylko za 1981 r. Polska by3a d3u4-
na RFN w gotówce ok 190 mln DM. By3a to kwota nale4na w ramach bi-
lateralnie podpisanych porozumie. restrukturyzacyjnych)44. Po drugie, 
zachowaB w3asny kierunek i wp3yw polityczny w Polsce i Watykanie. 

Aby odzyskaB pieni5dze, nale4a3o doprowadziB do restrukturyzacji 
polskich d3ugów. Mia3o to odsun5B gro@b2 og3oszenia przez Warszaw2 
niewyp3acalno8ci45 i dawa3o pewn5 mo4liwo8B nacisków (ekonomicz-
nych) Zachodu na Warszaw2, a tak4e os3abia3o wp3ywy radzieckie nad 
Wis35. Restrukturyzacja d3ugów by3a w interesie Zachodu. Jak s5dzono 
w Bonn, jej brak bardziej szkodzi3 RFN ni4 Polsce. Rz5d w Warszawie 
by3 gotów zap3aciB cz28B nale4no8ci pod warunkiem, 4e rozpocznie si2 
proces wychodzenia z izolacji politycznej i ekonomicznej kraju. Ozna-
cza3o to równie4, 4e otrzyma nadziej2 na nowe kredyty, pó3produkty i cz2-
8ci zamienne dla przemys3u. 

Nie bez znaczenia by3y aspekty polityczne. Przede wszystkim chodzi-
3o o utrzymanie przy w3adzy rz5du genera3a Jaruzelskiego jako gwaranta 
wprowadzenia koncesjonowanych (?) reform i nieeskalowania sytuacji 
44 AAPD 1983, dok. 152. 
45 Problem niewyp3acalno8ci by3 poruszany wielokrotnie. Nale4y powiedzieB jednoznacznie, 4e ówczesny rz5d 
robi3 wszystko, aby nie musieB go og3osiB. W tych dzia3aniach by3 wspierany przez ZSRR. Iwan Achipow, pierw-
szy zast2pca Przewodnicz5cego Rady Ministrów ZSRR, ostrzeg3, 4e nie nale4y dopu8ciB do tego, aby Zachód zo-
sta3 (bez uprzedzenia) postawiony przed faktem niewyp3acalno8ci Polski. „W przesz3o8ci tak zachowa3a si2 Ko-
rea Pó3nocna i wywo3a3o to bardzo nieprzyjemne reperkusje dla wszystkich krajów socjalistycznych”. (M. Awi-
der, Stanowisko…, s. 283). 
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wewn2trznej. Ten temat pojawia3 si2 do8B cz2sto, pocz5wszy od wiosny 
1981 r., gdy genera3 Jaruzelski wszed3 na scen2 polityczn5. Procentowa3o 
dobre wra4enie, jakie zrobi3 w marcu 1981 r. na Genscherze i innych poli-
tykach RFN46. Znaczenie mia3y równie4 bardzo pozytywne oceny genera-
3a wystawiane mu przez hierarchów ko8cielnych, w tym przede wszystkim 
prymasa Glempa47. Równocze8nie rz5d RFN by3 8wiadom zró4nicowania 
pogl5dów na temat Jaruzelskiego w kr2gach ko8cielnych48. 

Pó@n5 wiosn5 1983 r. sytuacja by3a napi2ta. Ambasador RFN w War-
szawie, Roeding, donosi3 w maju 1983 r., 4e ze strony ZSRR mo4na za-
uwa4yB zmasowany nacisk na Jaruzelskiego. D5dano „bezkompromiso-
wej walki ideologicznej” i atakowano „polski pluralizm”. Uwzgl2dniaj5c 
wewn2trzn5 sytuacj2 w PRL, w Bonn widziano mo4liwo8ci z3agodzenia 
stosunku Zachodu do rz5du Jaruzelskiego jedynie w 8cis3ym zwi5zku 
z pozytywnie zako.czon5 pielgrzymk5 Jana Paw3a II do Polski, niejako 
pod os3on5 8wiatowej opinii publicznej. Oczekiwano, 4e po zako.czeniu 
wizyty papie4a i spadku zainteresowania Polsk5 dojdzie do wzrostu na-
pi2B i nacisków skrzyd3a ortodoksyjnego. Dlatego te4 og3oszenie przez 
USA – lub pa.stwa zachodnie – wst2pnych warunków przed pielgrzym-
k5 wzmocni3oby ortodoksyjne skrzyd3o w Warszawie i jego argumenta-
cje, 4e Zachód nosi3 si2 z zamiarem zmiany systemu socjalistycznego. 
Poza tym wzmocni3oby to przekonanie w3adz Polski, 4e polityczny uk3on 
w stron2 Zachodu nie by3 op3acalny. Dawa3oby równie4 ZSRR dodatko-
we argumenty do nacisków na rz5d w Warszawie, aby nie dopu8ciB do 
pielgrzymki papie4a. W efekcie mo4liwo8B pozytywnego oddzia3ywania 
Ko8cio3a na rz5d Jaruzelskiego uleg3aby powa4nemu ograniczeniu. 

46 AAPD 1981, dok. 78, Deutsch-polnische Regierungsgespräche in Warschau, 19./20. Marz 1981, s. 408–426; 
AAPD 1981, dok. 80, Gespräch des Bundesministers Genscher mit Ministerpräsident Jaruzelski in Warschau, 
20. Marz 1981, s. 430–440.
47 Zob. M. Awider, „Moskiewski pacho$ek” versus „polski patriota”. Niepubliczne opinie o generale Wojciechu Jaru-
zelskim z lat 1981–1982, [w:] O powinno(ciach #o$nierskich, t. 3: Na kr'tych drogach #o$nierskich losów, red nauk. 
A. Drzewiecki, O8wi2cim 2016, s. 186–207. 
48 Rz5d RFN do8B dobrze orientowa3 si2 w sytuacji w Episkopacie i w8ród duchownych. Przyk3adowo w czerwcu 
1983 r. kanclerz Kohl podczas rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ, Javierem Perézem de Cuéllar Guerra 
(Peréz by3 w latach 1969–1971 pierwszym akredytowanym ambasadorem Peru w Moskwie i w Warszawie), po-
wiedzia3, 4e w Ko8ciele katolickim w Polsce mo4na zauwa4yB ró4ne tendencje, szczególnie w kontek8cie wspó3-
pracy z rz5dem. Biskupi przyj2li pozycj2, któr5 Kohla nazwa3 „dyplomatycznym kursem wobec rz5du”, natomiast 
ni4szy rang5 kler by3 bardziej krytyczny wobec rz5du genera3a Jaruzelskiego. By3y równie4 grupy duchownych, 
które nawet gotowe by3y do otwartej konfrontacji z rz5dem w Warszawie. (AAPD 1983, dok. 176, Gespräch des 
Bundeskanzlers Kohl mit VN-Generalsekretär Peréz de Cuéllar, 10. Juni 1983, s. 917–928). 
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W tych kalkulacjach niebagateln5 rol2 odgrywa3y równie4 ogólne ten-
dencje polityki RFN wobec Polski i bloku wschodniego. Strategi2 przyj2t5 
za rz5dów socjalliberalnych i kanclerza Helmuta Schmidta (do 1 pa@dzier-
nika 1982 r.) utrzymano i rozwijano nadal. Oznacza3o to prowadzenie sta-
bilnej, ale niezbyt radykalnej polityki wobec rz5du w Warszawie49. W efek-
cie relacje polsko-zachodnioniemieckie by3y dobre i nie popsu3y ich nawet 
sankcje na3o4one przez Zachód. Pozwoli3o to RFN prowadziB wielow5tko-
w5 polityk2 opart5 na poprawnych relacjach z rz5dem i cichym wsparciu 
dla opozycji solidarno8ciowej, a tak4e bardzo dobrych relacjach z Ko8cio-
3em katolickim. St5d te4 nadrz2dnym celem polityki Bonn by3o wzmoc-
nienie tych dwóch elementów polskiej sceny politycznej: Ko8cio3a i Ja-
ruzelskiego. Nie chciano wzbudzaB wra4enia, 4e zaplanowane przez 
Jaruzelskiego ust2pstwa, jakie miano wprowadziB po pielgrzymce pa-
pie4a, by3y w3a8ciwie wype3nieniem 45da. Zachodu. W tym kontek8cie my-
8lano i planowano d3ugoterminowo, unikaj5c krótkotrwa3ych dzia3a. i stra-
tegii, które mog3yby wp3yn5B niekorzystnie na relacje Wschód – Zachód. 

W tym wypadku miano na my8li relacje NRD – RFN, które – jak t3uma-
czy3 sekretarzowi generalnemu ONZ kanclerz Kohl – nie mog3y byB lepsze 
od ogólnych relacji obu bloków. Nadrz2dnym celem polityki zachodnionie-
mieckiej by3o zachowanie jak najlepszych stosunków niemiecko-niemiec-
kich, jak mówi3 Kohl w maju 1983 r. Sytuacja w Polsce mog3a niekorzystnie 
wp3yn5B na relacje Bonn – Berlin Wschodni, a tak4e na relacje wewn2trz-
ne w NRD. Chodzi3o mi2dzy innymi o stosunek w3adz Niemiec Wschod-
nich do Ko8cio3a. Kohl mówi3 w tym kontek8cie o bardzo pozytywnym eta-
pie tych relacji maj5cym zwi5zek z tzw. Luther-Jahr, czyli obchodami 500. 
rocznicy urodzin Marcina Lutra. Relacje by3y tak dobre, 4e kanclerz RFN 
mówi3 sekretarzowi generalnemu ONZ, 4e kierownictwo NRD 8wi2towa3o 
Lutra, „jakby by3 on cz3onkiem Komitetu Centralnego SED”50. Pogorszenie 
stosunków Ko8ció3 – pa.stwo w Polsce mog3o wp3yn5B na relacje Ko8ció3 

– pa.stwo w NRD. Niestety nie wiadomo, jak g32bokie by3y to zale4no8ci. 
Chodzi3o przecie4 o dwa ró4ne ko8cio3y: Ko8ció3 katolicki i Ko8ció3 prote-
stancki. Ten aspekt nale4a3oby dok3adniej zbadaB. 

49 O polityce RFN, która nie by3a nazbyt krytyczna wobec dzia3a. rz5du PRL, szczególnie w kontek8cie reakcji na 
wprowadzenie stanu wojennego zobacz: M. Awider, Stanowisko…
50 Tam4e. 
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Z powodu braku jedno8ci w8ród pa.stw Zachodnich zrezygnowano 
z zaprezentowania warunków wst2pnych do rozpocz2cia procesu wy-
chodzenia Polski w izolacji politycznej i ekonomicznej. Francja, Wielka 
Brytania i RFN poprosi3y nawet USA o nieczynienie niczego, co mog3o-
by zagroziB pielgrzymce51. Stany Zjednoczone by3y gotowe spe3niB pro8-
b2 sojuszników, poniewa4 – jak zapewnia3 ameryka.ski sekretarz stanu 
George Pratt Shultz – najwa4niejsz5 kwesti5 by3o zachowanie jedno8ci 
Zachodu. Ponadto nale4a3o koordynowaB wszystkie wypowiedzi i awan-
se wobec Polski. Na pocz5tku czerwca 1983 r. zgodzono si2 w trakcie spo-
tkania czterech ministrów spraw zagranicznych, 4e do tematu Polski i od-
chodzenia Zachodu od sankcji powróci si2 po zako.czeniu pielgrzymki. 
Wyra4ono przy tym nadziej2, 4e b2dzie ona pozytywnym elementem 
kszta3tuj5cym relacje wewn2trzne w Polsce, a tak4e przys3u4y si2 powi2k-
szeniu medialnego i wychowawczego wp3ywu Ko8cio3a. 

W podobnym duchu wypowiadano si2 podczas spotkania w ramach 
posiedzenia Rady Wspólnot Europejskich, które odbywa3o si2 w dniach 
17–19 czerwca 1983 r. we Frankfurcie (od 1 stycznia do 30 czerwca 1983Cr. 
Radzie przewodniczy3a RFN)52, czyli w trakcie odbywaj5cej si2 pielgrzym-
ki papie4a do Polski. Cz3onkowie Rady zadeklarowali ch2B powstrzyma-
nia si2 od politycznych komentarzy i respektowania religijnego charak-
teru wizyty g3owy Ko8cio3a katolickiego w PRL. Jednocze8nie dziesi5tka 
uzna3a za konieczne wyraziB swoj5 solidarno8B z narodem polskim i po-
przeB jego 45dania polityki pojednania narodowego53. 

Dla kszta3towania dalszej polityki Zachodu wobec Polski decyduj5-
ce znaczenia mia3o nieo>cjalne spotkanie Genschera z emisariuszem Wa-
tykanu ksi2dzem Alojzym Orszulikiem. Orszulik odwiedzi3 ministra 
w jego prywatnym mieszkaniu 2 lipca 1983 r. i przekaza3 mu opinie Jana 
Paw3a II i kardyna3a Macharskiego na temat przebiegu i interpretacji po-
litycznej pielgrzymki, które zasadniczo mo4na sprowadziB do nast2pu-
j5cych punktów: 

– genera3 Jaruzelski i rz5d w Warszawie wykazali du45 odwag2, dopro-
wadzaj5c do pielgrzymki;

51 AAPD 1983, dok. 175. Ministerialdirektor PfeFer, z. Z. Paris, an das Auswärtige Amt, 9 Juni 1983, s. 907–916. 
52 AAPD 1983, dok. 185, Runderlass des Vortragenden Legationsrats I. Klasse Steinkühler, 21. Juni 1983, s. 962–967.
53 Tam4e.
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– z3agodzenie stanowiska Zachodu wobec Polski (ale nie radykalna 
jego zmiana) b2dzie krokiem po45danym;

– Zachód nie mo4e zarzuciB polityków w Warszawie wst2pnymi wa-
runkami, bo przestan5 wspó3pracowaB;

– nale4a3o przyj5B taktyk2 ma3ych, ale konsekwentnie po sobie nast2-
puj5cych kroków.

Na pytanie Genschera, czy inicjatywa „pierwszego kroku” w stroni2 
Polski le4a3a po stronie Zachodu, odpowied@ Orszulika by3a jednoznacz-
nie twierdz5ca. Tak5 opini2 reprezentowa3 „najwy4szy prze3o4ony” emi-
sariusza i kardyna3 Macharski54. Decyduj5ce pytania odnosi3y si2 do 
przysz3ego stosunku Zachodu do rz5du Jaruzelskiego. Genscher pyta3, 
czy zako.czona sukcesem wizyta papie4a w Polsce by3a wystarczaj5cym 
powodem do powolnej zmiany dotychczasowej polityki Zachodu wo-
bec Polski. (Chodzi3o o restrukturyzacj2 d3ugu, podj2cie relacji dyplo-
matycznych na wysokim szczeblu i cz3onkostwo Polski w Mi2dzynaro-
dowym Funduszu Walutowym). Je4eli nie by3a, to jakie kryteria musz5 
zostaB spe3nione? Czy w3a8ciwe by3o pierwsze wra4enie, 4e Zachód po-
winien zrobiB pierwszy krok w kierunku Jaruzelskiego, a dalszy rozwój 
tych4e relacji nale4y uzale4niB od rozwoju sytuacji w Polsce?55

Przekazane Genscherowi informacje z Watykanu by3y w zasadzie po-
zytywne, chocia4 podkre8lano, 4e genera3 Jaruzelski w rozmowach z pa-
pie4em nie uczyni3 4adnych zobowi5zuj5cych deklaracji. Wa4n5 dat5, 
wiele mówi5c5 o prawdziwych zamiarach Jaruzelskiego, móg3 byB dzie. 
22 lipca, kiedy to spodziewano si2 amnestii (i zniesienia stanu wojenne-
go). Papie4 by3 zdania, 4e najlepiej sprawdzi3aby si2 taktyka zakulisowych 
kontaktów z przedstawicielami rz5du w Warszawie, b2d5ca wst2pem do 
dalszych relacji. Szczególnie to ostatnie stwierdzenie by3o cenne z punk-
tu widzenia Bonn, albowiem legitymizowa3o i uzasadnia3o uprawian5 
przez polityków RFN strategi2 „cichej dyplomacji”56. 

Analizuj5c stanowisko USA i pa.stw Europy Zachodniej, nale4y zwró-
ciB uwag2 na brak jedno8ci w ich szeregach. Nie chodzi bynajmniej 

54 AAPD 1983, dok. 197, Aufzeichnung des Vortragenden Legationsrats I. Klasse Edler von Braunmühl, 3. Juli 
1983, s. 1021–1027.
55 A. Bresselau von Bressendorf, Frieden durch Kommunikation. Das System Genscher und die Entspannungspoli-
tik im Zweiten Kalten Krieg 1979–1982/82, Berlin–Boston 2015, s. 305.
56 Tam4e. 

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   297 2019-10-14   20:56:55



298 | Pielgrzymka Jana Paw"a II w 1983 r. i korekta polityki Zachodu wobec PRL

oCpubliczne deklaracje i wyst5pienia, które by3y stosunkowo zbli4one do 
siebie i odzwierciedla3y zapatrywania opinii spo3ecznych w poszczegól-
nych pa.stwach, ale o wielk5 polityk2, której podbudow5 by3y w pierw-
szym rz2dzie kwestie >nansowe i interesy pa.stwowe (ze strony Europy), 
a tak4e ch2B dominacji politycznej (ze strony USA). Dlatego nale4y ne-
gatywnie odpowiedzieB na postawione we wst2pie pytanie, czy pielgrzym-
ka papie4a do Polski mia3a wp3yw na zasadnicz5 zmian2 kierunku poli-
tyki Zachodu wobec Polski. W3a8ciwie wszystkie pa.stwa europejskie 
my8la3y o zmianie relacji z PRL, przy czym to Stany Zjednoczone jako 
pierwsze chcia3y sformalizowaB ten proces. W tym wypadku pierwszo-
planow5 rol2 odgrywa3y polskie d3ugi i sankcje ekonomiczne. Mo4liwo8B 
zniesienia sankcji rozwa4ano ju4 wcze8niej, z powodu ich uci54liwo8ci 
dla Zachodu. 

Problemem by3a data rozpocz2cia procesu odchodzenia od restrykcji 
i warunków wst2pnych. I tutaj bez w5tpienia wa4n5 rol2 odegra3a piel-
grzymka. Jak si2 zdaje (t2 kwesti2 nale4a3oby dok3adniej zbadaB na pod-
stawie materia3ów @ród3owych proweniencji ameryka.skiej i watyka.-
skiej), lepsze wyczucie roli i znaczenia Ko8cio3a w 4yciu Polaków mieli 
dyplomaci europejscy ni4 ameryka.scy. St5d te4 ich wi2ksza dba3o8B 
o docenienie roli polskiego Ko8cio3a w polityce mi2dzynarodowej. Nie 
bez znaczenia, szczególnie dla dyplomacji zachodnioniemieckiej, by3y 
informacje poufne, które nadchodzi3y z Warszawy, Moskwy oraz z Wa-
tykanu. Dyplomacja RFN za czasów rz5du socjalliberalnego uwa4a3a si2 
za swoisty pas transmisyjny mi2dzy Wschodem a Zachodem i – jak si2 
wydaje – nie odesz3a zbyt daleko od tego pogl5du nawet pod rz5dami 
CDU/CSU – FDP. Umiej2tne wykorzystywanie informacji, a przede 
wszystkim dbanie o swoje interesy (>nansowe, wizerunkowe, a przede 
wszystkim narodowe – w kontek8cie relacji niemiecko-niemieckich) po-
zwoli3o RFN na takie kszta3towanie polityki mi2dzynarodowej, które 
gwarantowa3o Niemicom Zachodnim wzrost potencja3u ekonomicznego 
i politycznego. Do elementów tej taktyki nale4a3o bez w5tpienia wyko-
rzystanie pielgrzymki papie4a do ojczyzny jako ostatecznego argumen-
tu na rzecz rozpocz2cia procesu zmiany stosunku pa.stw zachodnich 
do Polski i genera3a Jaruzelskiego. Po35czenie ust2pstw ze strony Jaru-
zelskiego i Zachodu z pozytywnym przebiegiem pielgrzymki pozwoli3o 
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na zachowanie twarzy wszystkim aktorom i dodatkowo na wzmocnie-
nie pozycji Ko8cio3a, który by3 wówczas uto4samiany z post2pem poli-
tycznym i z reformami. 

Abstract
4e Pilgrimage of John Paul II in 1983 and the correction of the 
Western policies towards the People’s Republic of Poland

Ee Pilgrimage of John Paul II in 1983 had not only a very important 
religious dimension, but was also perceived as an important political ele-
ment in the process of shaping relations between the West and Poland, 
especially in the context of interrupting the diplomatic isolation of Po-
land and limiting economic sanctions imposed by the West. Ee success 
or possible failure of the pilgrimage was expected to decide whether it 
would be possible to establish direct political contacts with Warsaw that 
would not aim to strengthen Jaruzelski, but to give the West an opportu-
nity to inGuence internal relations in Poland. In addition, there was hope 
to restructure the debts of Poland, which had been causing severe harm 
to the Western economy. Ee question of how to solve the Polish problem 
was a bone of contention for the allies: Europeans stressed >nancial issues 
and state interests, and the US expressed their willingness to dominate 
politically. In the spring of 1983, all European countries thought about 
changing their relations with the People’s Republic of Poland, but it was 
the United States that wanted to formalize the process. It was diJcult for 
decision-makers to choose an appropriate moment for the West to resign 
from restrictions; in this context, the pilgrimage played an important role. 
Since European diplomats had a greater sense of the role and importance 
of the Church in the life of Poles than American diplomats did, they much 
more consciously appreciated the role of the Polish Church in interna-
tional politics. Ee pilgrimage was thus used as a >nal argument for the 
gradual change of the attitude of Western states towards Poland and to-
wards General Jaruzelski himself. With the positive course the pilgrimage 
took, the mutual concessions on the part of Jaruzelski and the West al-
lowed all actors to save face and to strengthen the position of the Church, 
which was then identi>ed with political progress and reform.
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Andrzej Kopiczko

Jan Pawe" II w Olsztynie w 1991 r. –  
przygotowania do papieskiej pielgrzymki, 
przebieg, przes"anie oraz relacje  
lokalnych mediów

Po II wojnie 8wiatowej w diecezji warmi.skiej zasz3y du4e zmiany. Przede 
wszystkim wskutek decyzji politycznych administracj2 przej2li ksi24a na-
rodowo8ci polskiej. Pierwszym administratorem diecezji zosta3 15 sierp-
nia 1945 r. ks. Teodor Bensch, kap3an archidiecezji pozna.skiej. To on 
otwiera3 poczet rz5dców diecezji, którzy przybywali z terenów historycz-
nie polskich. Jedynie w latach 1951–1953 wikariuszem kapitulnym by3 
autochton ks. Wojciech Zink. Nale4y te4 wspomnieB o prawie ca3kowitej 
wymianie ludno8ciowej, nowych stosunkach wyznaniowych, a tak4e pro-
blemach zwi5zanych z pozyskiwaniem 8wi5ty. poewangelickich dla osie-
dlaj5cych si2 katolików. Wytworzy3a si2 równie4 nowa mozaika kulturo-
wa, któr5 stworzyli przybywaj5ca na Warmi2 i Mazury przesiedle.cy z Wi-
le.szczyzny, Wo3ynia i Polesia oraz terenów po3o4onych bli4ej – przede 
wszystkim z Kurpiów. W pejza4 kulturowy regionu wpisa3y si2 cerkwie 
greckokatolickie i prawos3awne, kaplice i obrazy Matki Boskiej Ostro-
bramskiej czy zwyczaje wile.skie (m.in. Kaziuki)1.
1 Szerzej na ten temat zob. A. Kopiczko, Ró#norodno(* kulturowa Warmii i Mazur po II wojnie (wiatowej, [w:] Re-
gionalizm w Ko(ciele, Ko(ció$ w regionie. Materia$y II Ogólnopolskiego Zjazdu Ksi'#y Regionalistów, Gietrzwa$d 
24–26 wrze(nia 1999 r., Ciechanów 2001, s. 108–118.
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Zmiany te spowodowa3y, 4e wi2ksz5 rol2 ni4 przed II wojn5 8wiato-
w5 zacz53 odgrywaB Ko8ció3 katolicki. Oczywi8cie, nale4y pami2taB, 4e 
na samej Warmii we wcze8niejszym okresie przywi5zanie do wiary ka-
tolickiej by3o jeszcze mocniejsze, ale bior5c od uwag2 ca3y region daw-
nych ewangelickich Prus Wschodnich sytuacja wygl5da3a nieco inaczej. 
Nic zatem dziwnego, 4e w nowej rzeczywisto8ci politycznej przywi5za-
nie do tradycyjnych form pobo4no8ci oraz do hierarchii ko8cielnej i same-
go papie4a by3o bardzo du4e. Wyra4a3o si2 to w akceptowaniu nauczania 
moralnego i spo3ecznego oraz okoliczno8ciowych modlitwach. Jeszcze 
wi2kszego znaczenia nabra3o papiestwo po wyborze na namiestnika 
Chrystusowego Jana Paw3a II. Na masow5 skal2 sta3y si2 popularne piel-
grzymki i wycieczki do Watykanu, zawieszanie wizerunków Ojca Awi2te-
go w domach. Na Warmii wybór Karola Wojty3y nabra3 jeszcze wi2ksze-
go znaczenia, poniewa4 w XV w. nowo mianowany biskup warmi.ski 
Eneasz Sylwiusz Piccolomini zosta3 19 sierpnia 1458 r. papie4em i przy-
bra3 imi2 Pius II2. Jest zatem zrozumia3e, 4e odczuwano silne pragnienie, 
by diecezj2 warmi.sk5 odwiedzi3 papie4 Polak.

By3o to niemo4liwe w okresie Polski Ludowej, nawet gdy na tronie 
Piotrowym zasiad3 Jan Pawe3 II. Miejscowe w3adze partyjno-pa.stwowe 
alergicznie reagowa3y na wszelkie nowe inicjatywy ko8cielne. Wystarczy 
tylko przypomnieB, 4e budow2 nowego gmachu seminarium duchowne-
go po przesz3o trzydziestu latach stara. mo4na by3o rozpocz5B dopiero 
w 1988 r. To samo dotyczy3o wznoszenia nowych, tak potrzebnych 8wi5-
ty. czy zatwierdzania stowarzysze. religijnych. Zatem gdy Jan Pawe3 II 
przybywa3 do Polski w 1979, 1983 i 1987 r., trudno by3o nawet pomy8leB, 
4e odwiedzi tak4e Olsztyn, mimo pewnej nadziei, poniewa4 – jak wiemy 

– wcze8niej bardzo cz2sto bywa3 na Warmii i Mazurach – najpierw jako 
ksi5dz i duszpasterz akademicki, potem arcybiskup i kardyna3. W grud-
niu 1987 r., w zwi5zku z wizyt5 ad limina Apostolorum, przebywa3 w Rzy-
mie biskup Edmund Piszcz, który podczas spotkania z papie4em 19 grud-
nia powiedzia3: „Warmia bardzo pragnie wizyty papieskiej”, a Jan Pawe3CII 
4ywo mia3 odpowiedzieB: „Ja te4 chc2”3. To chyba pierwsze o>cjalne wy-
powiedzi na ten temat, choB mo4na domniemywaB, 4e takie pragnienie 

2 J. Kopiec, Pius II, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XV, red. nacz. E. Gigilewicz, Lublin 2011, kol. 744–755.
3 J. Wojtkowski, Karol Wojty$a na Warmii i Mazurach, „Studia Warmi.skie” [dalej: „SW”], 1991, t. 28, s. 45.
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by3o wyra4ane przez biskupów warmi.skich ju4 wcze8niej, przy okazji 
uk3adania programów pielgrzymek papieskich do Polski.

Okaza3o si2, 4e s3owa papie4a z grudnia 1987 r. szybko zacz23y si2 kon-
kretyzowaB. Wizyta Ojca Awi2tego w diecezji warmi.skiej zosta3a odnoto-
wana w „Pro memoria” z 18 maja 1989 r. Ko8ció3 w Polsce chcia3 wówczas 
zaprosiB papie4a w zwi5zku z dokonuj5cymi si2 przemianami spo3eczno-
politycznymi4. Biskup pomocniczy diecezji warmi.skiej Wojciech Ziem-
ba zapisa3 w prywatnych notatkach, 4e miejscem spotkania wiernych die-
cezji warmi.skiej z Janem Paw3em II móg3by byB stadion. Doda3 te4, 4e 
papie4 chcia3by odwiedziB Stoczek Warmi.ski – miejsce odosobnienia 
prymasa Stefana Wyszy.skiego. W zwi5zku z tym pojawi3a si2 sugestia, 
by tam zorganizowaB ogólnopolskie spotkanie z wiernymi obrz5dku 
wschodniego5. Trzeba przy tym pami2taB, 4e w 1989 r. z pro8bami o od-
wiedzenie swoich diecezji zwrócili si2 do Ojca Awi2tego tak4e inni bisku-
pi, w tym biskup bia3ostocki Edward Kisiel6.

Rozmowy na temat organizacji czwartej pielgrzymki papie4a zacz2to 
prowadziB w pierwszej po3owie 1990 r., m.in. podczas 239. Konferencji Ple-
narnej Episkopatu Polski7. W marcu Prezydium Konferencji Episkopatu 
Polski skierowa3o o>cjalne pismo do Jana Paw3a II, serdecznie zapraszaj5c 
go do kolejnych odwiedzin ojczyzny i proponuj5c jako termin pierwsz5 
po3ow2 czerwca 1991 r. Nadmieniono w nim, 4e b2dzie to okazja zobacze-
nia innej Polski, która „rodzi si2 wysi3kiem ca3ego pluralistycznego spo-
3ecze.stwa”8. Równocze8nie pro8b2 do papie4a o odwiedziny skierowa3y 
najwy4sze w3adze Rzeczypospolitej Polskiej. Pismo podpisali m.in. pre-
zydent RP Wojciech Jaruzelski i premier Tadeusz Mazowiecki9. Wspo-
mniano w nim trzy wcze8niejsze pielgrzymki i zapewniono: „Wykonuje-
my wielk5 prac2 nad takimi przeobra4eniami w naszej Ojczy@nie, które 

4 Biskupi podj2li ten temat w pi8mie z 12 V 1989 r. i w czasie rozmowy z papie4em 1 XI 1989 r. w dniu kanonizacji 
b3. Brata Alberta. – Obydwa pisma publikuje P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II w Polsce. Rozmowy przy-
gotowawcze Watykan–PRL–Episkopat, Warszawa 1997, s. 296.
5 Archiwum Akt Nowych Archidiecezji Warmi.skiej [dalej: AAWO-N], A II 8/7.
6 M. Kietli.ski, !wi'ty by$ w(ród nas. Bia$ostocka pielgrzymka Jana Paw$a II 05.06.1991 r., Bia3ystok 2016, s. 7.
7 „Warmi.skie Wiadomo8ci Diecezjalne” [dalej: „WWD”] 1990, nr 2, Komunikat z 239 Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski, s. 48. Mówiono o tym tak4e podczas 240. Konferencji Plenarnej, tam4e, s. 52.
8 Pismo prezydium Konfederacji Episkopatu Polski do Jana Paw3a II. Marzec 1990, [w:] P. Raina, Wizyty Apo-
stolskie Jana Paw$a II w Polsce, s. 296.
9 Obydwa pisma publikuje P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II w Polsce, s. 296–298.
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odpowiedzia3yby na nowy 3ad spo3eczny, gospodarczy i polityczny, tworzy-
my pa.stwo oparte na 3adzie prawnym i na warto8ciach, po które si2gamy 
do naszej historii. […] 

Wizyta Waszej Awi5tobliwo8ci przynios3aby wszystkim pokrzepienie 
i umocnienie, a w5tpi5cych podnios3aby na duchu”10.

W komunikacie z 241. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 15 
i 16 czerwca 1990 r. zamieszczono ju4 informacj2 o programie czwartej 
pielgrzymki Ojca Awi2tego do Ojczyzny w czerwcu 1991 r. i wymienio-
no miasta, które mia3 odwiedziB. Na szlaku pielgrzymim odnotowano 
równie4 Olsztyn (po Bia3ymstoku, a przed W3oc3awkiem). Dodano, 4e 

„b2d5 to chwile wielkiego dzi2kczynienia Bogu za odzyskan5 wolno8B, 
a tak4e dni wdzi2czno8ci dla Ojca Awi2tego za Jego przeogromny wk3ad 
w przemiany, które dokona3y si2 w Polsce i w Europie Arodkowo-
Wschodniej”11.

Spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego IV Pielgrzym-
ki z udzia3em ksi24y biskupów diecezjalnych, którzy mieli go8ciB papie4a, 
odby3o si2 26 czerwca 1990 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Epi-
skopatu Polski. Poruszono wówczas zagadnienia dotycz5ce has3a i suge-
stii do homilii. Takie materia3y mia3y byB przed3o4one papie4owi do 29 
wrze8nia. W ich przygotowanie zaanga4owa3 si2 ówczesny biskup w3o-
c3awski Henryk Muszy.ski. Jako temat g3ówny przyj2to s3owa: „Prawo 
Bo4e – fundamentem odnowy narodu – Ecce nova facio omnia (Ap 21, 
5CiC2 Kor. 5, 17). Zamierzano tak4e odwo3aB si2 do 200. rocznicy Konsty-
tucji 3 Maja oraz II Synodu Plenarnego. Przypomniano, 4e „budowanie 
nowego porz5dku w naszym kraju, b2dzie tak4e budowaniem nowego 
porz5dku w Europie”. Kanw5 rozwa4a. mia3 byB Dekalog. W Olsztynie 
na temat homilii wybrano przykazanie ósme: „Nie mów fa3szywego 8wia-
dectwa przeciw bli@niemu swemu”. W konspekcie sugestii do homilii dla 
Ojca Awi2tego napisano: „Prawda w 4yciu cz3owieka i narodu; prawda ob-
jawiona a prawdy ludzkie; prawda i prawdomówno8B jako fundament 4y-
cia spo3ecznego; pa.stwo w s3u4bie prawdy i cz3owieka; umiej2tno8B s3u-
chania i otwarcia na prawd2; jedno8B prawdy i 4ycia – «Ja jestem drog5, 

10 Pismo najwy4szych w3adz pa.stwowych Rzeczypospolitej Polskiej do Jana Paw3a II. Marzec 1990, [w:] P. Raina, 
Wizyty Apostolskie Jana Paw$a II w Polsce, s. 297–298.
11 „WWD” 1990, nr 3–4, s. 93.
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prawd5 i 4yciem» (J 14,6). Prawda i mi3o8B – wzajemne uwarunkowania. 
Zagro4enia: K3amstwo w s3u4bie systemów totalitarnych; k3amstwa poli-
tyków i manipulacja opini5 publiczn5 przez 8rodki masowego przekazu; 
k3amstwo w wymiarze 4ycia osobistego”12.

Biskup warmi.ski Edmund Piszcz 3 lipca 1990 r. przedstawi3 ju4 na 
pi8mie propozycje odno8nie do wizyty Ojca Awi2tego w Olsztynie. 6Cczerw-
ca 1991 r. o godz. 9.30 papie4 mia3 przybyB z Bia3egostoku. L5dowanie 
pi2ciu helikopterów przewidziano wst2pnie na stadionie wojskowym 
przy ul. Warszawskiej. Pó@niej papie4 z osobami towarzysz5cymi i przed-
stawiciele z diecezji warmi.skiej, na czele z biskupami, mieli przejechaB 
na g3ówn5 uroczysto8B o 10.00 na placu w parku przy stadionie „Stomil”, 
który móg3 pomie8ciB oko3o 500 tysi2cy osób. Jej zako.czenie planowa-
no na 12.30 i nast2pnie przejazd papie4a z go8Bmi do Seminarium Du-
chownego „Hosianum” w Redykajnach. Tam o 13.00 mia3 byB obiad, 
a oC15.30 wyjazd do Gietrzwa3du na spotkanie z m3odzie45 Warmii, Ma-
zur i Powi8la przy Oróde3ku (na placu dla ok. 20 tysi2cy). O 17.00 prze-
widywano odjazd do prokatedry 8w. Jakuba w Olsztynie na spotkanie 
z kap3anami, siostrami zakonnymi i s3u4b5 ko8cieln5. O 18.30 mia3a byB 
kolacja w seminarium, a po niej po8wi2cenie i wmurowanie kamienia 
w2gielnego oraz po8wi2cenie cz28ci ju4 wybudowanej. Zako.czenie tych 
uroczysto8ci planowano na 20.00. Kolejnego dnia, czyli w pi5tek 7 czerw-
ca, przewidziano o 8.00 8niadanie i o 9.00 odlot do W3oc3awka13. Jak si2 
okaza3o, ten wst2pny program uleg3 pó@niej mody>kacjom.

Okres wakacyjny 1990 r. nie sprzyja3 dalszym przygotowaniom do 
wizyty Ojca Awi2tego, ale zaraz po jego zako.czeniu prace zintensy>-
kowano. 12 wrze8nia 1990 r. zwo3ano w Bibliotece Seminaryjnej przy 
ul.CKopernika 47 sesj2 organizacyjn5, podczas której powo3ano komitety: 
honorowy i organizacyjny. Do pierwszego, oprócz biskupa ordynariusza 
Edmunda Piszcza zaproszono tak4e wicemarsza3ek Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej Teres2 Dobieli.sk5-Eliszewsk5 (lekarza z Olsztyna), wojewo-
dów: olszty.skiego dr. Romana Przedwojskiego, elbl5skiego mgr. in4.CZdzi-
s3awa Olszewskiego i suwalskiego mgr. in4. Franciszka Wasika, aCtak4e 

12 AAWO-N, A II 8/17. Podobne sugestie przygotowano dla innych miast.
13 AAWO-N, A II 8/2a.
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prezydenta Olsztyna mgr. Jerzego Bukowskiego14. Natomiast w sk3ad ko-
mitetu organizacyjnego weszli: biskupi pomocniczy diecezji warmi.-
skiejC– bp Julian Wojtkowski, bp Wojciech Ziemba i bp Józef Wysocki 
oraz 5Cksi24y i 21 osób 8wieckich, pe3ni5cych funkcje kierownicze w in-
stytucjach nauki i kultury, mediach i zak3adach pracy. Przewodnicz5-
cym zosta3 biskup Wojciech Ziemba, a sekretarzem – ks. Edward Wiszo-
waty. W ramach komitetu organizacyjnego utworzono równie4 sekcje, 
które odpowiada3y za konkretne zadania przygotowawcze i logistyczne 
pielgrzymki (m.in. dekoracje, nag3o8nienie, muzyk2 i 8piew, sanitariaty, 
35czno8B etc.)15.

Podczas zebrania 12 wrze8nia uwzgl2dniono ju4 zmody>kowany pro-
gram wizyty papieskiej. Mia3a ona rozpocz5B si2 w 8rod2 wieczorem, a za-
ko.czyB w czwartek wieczorem. Przyj2to tak4e has3o dla diecezji warmi.-
skiej, które zaproponowa3 ks. Edward Micho.: „Ja jestem drog5, prawd5 
i 4yciem” (J 14,6)16. Do tych s3ów nawi5za3 biskup warmi.ski Edmund 
Piszcz w li8cie pasterskim na przyjazd Ojca Awi2tego do Olsztyna. Poda3 
w nim dat2, wskaza3 na donios3o8B wydarzenia (pierwsza wizyta papieska 
w dziejach diecezji) oraz doda3, 4e „przygotowanie do spotkania z Ojcem 
Awi2tym przebiegaB powinno na dwojakiej p3aszczy@nie: „organizacyjnej 
oraz duchowej, moralnej”. Poinformowa3 równie4 o powo3aniu komitetów 
honorowego i organizacyjnego, o wydawaniu „Biuletynu Oczekiwania” 
oraz 4e papie4 b2dzie mieszkaB w Seminarium („nie z naszej winy wzno-
simy je dopiero od ubieg3ego roku i to z ogromnym trudem”). Zach2ca3, by 
szesnastego dnia ka4dego miesi5ca (poczynaj5c od pa@dziernika) organi-
zowaB adoracje Naj8wi2tszego Sakramentu. Dalej pisa3, 4e „czas oczekiwa-
nia winien byB przede wszystkim okresem jakiej8 wewn2trznej przemiany 
w ka4dym z nas. Jeszcze wi2kszej i g32bszej przemiany w kierunku dobra, 
wzajemnej 4yczliwo8ci, porzucenia niezgody czy nienawi8ci, w kierunku 
prawdziwej, ewangelicznej mi3o8ci”17. Nawi5za3 równie4 do przyj2tego ha-
s3a pytaniem: „Czy Chrystus jest dla mnie drog5, prawd5 i 4yciem?”18.
14 Tam4e, A II 8/17. W spotkaniu 12 wrze8nia uczestniczy3o 20 osób; „Biuletyn Oczekiwania”, 13 X 1990. Sk3ady 
Komitetów opublikowano te4 na 3amach czasopisma diecezjalnego. – „WWD” 1990, nr 5, s. 162–164.
15 AAWO-N, A II 8/17; 32.
16 Zg3aszano tak4e inne has3a, ale to uznano za najlepsze. – AAWO-N, A II 8/2a.
17 „WWD” 1990, nr 5, s. 162.
18 „WWD” 1990, nr 5, s. 162; „Kurenda Kurii Biskupiej Warmi.skiej w Olsztynie”, 22 IX 1990. List ten mia3 byB 
odczytany w ko8cio3ach 30 wrze8nia. Posiedzenia zwo3ywa3 tak4e Ogólnopolski Komitet Pielgrzymkowy, które-
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Kolejnym zadaniem by3o przygotowanie materia3ów informacyjnych 
o regionie, diecezji, Olsztynie, miejscach spotka. z papie4em, konkate-
drze 8w. Jakuba, szpitalu dzieci2cym i s3u4bie zdrowia, ruchach i stowa-
rzyszeniach religijnych, szkolnictwie 8wieckim i ko8cielnym19. W cha-
rakterystyce diecezji podano, 4e przedstawia ona ró4norodn5 mozaik2, 
gdy chodzi o zamieszkuj5c5 te ziemie ludno8B. Tylko znikomy procent 
stanowili tam ju4 Warmiacy i Mazurzy. W3adza ludowa „potraktowa3a 
[ich] bardzo @le, a niekiedy nawet okrutnie”20. Dalej pisano, 4e przyby3a 
ludno8B to przede wszystkim osoby z Wile.szczyzny, z Ziemi Kurpiow-
skiej, z dawnych Kresów (cz2sto po latach 3agrów i wi2zie. w Rosji), 
wreszcie Ukrai.cy obrz5dku greckokatolickiego z po3udnia Polski i ?em-
kowie. Po ich osiedleniu si2 zacz53 si2 proces kolektywizacji wsi, a Warmia 
i Mazury sta3y si2 terenem rozmaitych „kolektywnych eksperymentów”, 
które doprowadzi3y do poczucia tymczasowo8ci. Podkre8lono zas3ugi Ko-
8cio3a, który przyczyni3 si2 do zbudowania nowej tradycji – narodowej 
i religijnej. Sta3 si2 te4 jedynym czynnikiem integruj5cym t2 ludno8B (za-
równo rzymskokatolick5, jak i obrz5dku greckokatolickiego). W pierw-
szych latach zauwa4alne by3y antagonizmy mi2dzy ludno8ci5 polsk5 
i ukrai.sk5, ale z czasem zanik3y. „Du4o dobrego w tej dziedzinie zrobi-
3o prawie roczne nawiedzenie kopii Obrazu Matki Boskiej Cz2stochow-
skiej, który przyjmowa3y równie4 para>e greckokatolickie”21 – pisa3 Piszcz. 
Wa4n5 rol2 odrywaj5 sanktuaria Maryjne: Gietrzwa3d, Stoczek Warmi.-
ski i Awi2ta Lipka. Gromadz5 one w ci5gu roku wielu wiernych, którzy in-
dywidualnie i w licznych pielgrzymkach przychodz5, by uczciB Boga w Jego 
Matce, prosiB o ?aski i oczy8ciB swe serce z grzechów. Równie4 kap3ani od-
bywaj5 w tych sanktuariach swoje doroczne rekolekcje. Dodano równie4, 
4e do tych sanktuariów ka4dego roku przybywaj5 Warmiacy, którzy tu si2 
urodzili i mieszkali, a potem musieli opu8ciB ojcowizn2 i wyjechaB do Re-
publiki Federalnej Niemiec. Biskup Piszcz pisa3, 4e nie 4ywi5 oni 4adnych 

„uczuB odwetowych”, a wr2cz przeciwnie – kontakty s5 dobre, równie4 z wi-
zytatorem apostolskim dla Warmiaków – ksi2dzem infu3atem Johannesem 

go pracom przewodniczy3 nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk oraz sekretarz generalny Episkopatu abp Bro-
nis3aw D5browski („WWD” 1990, nr 5, s. 157).
19 AAWO-N, A II 8/17.
20 Tam4e. 
21 Tam4e.
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Schwalke (urodzonym w Gietrzwa3dzie). Zaznaczy3, 4e nie ma w tym re-
gionie przemys3u, a przewa4a rolnictwo „mocno zniszczone po rozmaitych 
socjalistycznych eksperymentach”. W3adze polityczne i administracyjne 
by3y na tym terenie szczególnie z3o8liwe i nastawione antyko8cielnie. Smut-
n5 spu8cizn5 po okresie Polski Ludowej jest nadu4ywanie alkoholu. Wska-
za3 zatem na potrzeb2 poruszenia kwestii trze@wo8ci22.

Te wybrane fakty z prezentacji diecezji warmi.skiej wskazuj5 na g3ów-
ne problemy, ale te4 i specy>k2 miejsca. Jak si2 okaza3o, do niektórych 
w5tków nawi5za3 papie4 w swoich przemówieniach. Biskup Julian Wojt-
kowski przekaza3 dodatkowo dane statystyczne o diecezji: 1440 tysi2cy 
mieszka.ców, 1360 tysi2cy katolików 3acinników, 60 tysi2cy grekokato-
lików, 635 kap3anów diecezjalnych, 200 zakonników, 396 para>i, 41 de-
kanatów obrz5dku 3aci.skiego i 1 greckiego. W krótkiej charakterystyce 
diecezji doda3, 4e wa4nym problemem jest odp3yw m3odzie4y ze wsi do 
miast, a tym samym wyludnienie si2 wsi, znikanie ca3ych miejscowo8ci 
z map, post2puj5ca depegeeryzacja Pomorza Wschodniego i wynikaj5-
ce z tego obni4enie religijno8ci, moralno8ci i kultury itp.23

22 wrze8nia 1990 r. biskup pomocniczy Wojciech Ziemba rozes3a3 do 
ksi24y opracowania o papie4u, jego encyklikach i innych dokumentach 
ko8cielnych oraz przemówieniach papieskich do Polaków, by probosz-
czowie mogli je wykorzystaB. By3y ju4 te4 gotowe materia3y informacyj-
ne dla Stolicy Apostolskiej, które dwóch ksi24y mia3o przet3umaczyB na 
j2zyk w3oski24. 3 pa@dziernika zebra3 si2 ponownie komitet organizacyj-
ny. Natomiast 14 listopada do Olsztyna przyby3 jezuita Roberto Tucci, 
który odpowiada3 za organizacj2 pielgrzymek. Towarzyszyli mu m.in. 
nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk i biskup Alojzy Orszu-
lik, a tak4e wiceminister spraw wewn2trznych, przedstawiciele ochrony 
watyka.skiej i polskiego BOR-u. Wys3annicy zaakceptowali miejsca spo-
tka. z Ojcem Awi2tym. W5tpliwo8ci budzi3o jedynie l5dowisko wojsko-
we przy ul. Warszawskiej, które zreszt5 zosta3o potem zmienione na lot-
nisko w Dajtkach25.

22 Zob. tam4e. Podobne charakterystyki sporz5dzono dla poszczególnych miejsce, w których mia3 si2 zjawiB pa-
pie4 Jan Pawe3 II.
23 AAWO-N, A II 8/17.
24 Tam4e.
25 AAWO-N, A II 8/1 (sprawozdanie z pobytu).
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Równocze8nie od 13 pa@dziernika ka4dego miesi5ca ukazywa3 si2 
„Biuletyn Oczekiwania”. Pierwszy numer zawiera3 tre8B listu pasterskie-
go biskupa Edmunda Piszcza, dane dotycz5ce komitetów honorowego 
i organizacyjnego oraz o przygotowaniu logistycznym pielgrzymki. 
W numerze drugim du4o uwagi po8wi2cono problematyce trze@wo8ci, 
ale te4 np. ks. Alojzy Szorc zamie8ci3 krótki tekst pt. Stolica Apostolska 
a Warmia. W trzecim numerze z 13 grudnia 1980 r. podano program 
pielgrzymki i trasy przejazdu. W numerze pi5tym z lutego 1991 r. za-
warto informacj2 o zebraniu Komitetu Organizacyjnego 22 stycznia 
1991 r. w domu para>alnym przy ko8ciele Chrystusa Odkupiciela Cz3o-
wieka, a ks. Szorc przedstawi3 tekst: Diecezja warmi&ska bezpo(rednio 
podleg$a Rzymowi. W kolejnych numerach zamieszczono wypowiedzi 
ró4nych osób na temat oczekiwania na papie4a. Ponadto w numerze 
siódmym biskup Piszcz zaapelowa3 o o>ary na rzecz budowy o3tarza 
oraz o zg3aszanie si2 za po8rednictwem proboszczów do Ko8cielnej S3u4-
by Porz5dkowej m24czyzn w wieku od 20 do 55 lat (potrzebnych by3o 
ok. 7 tysi2cy osób)26.

Niezwykle wa4n5 i jedyn5 w swoim rodzaju w tym czasie inicjatyw5 
by3o nadawanie przez Radio Olsztyn od adwentu 1990 r. w niedziele o 7.30 
i powtarzanych w poniedzia3ki o 13.00 cotygodniowych audycji religij-
nych „Oczekiwanie”, w których biskup Piszcz dzieli3 si2 rozwa4aniami 
zwi5zanymi z zapowiedzian5 pielgrzymk5. Jak podano w „Warmi.skich 
Wiadomo8ciach Diecezjalnych”, audycja sk3ada3a si2 „z 15-minutowej 
konferencji ascetycznej biskupa warmi.skiego, a nast2pnie rozmaitych 
innych wiadomo8ci, zwi5zanych z przygotowaniem, zw3aszcza ducho-
wym, na spotkanie z Ojcem Awi2tym w naszej Ojczy@nie”27.

Intensy>kacja przygotowa. nast5pi3a w 1991 r. Komitet organizacyj-
ny spotka3 si2 ponownie 22 stycznia, tym razem w domu para>alnym przy 
ko8ciele Chrystusa Odkupiciela Cz3owieka, a zatem bli4ej miejsca g3ów-
nej celebracji z udzia3em Ojca Awi2tego. Uzupe3niono wówczas i wprowa-
dzono pewne mody>kacje w sk3adzie komitetu. Zmienili si2 bowiem rek-
torzy olszty.skich uczelni wy4szych – Akademii Rolniczo-Technicznej 

26 Tam4e, A II 8/17. Apel o zg3aszanie si2 do Ko8cielnej S3u4by Porz5dkowej zamieszczono równie4 w „WWD” 
1991, nr 2, s. 70–71.
27 AAWO-N, A II 8/17; „WWD” 1991, nr 1, s. 28.
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i Wy4szej Szko3y Pedagogicznej. Na spotkaniu mjr Zbigniew Rybi z BOR-u omó-
wi3 kwestie bezpiecze.stwa. Dyskutowano równie4 o projekcie o3tarza, 
dojazdach i parkingach, zabezpieczeniach sanitarnych i nag3o8nieniu28. 
W lutym 1991 r. zamówiono 200 tysi2cy plakietek papieskich29. 10 lutego 
przes3ano materia3y informacyjne dla Krajowego Centrum Prasowego 
i do numeru specjalnego „L’Osservatore Romano”30. Podj2to równie4 de-
cyzj2 o przygotowaniu do po8wi2cenia przez papie4a kamieni w2gielnych 
pod budow2 nowych ko8cio3ów. W tej sprawie zwrócono si2 do zak3adu 
kamieniarskiego in4. Zygfryda Sowi.skiego. W pi8mie z 25 lutego 1991 r. 
pojawi3a si2 informacja, 4e 1 lipca 1989 r. biskup Piszcz utworzy3 55 no-
wych para>i, a 31 z nich buduje ju4 nowe 8wi5tynie. Na kamieniach mia3 
byB napis „JP PM 1991” (Joannes Paulus Pontifex Maximus), rozdzielo-
ny krzy4em31.

2 lutego 1991 r. z gabinetu premiera zosta3o wys3ane pismo do woje-
wody olszty.skiego z pro8b5 o urealnienie szacowanych kosztów. Przy tej 
okazji wyja8niono, 4e pa.stwo pokryje wydatki zwi5zane z transportem 
oraz zabezpieczeniem porz5dku i opieki zdrowotnej, a Ko8ció3 pozosta-
3e, w tym instalacji nag3o8niaj5cej i inne urz5dzenia, budowy podium i o3-
tarzy, utrzymania ko8cielnej s3u4by porz5dkowej, odszkodowania za utra-
cone uprawy rolne i za zniszczon5 ziele.32.

16 lutego 1991 r. biskup Alojzy Orszulik poinformowa3, 4e ponowny 
rekonesans trasy papieskiej ojciec Roberto Tucci zrobi w marcu. Osta-
tecznie jednak o. Tucci przyby3 w kwietniu i wówczas sprawdzi3 przygo-
towanie obiektów oraz trasy33.

Problematyk2 pielgrzymki papie4a poruszy3 znów biskup Piszcz w ko-
lejnym li8cie pasterskim, tym razem z okazji rozpocz2cia Wielkiego Po-
stu. Zach2ci3 w nim do propagowania idei trze@wo8ci. Apelowa3, aby 

„w ramach przygotowa. powsta3 w ka4dej para>i Ruch Trze@wo8ci im. 8w. 
Maksymiliana Kolbego”34.
28 AAWO-N, A II 8/17. Sprawozdanie z tego zebrania zamieszczono te4 w: „WWD” 1991, nr 1, s. 35–36; B. ?uka-
szewicz, Olsztyn 1945–2005. Raptularz miejski, Olsztyn 2006, s. 456.
29 AAWO-N, A II 8/33b. Dodatkowo zamówiono 3 tysi2cy o nieco innej formie i tre8ci.
30 AAWO-N, A II 8/2b.
31 AAWO-N, A II 8/17.
32 Tam4e. Pismo z 2 II 1991 r.
33 AAWO-N, A II 8/4.
34 „WWD” 1991, nr 1, s. 27.
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Szczegó3owy program wizyty Ojca Awi2tego w Polsce przedstawio-
no w numerze drugim „Warmi.skich Wiadomo8ci Diecezjalnych”. Za-
wiera3 on tak4e zmody>kowany plan pobytu w Olsztynie35. 21 maja 
papie4 skierowa3 specjalny list do rodaków. Przypomnia3 w nim ogól-
ne has3o pielgrzymki: „Bogu dzi2kujcie – ducha nie ga8cie” i dopowie-
dzia3, 4e „na obecnym etapie nieodzowna jest równie4 taka wielka, 
ogólnospo3eczna modlitwa, aby8my umieli czyniB «dobry u4ytek» z wol-
no8ci i stopniowo odbudowali ca3e polskie 4ycie w nowych warunkach, 
przezwyci24aj5c kryzysy spo3eczno-ekonomiczne, a tak4e «kryzysy 
moralne»”36.

11 kwietnia 1991 r. odby3o si2 kolejne zebranie komitetu organiza-
cyjnego, w którym uczestniczy3o 13 ksi24y. Poruszono wówczas ju4 
ostatnie kwestie zwi5zane z przygotowaniem pielgrzymki, w tym tak4e 
biletów wst2pu i parkingów37. Równocze8nie pracowa3 Sztab Organi-
zacyjny Wojewody Olszty.skiego ds. Papieskiej Pielgrzymki na Warmi2 
z przewodnicz5cym wojewod5 Romanem Przedwojskim i 27 osobami 
oraz ró4nymi zespo3ami, odpowiedzialnymi za konkretne przygotowa-
nia38. Pojawi3y si2 tak4e nowe sprawy, jak pro8ba ks. proboszcza Jana 
Wojtkiewicza z Orszy na Bia3orusi o po8wi2cenie przez papie4a kopii ob-
razu Matki Pokoju39. W ramach czytanek podczas nabo4e.stw majo-
wych zaplanowano teksty omawiaj5ce pielgrzymki Jana Paw3a II do ró4-
nych krajów 40. Biskup Piszcz zarz5dzi3 równie4, by w dniach od 27 maja 
do 2 czerwca obchodzono w ca3ej diecezji Tydzie. Krucjaty Ró4a.co-
wej w intencji Ojca Awi2tego i jego pielgrzymki oraz pobytu w naszej 
diecezji41.

Projekt o3tarza na placu przy stadionie Stomil przygotowali olszty.-
scy arty8ci plastycy: Artur Nichthauser, Miros3aw Smerek i Tadeusz Wój-
cik42. Sk3ada3 si2 z krzy4a i dwóch 4agli, na których umieszczono herby 

35 „WWD” 1991, nr 2, s. 50–52.
36 „WWD” 1991, nr 3–4, s. 89.
37 AAWO-N, A II 8/33a.
38 Tam4e, A II 8/2b.
39 Tam4e, A II 8/4.
40 Tam4e, A II 8/17.
41 Tam4e, A II 8/4.
42 W. Nowak, Celebracja Liturgii pod przewodnictwem Ojca !wi'tego Jana Paw$a II w Olsztynie podczas IV Piel-
grzymki Papieskiej do Ojczyzny, „SW”, 1991, t. 28, s. 56.
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papieski i diecezji warmi.skiej. Dekoracja mia3a nawi5zywaB do specy-
>ki regionu – jezior. Nad o3tarzem zrobiono baldachim z bia3ej, nieprze-
makalnej tkaniny 43. Potrzebne drewno przekaza3a Regionalna Dyrekcja 
Lasów Pa.stwowych w Olsztynie, metalow5 konstrukcj2 wykona3o Przed-
si2biorstwo Robót In4ynieryjnych Budownictwa, które odpowiada3o te4 
za przygotowanie sektorów 44. Do procesji podczas ponty>kalnej mszy 
8wi2tej zosta3 artystycznie wykonany w pracowni jubilerskiej przez ar-
tystk2 Iren2 Roga w Warszawie ewangeliarz ze srebra, ozdobiony bursz-
tynami ba3tyckimi, z centraln5 postaci5 Chrystusa nauczaj5cego. Biskup 
warmi.ski ufundowa3 tak4e sto ornatów bia3ych z albami, które zosta-
3y uszyte w pracowni krawieckiej sióstr karmelitanek w Elbl5gu45. Tron 
papieski Izba Rzemios3 w Olsztynie. W maju 1991 r. biskup Piszcz za-
apelowa3 do wiernych i ksi24y o ozdobienie ko8cio3ów, kaplic, domów 
i dróg, poniewa4 – jak pisa3 – b2dzie to wyraz rado8ci, a tak4e, 4e wizy-
ta ma uroczysty charakter 46. I rzeczywi8cie Olsztyn wygl5da3 od8wi2t-
nie. W oknach i na balkonach zawis3y portrety papie4a ozdobione cho-
r5giewkami w kolorach: bia3ym, 4ó3tym i niebieskim. Udekorowano te4 
gmachy publiczne47.

Przygotowania wymaga3y koordynacji ró4nych przedsi2wzi2B. Trze-
ba by3o zapewniB w ka4dym miejscu 35czno8B telefoniczn5, opiek2 me-
dyczn5, wyznaczyB sektory i miejsca parkingowe rozdysponowaB karty 
wst2pu. Przyk3adowo 9 lutego 1991 r. sekretarz komitetu organizacyjne-
go ks. Edward Wiszowaty zwróci3 si2 do dziekanów z pro8b5 o dostarcze-
nie w ci5gu 10 dni informacji na pi8mie, ile osób z dekanatu we@mie udzia3 
w spotkaniu z papie4em na placu przy stadionie i jakimi 8rodkami loko-
mocji przyb2d5 (ile przyjedzie autokarów, samochodów osobowych 
i poci5gów)48. Biskup Piszcz zwróci3 si2 do zak3adów pracy i instytucji 
z apelem o umo4liwienie wiernym uczestnictwa w tym wydarzeniu, któ-
ry zamieszczono na 3amach „Gazety Olszty.skiej”: „Zwracam si2 z serdecz-
n5 pro8b5 do dyrektorów zak3adów pracy i innych instytucji, zatrudniaj5-

43 AAWO-N, A II 8/2b.
44 „Gazeta Olszty.ska” [dalej: „GO”], 27 V 1991.
45 W. Nowak, dz. cyt., s. 56.
46 AAWO-N, A II 8/4.
47 Informowa3a o tym m.in. „Gazeta Olszty.ska” w dniach poprzedzaj5cych pielgrzymk2.
48 AAWO-N, A II 8/2b.
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cych wiernych Diecezji Warmi.skiej, aby ten dzie. uczynili wolnym od za-
j2B, z obowi5zkiem odpracowania go w jedn5 z wolnych sobót” 49.

Bardzo wa4n5 rol2 odegra3y przedsi2wzi2cia towarzysz5ce wizycie pa-
pieskiej. W tym czasie czynne by3y wystawy: tkanin artystycznych Barba-
ry Hulanickiej w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie, malarstwa 
Andrzeja Samulowskiego o Gietrzwa3dzie, „Diecezja warmi.ska, jej 8wi2-
ci, b3ogos3awieni i sanktuaria” w holu Biblioteki Seminaryjnej przy ul. Ko-
pernika 47 oraz inne imprezy artystyczne, jak: sztuka ks. Jerzego Hajdugi 
Ten pusty Krzy4 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie; Karola Wojty-
3y Pie(& o blasku wody wystawiona przez Teatr Religijny w Lutrach pod kie-
rownictwem dr. Andrzeja Sodu3y czy Misterium o M2ce i Zmartwychwsta-
niu Pana w wykonaniu studentów Instytutu Kultury Chrze8cija.skiej 
im.CJana Paw3a II w Olsztynie pod kierownictwem Leszka Zimnickiego50.

W czasie liturgii z papie4em wyst5pi3y liczne chóry i dwie orkiestry. 
Na placu przy stadionie prezentowali si2: Chór Akademicki im. prof. Wik-
tora Wawrzyczka ART (kierownictwo prof. Benedykt B3o.ski), Chór 
Pa.stwowej Szko3y Muzycznej II stopnia (dyrygent Andrzej Borkowski), 
Collegium Bacallarum i Collegium Novum (Lechos3aw Ragan), Chór 
Nauczycieli Camerata z I3awy (Alicja Szyma.ska), Chór para>i 8w. Jó-
zefa w Olsztynie (Andrzej Kuci.ski), Chór para>i 8w. Jakuba w Olszty-
nie i Chór M2ski „Surma” (Bogus3aw Pali.ski), Chór para>i Chrystusa 
Króla w Olsztynie (Krzysztof Por2ba), Chór para>i NSPJ w Olsztynie (Ze-
nona Rondoma.ska), Chór De.ski Villanella oraz dyrygowanie na pró-
bach wspólnych (Józef Wojtkowiak), Chór Collegium Musicum i dyry-
gowanie po35czonymi chórami podczas prób i uroczysto8ci papieskich 
(Janusz Wili.ski) oraz Chór seminaryjny (ks. S3awomir Ropiak). Ponad-
to wyst5pi3 Chór greckokatolicki z Górowa I3aweckiego pod dyrekcj5 Na-
dziei Orty.skiej, Orkiestra M3odzie4owa D2ta z Zespo3u Szkó3 Zawodowych 

49 „GO”, 20.05.1991. Zachowa3 si2 wykaz instytucji i przedsi2biorstw, z których pracownicy chcieli wzi5B udzia3 
w spotkaniach z papie4em. W ART dopiero 28 V 1991 r. mia3a zapa8B decyzja, czy b2d5 pracowaB. WSP poda3a, 
4e te dni b2d5 wolne od egzaminów, a 6 czerwca wprowadzono niekontrolowan5 dyscyplin2 pracy dla pracow-
ników. W szko3ach ponadpodstawowych 6 i 7 czerwca by3y dniami wolnymi od nauki. W innych zak3adach po-
dejmowano decyzj2 o odpracowywaniu. Niektórzy jednak potwierdzili obowi5zek pracy np. Przedsi2biorstwo 
Pa.stwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie, a ci którzy chcieli wzi5B udzia3 – mieli wzi5B dzie. wol-
ny. – AAWO-N, A II 8/33a.
50 AAWO-N, A II 8/4. „Gazeta Olszty.ska” informowa3a tak4e o „Krajowej wystawie >latelistycznej” z okazji wi-
zyty papieskiej w Spó3dzielczym Domu Kultury w Nagórkach” („GO”, 28 V 1991).
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wCI3awie z kapelmistrzem Bogdanem Olkowskim i Pa.stwowa Orkiestra 
Symfoniczna w Olsztynie, któr5 przygotowa3 Krzysztof Dziewi2cki, a pod-
czas mszy 8wi2tej dyrygowa3 Pawe3 Przetocki z Akademii Muzycznej w Gda.-
sku. Na organach gra3 Jerzy Cybowski (nauczyciel organów z olszty.skiej 
szko3y muzycznej). ?5cznie 8piewa3o w tych chórach oko3o 650 osób51.

Bogat5 opraw2 muzyczn5 zapewniono podczas spotkania z papie4em 
w konkatedrze 8w. Jakuba w Olsztynie. Wyst5pi3y wówczas chóry: para>i 
8w. Jakuba w Olsztynie (Pali.ski), akademicki ART w Olsztynie (B3o.ski), 
Collegium Musicum (Wili.ski). Ksi5dz S3awomir Ropiak odpowiada3 za 
8piewy jednog3osowe oraz koordynowa3 prac2 dyrygentów i organistów. 
Na organach grali wówczas: Jerzy Cybowski oraz Anna i Daniel Dramo-
wiczowie. ?5cznie w te 8piewy zaanga4owane by3y 102 osoby 52.

Dla uczestników liturgii na placu przy stadionie oraz w konkatedrze 
przygotowano niewielkie ksi54eczki, które zawiera3y teksty sprawowa-
nych nabo4e.stw 53.

Ojciec Awi2ty przyby3 do Olsztyna wed3ug wcze8niej ustalonego pro-
gramu, czyli bezpo8rednio po mszy 8w., która odby3a si2 w katedrze pra-
wos3awnej 8w. Miko3aja w Bia3ymstoku. W Olsztynie-Dajtkach helikopter 
Bell-412 wyl5dowa3 o godz. 20.04. Na lotnisku powitali papie4a biskup 
Piszcz oraz biskupi pomocniczy Wojtkowski, Ziemba i Wysocki, woje-
woda Przedwojski w towarzystwie przedstawicieli w3adz województw 
elbl5skiego i suwalskiego oraz prezydent miasta Olsztyna Jerzy Bukow-
ski. Obecnych by3o równie4 oko3o 3 tysi2cy mieszka.ców 54. Po cere-
monii powitania Jan Pawe3 II uda3 si2 do Wy4szego Seminarium Du-
chownego „Hosianum” w Redykajnach. Przejazd przez miasto trwa3 40 
minut, a przy trasie wita3o papie4a oko3o 10 tysi2cy mieszka.ców. W Re-
dykajnach Ojciec Awi2ty najpierw po8wi2ci3 nowo zbudowan5 cz28B 
kompleksu seminaryjnego55. Obrz2du po8wi2cenia papie4 dokona3 
51 AAWO-N, A II 8/13. Zob. „GO”, 3 VI 1991.
52 AAWO-N, A II 8/13.
53 Liturgia Eucharystyczna sprawowana przez Ojca !w. Jana Paw$a II w Olsztynie. Warmia, Powi(le i Mazury na 
spotkaniu z Janem Paw$em II 6 czerwca 1991 godz. 10.00, Olsztyn 1991, s. 40; Liturgia S$owa Bo#ego celebrowana 
przez Ojca !wi'tego Jana Paw$a II z udzia$em katolickiego laikatu polskiego w konkatedrze warmi&skiej (w. Jakuba 
w Olsztynie 6 VI 1991, Olsztyn 1991, s. 15. Obydwie przygotowa3 ks. W3adys3aw Nowak.
54 „GO”, 6 VI 1991.
55 Uczelnia ta uwa4ana jest za najstarsz5 w Polsce. Za3o4y3 j5 w 1565 r. kardyna3 Stanis3aw Hozjusz w Branie-
wie. Nowoczesny budynek, wniesiony w 1932 r., zosta3 zniszczony w 1945 r. Potem d3ugo starano si2 o budo-
w2 w Olsztynie. Seminarium mie8ci3o si2 pocz5tkowo przy ul. Maria.skiej. W 1962 r. w3adze pa.stwowe wy-
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w prowizorycznej kaplicy. Najpierw odmówi3 modlitw2, a nast2pnie po-
kropi3 wod5 8wi2con5 now5 cz28B obiektu. W seminarium po8wi2ci3 
tak4e >gur2 Matki Boskiej Fatimskiej dla ko8cio3a w Siemkach w para>i 
Awi2ta Lipka, kopi2 obrazu Matki Boskiej Awi2tolipskiej dla buduj5ce-
go si2 klasztoru klauzurowego sióstr karmelitanek w Spr2cowie oraz ob-
razu Matki Pokoju ze Stoczka Klasztornego56. W krótkim przemówie-
niu zwróci3 si2 do zgromadzonych kleryków, którzy mieli du4y wk3ad 
w przygotowanie spotkania, ale te4 wspomnia3 o dobrodziejach, dzi2ki 
którym seminarium funkcjonuje. Ze wzgl2du na go8ci z Niemiec wtr5-
ci3 te4 niemieckie zwroty np. Keine Ansprache, nur ein Geschpräch („4ad-
na przemowa, tylko rozmowa”)57. Nast2pnym punktem by3a wspólna 
kolacja, po której papie4 uda3 si2 na spoczynek w przygotowanym w se-
minarium pokoju.

6 czerwca po 8niadaniu Jan Pawe3 II uda3 si2 do Wojewódzkiego 
Szpitala Dzieci2cego, gdzie ju4 trwa3o czuwanie prowadzone pod opie-
k5 ks. Ryszarda Sztychmilera i ks. S3awomira Piniahy. Spotkanie roz-
pocz23o si2 o godz. 8.15. Najpierw papie4 odwiedzi3 pokoje z dzieBmi 
i modli3 si2 w kaplicy szpitalnej. Nast2pnie wyg3osi3 przemówienie do 
20 tysi2cy osób, zgromadzonych na placu przed szpitalem: lekarzy, pie-
l2gniarek, rodziców chorych dzieci58. Poruszy3 w nim tematyk2 godno-
8ci dziecka i jego cierpienia, ale odniós3 si2 tak4e do pi2kna regionu: 

„Jeszcze pragn2 dodaB, 4e tu jest bardzo pi2knie. W ogóle ca3a ta ziemia 
jest bardzo pi2kna. Znam j5 od wielu lat, znam j5 zw3aszcza od strony 
wody. Wczoraj zobaczy3em j5 z helikoptera: woda i lasy. Bardzo pi2k-
na ziemia”59. Nale4y te4 dodaB, 4e dla tej placówki papie4 o>arowa3 
ultrasonograf.

Ze szpitala Jan Pawe3 II uda3 si2 bezpo8rednio na msz2 8w. na placu 
przy stadionie Stomil. Tam trwa3o czuwanie od godzin wczesnorannych 
musi3y przeniesienie do budynku przy pl. Bema 2. Po 30 latach zmaga. uzyskano w 1988 r. pozwolenie na bu-
dow2 w Redykajnach.
56 W. Nowak, Celebracja Liturgii pod przewodnictwem Ojca !wi'tego Jana Paw$a II, s. 68.
57 Po(wi'cenie budynku Wy#szego Seminarium Duchownego Diecezji Warmi&skiej „Hosianum” Olsztyn–Redykaj-
ny, „SW” 1991, t. 28, s. 11.
58 AAWO-N, A II 8/8; W. Nowak, dz. cyt., s. 69. Nale4y dodaB, 4e wcze8niej dzieci pisa3y listy i kierowa3y zapro-
szenia do Ojca Awi2tego; M. Tunkiewicz, Duszpasterstwo w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dzieci'cym 
w Olsztynie, [w:] Nic si' nie ko&czy, wszystko si' zaczyna. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieci'cy w Olszty-
nie w latach 1954–2014, red. W. Choi.ski, K. Piskorz-Ogórek, E. Szwa3kiewicz-Warowiecka, Olsztyn 2014, s. 146.
59 AAWO-N, A II 8/8; W. Nowak, dz. cyt., s. 69.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   319 2019-10-14   20:56:56



320 | Jan Pawe" II w Olsztynie w 1991 r. – przygotowania do papieskiej pielgrzymki…

(o>cjalnie od 5.30). W tym czasie 8piewano pie8ni, Godzinki, recytowa-
no poezj2. Bardzo czynnie w35czy3a si2 w t2 cz28B m3odzie460.

Na liturgi2 przyby3o oko3o 400 tysi2cy osób, w tym oko3o 20 tysi2cy 
grekokatolików, kilkuset prawos3awnych, delegacje Warmiaków i Mazu-
rów z Niemiec, przedstawiciele w3adz pa.stwowych i kanonicy kapitu3. 
Byli biskupi z Niemiec: Georg Sterzynski z Berlina, Karl Lehmann z Mo-
guncji i Joachim Gegenhardt z Paderborn. Przybyli pielgrzymi z Francji 
(Compiegne), Kanady (Toronto, 32 osoby z ks. Kazimierzem Brzozow-
skim), cz3onkowie Zwi5zku Wi2@niów Politycznych Okresu Stalinowskie-
go oraz Awiatowego Zwi5zku Do3nierzy Armii Krajowej61. Biskup Piszcz 
wcze8niej sugerowa3 nawet, by papie4 przynajmniej po jednym zdaniu 
wypowiedzia3 do tych grup w j2zykach ukrai.skim i niemieckim62.

Poza wyst2pami chórów i 8piewami liturgicznymi oraz przebiegiem 
spotkania, warto zwróciB uwag2 na przemówienia i homili2 papie4a. S3o-
wa powitania wyg3osi3 biskup Piszcz. Wspomnia3 w nich o zgromadzo-
nych pielgrzymach, przyby3y tak4e z diecezji che3mi.skiej i gda.skiej, 
wiernych z Niemiec, Polakach z Litwy i Bia3orusi. Mówi3 o „blaskach 
i cieniach” tej ziemi, o 8w. Wojciechu, bitwie pod Grunwaldem, wymia-
nie ludno8ciowej, przesiedleniu Ukrai.ców i czcicielach Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Odnotowa3 równie4 obecno8B duszpasterzy Ko8cio3a 
ewangelicko-augsburskiego i prawos3awnego63. Byli obecni te4 przedsta-
wiciele Ko8cio3a polsko-katolickiego.

W homilii Jan Pawe3 II, zgodnie z programem, poruszy3 temat ósme-
go przykazania: „Nie mów fa3szywego 8wiadectwa przeciw bli@niemu 
swemu” i zagadnienie prawdy. Wyszed3 od zdania z Ewangelii 8w. Jana 
(14,6) „Ja jestem drog5, prawd5 i 4yciem”. Wskaza3 na rol2 prawdy w 4y-
ciu publicznym w Polsce po zniesieniu cenzury. Odniós3 si2 do zasady 
wolno8ci wyra4ania swoich pogl5dów oraz wyrazi3 sprzeciw wobec mowy 
nienawi8ci, podst2pu i k3amstwa. Przykaza3 tak4e: „Dzi8 czeka nas wielka 
praca nad mow5, jak5 si2 pos3ugujemy […]. Nie mo4na stosowaB 8rod-
ków przemocy, a4eby cz3owiekowi narzucaB jakiej8 tezy”64.

60 AAWO-N, A II 8/12.
61 S$owo na zako&czenie Mszy (w. w Olsztynie, „SW” 1991, t. 28, s. 26.
62 AAWO-N, A II 8/2b.
63 Przemówienie na rozpocz'cie Mszy (w. w Olsztynie, „SW” 1991, t. 28, s. 17–18.
64 Homilia wyg$oszona w Olsztynie podczas Mszy (w. na placu przy stadionie, „SW”, 1991, t. 28, s. 19–24.
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S3owa papie4a na zako.czenie mszy 8wi2tej mia3o ju4 raczej charak-
ter wspomnieniowy. Nawi5za3 w nich do 8w. Wojciecha i 8w. Brunona, 
ale te4 przybycia na Warmi2 i Mazury mieszka.ców Kurpi, Mazowsza 
i innych rejonów Polski: 

Awiadectwem tu3aczki i w2drowania jest cudowny obraz Chrystusa Mi3osier-
nego Tarnorudzkiego65, który towarzyszy3 wiernym z dalekiego Podola i dozna-
je obecnie czci w sanktuarium w Zielonce Pas32ckiej. W ko8cio3ach i waszych 
domach cz2sto towarzyszy wam obraz Matki Boskiej Mi3osierdzia. Tej, „co 
w Ostrej 8wieci Bramie”. Ta ziemia dla wielu by35 miejscem przeznaczenia i nie-
pewnego jutra. Sta3a si2 ona now5 ojczyzn5 dla naszych braci z Ukrainy i ?em-
ków, którzy ubogacili j5 swoj5 kultur5, j2zykiem, a przede wszystkim w3a8ciwym 
swojemu obrz5dkowi sposobem oddawania czci Bogu w Trójcy Jedynemu oraz 
Bogarodzicy66. 

Dalej przywo3a3 kapliczki i krzy4e, postaci powojennych rz5dców die-
cezji, biskupów: Tomasza Wilczy.skiego, Józefa Drzazgi i Jana Ob35ka 
oraz ówczesnego prymasa Polski Józefa Glempa (wcze8niej biskupa war-
mi.skiego), ale tak4e wydarzenia na Wybrze4u w 1970 r. i protesty ro-
botników z Elbl5ga67.

Akcent warmi.ski wniós3 8piew pie8ni Feliksa Nowowiejskiego. ?5cz-
nie wyst5pi3o osiem chórów akademickich, cztery para>alne, schola ob-
rz5dku bizantyjsko-ukrai.skiego, uroczysto8ciom towarzyszy3y te4 dwie 
orkiestry: orkiestra symfoniczna Filharmonii Olszty.skiej im. Feliksa 
Nowowiejskiego i d2ta orkiestra m3odzie4owa Zespo3u Szkó3 Zawodo-
wych z I3awy 68. Do komunii 8wi2tej przyst5pi3o oko3o 70 tysi2cy osób, 
w tym 150 udzieli3 jej sam Ojciec Awi2ty 69. W procesji z darami obok 
tradycyjnych o>ar, warmi.scy katolicy z Niemiec przynie8li kielich 
z paten5 i ornat, Krajowa Komisja NSZZ „Solidarno8B” Polskich Ko-
lei Pa.stwowych – puszk2 do Eucharystii, wierni obrz5dku bizantyj-
sko-ukrai.skiego – trzy komplety szat liturgicznych, olszty.ski okr2g 
Zwi5zku Armii Krajowej – gobelin z pierwszymi s3owami przysi2gi AK 
65 O losach obrazu zob. http://sanktuariumzielonka.pl/historia-sanktuarium/historia-obrazu-chrystusa-milosiernego-
z-tarnorudy/ (data dost2pu: 6.06.2017).
66 S$owo na zako&czenie Mszy (w. w Olsztynie, s. 25.
67 Tam4e, s. 25–27.
68 W. Nowak, dz. cyt., s. 57, 64.
69 Tam4e, s. 559.
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„W imieniu Boga: 8lubowali8my wierno8B Ojczy@nie naszej”, który wy-
kona3a artystka Barbara Hulanicka, Olszty.skie Duszpasterstwo Ban-
kowców – klaser numizmatyczny z kolekcj5 monet okoliczno8ciowych 
po 1945 r., rosyjscy arty8ci z Kaliningradu – pejza4 przestawiaj5cy ka-
tedr2 królewieck5, wykonany na jedwabiu przez artystk2 Nelli Smier-
niagin2 i inne70.

Po homilii Ojciec Awi2ty po8wi2ci3 koron2 dla >gury Matki Boskiej 
Fatimskiej z para>i 8w. Wojciecha w E3ku, ciesz5cej si2 lokalnym kultem71, 
oraz 60 kamieni w2gielnych pod budow2 nowych ko8cio3ów w diecezji 
warmi.skiej, a tak4e kamie. w2gielny pod budow2 szpitala imienia Jana 
Paw3a II w Bartoszycach i pod wznoszone sanktuarium 8w. Wojciecha 
w Olsztynie w zwi5zku z obchodami 1000-lecia 8mierci aposto3a tych 
ziem. Jeszcze przed msz5 8wi2t5 w zakrystii o3tarza polowego po8wi2ci3 
kopi2 obrazu Matki Pokoju ze Stoczka Warmi.skiego dla ko8cio3a w Orze-
szach na Bia3orusi.

Po zako.czeniu liturgii na placu przy stadionie papie4 z zaproszonymi 
go8Bmi uda3 si2 do Seminarium na obiad, a nast2pnie o godz. 15.00 na spo-
tkanie z laikatem w konkatedrze 8w. Jakuba. Tam przed wej8ciem do 8wi5-
tyni czeka3y na niego dzieci z Wile.szczyzny i Czarnobyla72. Wewn5trz 
zgromadzili si2 przedstawiciele ró4nych 8rodowisk: parlamentarzystów i sej-
mików wojewódzkich, urz2dów wojewódzkich i miejskich Olsztyna, Elbl5-
ga i Suwa3k, tak4e wierni z diecezji gda.skiej i che3mi.skiej, kuratoriów 
i nauczycieli z trzech województw, katechetów, szkó3 wy4szych (IKCh, ART, 
WSP, politechniki z Elbl5ga, Centrum Szkolenia Stra4y Granicznej z K2-
trzyna i WSPol ze Szczytna), m3odzie4y studenckiej i harcerzy, oazy rodzin 
i m3odzie4y, ludzi pracy i 8rodowisk twórczych, kluby katolików, prasy i wy-
dawnictw, zaanga4owanego laikatu – razem z tych grup 1150 osób73. Tu te4 
s3owa powitania wyg3osi3 biskup Piszcz74. Natomiast ju4 w czasie nabo4e.-
stwa homili2 wyg3osi3 Jan Pawe3 II, który zwróci3 uwag2 na potrzeb2 zaan-
ga4owania apostolskiego, znaczenie laikatu oraz 4e Ko8ció3 jest dobrem spo-
3ecznym. Mówi3 równie4 o duszpasterstwie specjalistycznym iCzawodowym. 

70 Ich wykaz. – W. Nowak, dz. cyt., s. 62–63.
71 Tam4e, s. 64.
72 W. Nowak, dz. cyt., s. 68–69.
73 AAWO-N, A II 8/4.
74 Przemówienie w konkatedrze (w. Jakuba w Olsztynie na spotkaniu z laikatem katolickim, „SW”, 1991, t. 28, s. 29–30.
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Po liturgii w konkatedrze 8w. Jakuba w Olsztynie papie4 uda3 si2 na lotni-
sko w Dajtkach, sk5d o godz. 17.07 odlecia3 do W3oc3awka75.

Wizyta w Olsztynie trwa3a 21 godzin i 4 minuty 76, a by3 to czas in-
tensywnych spotka. z miejscow5 i ludno8ci5 przyby35 z ró4nych stron, 
nie tylko z Polski, ale równie4 innych krajów77. Wszystkie przemówie-
nia papie4a Jana Paw3a II i biskupa warmi.skiego Edmunda Piszcza zo-
sta3y opublikowane m.in. w ksi54ce „[…] dzi'kuj' Warmii za papie#a”. 
Jan Pawe$ II w Olsztynie 5–6 czerwca 1991 (Olsztyn 1991), w „Studiach 
Warmi.skich”78 i bardzo interesuj5cym albumie „Dzi'kuj' Warmii za 
papie#a”. B$ogos$awiony Jan Pawe$ II w Olsztynie. W dwudziest% rocz-
nic' pielgrzymki 5–6 czerwiec 1991 – czerwiec 2011 (Olsztyn 2011)79.

Pielgrzymka mia3a du4e znaczenie dla Warmiaków mieszkaj5cych 
w Niemczech. Oprócz udzia3u we mszy 8w. na placu przy stadionie ju4 
5 czerwca cz3onkowie mniejszo8ci niemieckiej z diecezji warmi.skiej 
oraz Warmiacy przybyli z Niemiec uczestniczyli o godz. 14.00 we mszy 
8w. w j2zyku ojczystym, któr5 dla tej spo3eczno8ci sprawowa3 wizyta-
tor apostolski ks. Johannes Schwalke. Wspó3celebrowali j5 tak4e inni 
ksi24a z Niemiec oraz z Polski, w tym delegat biskupa Piszcza ks. Mie-
czys3aw Józefczyk z Elbl5ga. By3a to w Olsztynie pierwsza o>cjalna msza 
8wi2ta w j2zyku niemieckim od 40 lat. Wcze8niej bowiem zabroniono 
sprawowania liturgii w tym j2zyku. Kazanie wyg3osi3 równie4 ks. Schwal-
ke, który wyrazi3 m.in. nadziej2 na pokojowe wspó3istnienie narodów 
w wolnej Europie. Po liturgii zebrani spotkali si2 w salce para>alnej 
przy kawie i ciastkach, na które przyby3 tak4e prezydent Olsztyna Je-
rzy Bukowski80.

*

W tym czasie w Olsztynie ukazywa3y si2 dwa dzienniki: „Gazeta Olsz-
ty.ska” i „Dziennik Pojezierza”. „Gazeta Olszty.ska” powsta3a jako 

75 „GO”, 7–9 VI 1991.
76 B. ?ukaszewicz, Olsztyn 1945–2005. Raptularz miejski, Olsztyn 2006, s. 460.
77 J. Wojtkowski, Karol Wojty$a na Warmii i Mazurach, „SW”, 1991, t. 28, s. 37–45.
78 „SW” 1991 (druk: 1995), t. 28, s. 13–36.
79 Album wyda3 ks. Jan Jerzy Górny.
80 M. Wolf, Ermlandpilgerfahrt zum Papstbesuch in Allenstein (Olsztyn), „Ermlandbuch“ 1992, s. 48–53.
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wynik powolnego rozbudzania si2 8wiadomo8ci narodowej Warmiaków 
w drugiej po3owie XIX w. Pierwszy numer ukaza3 si2 16 kwietnia 1886 r. 
Jednak ju4 1 wrze8nia 1939 r. budynek i maszyny drukarskie zniszczy3o 
gestapo. W taki sposób próbowano zatrzeB wszelkie 8lady dzia3alno8ci 
polskiej. Po II wojnie 8wiatowej w3adze Polski Ludowej nie chcia3y wró-
ciB do tego tytu3u. Regionalna gazeta ukazywa3a si2 pod innymi tytu3a-
mi i sta3a si2 organem PZPR. Dopiero 6 kwietnia 1970 r. powrócono do 
nazwy „Gazeta Olszty.ska”, choB nie zmieni3 si2 zarz5dca. To sta3o si2 
dopiero w 1990 r., a od 3 maja 1991 r. przej53 j5 nowy wydawca – Spó3-
ka „Edytor”81. 

Od tego czasu mo4na te4 zauwa4yB wi2ksze zainteresowanie proble-
matyk5 ko8cieln5, choB zapewne wp3yw na to mia3a zbli4aj5ca si2 piel-
grzyma Jana Paw3a II. 6 maja zamieszczono d3u4sz5 informacj2 o obra-
dach Konferencji Plenarnej Episkopatu i o ustaleniach na temat wizyty 
papie4a82. 13 maja przypomniano o zamachu na papie4a83. Natomiast ko-
lejnego dnia rozpocz2to cykl codziennych publikacji zapowiadaj5cych 
wizyt2 Jana Paw3a II w Olsztynie. Ukazywa3y si2 one na pierwszej stronie, 
a poruszano w nich ró4ne kwestie – od przedstawienia miejsc spotka. po 
ukazanie historii diecezji warmi.skiej i g3ównych nurtów nauczania pa-
pieskiego. 14 maja zamieszczono zdj2cie z placu przy stadionie, na któ-
rym by3 ju4 ustawiony krzy4 i trwa3y prace zwi5zane z budow5 o3tarza 
polowego84. 16 maja zapowiedziano: „Za 19 dni spotkamy si2 z papie4em” 
i od tej chwili codziennie podawano, ile czasu pozosta3o do wizyty. Tego 
dnia napisano, 4e „otoczenie katedry do spotkania z papie4em jeszcze nie 
przygotowa3o si2”85, co spuentowano: „Przyt3acza wra4enie, 4e Olsztyn 
na trasie pielgrzymowania nast2pcy 8w. Piotra spostrze4ony zostanie jako 
najbardziej zapyzia3a prowincja”86. AwiadczyB o tym mia3y nieodrestau-
rowane kamienice, zaniedbane ulice i wsz2dzie widoczne ruiny 87.

81 B. ?ukaszewicz, Prasa Olsztyna drugiej po$owy XX stulecia, [w:] Olsztyn 1945–2005. Kultura i nauka, red. 
S.CAchremczyk, W. Ogrodzi.ski, Olsztyn 2006, s. 567.
82 „GO”, 6 V 1991.
83 „GO”, 13 V 1991.
84 „GO”, 14 V 1991.
85 „GO”, 16 V 1991.
86 Tam4e.
87 Tam4e.
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W kolejnych dniach opisywano trasy planowanych przejazdów pa-
pie4a88. Na 14 dni przed spotkaniem wspomniano o sp3ywach kajako-
wych i innych pobytach Karola Wojty3y na Warmii89. Potem by3y jesz-
cze relacje o jego 4yciu w czasie II wojny 8wiatowej i o zamachu 13 maja 
1981 r.90 Od 23 maja ju4 bardziej szczegó3owo prezentowano miejsca 
spotka. z papie4em, pocz5wszy od szpitala dzieci2cego91, do Semina-
rium Duchownego (wywiad z rektorem)92. W artykule Za 8 dni spotka-
my si' z papie#em podano informacje o pojawieniu si2 w Olsztynie 
pierwszych plakatów oraz 4e para>e rozprowadza3y w niedziele karty 
wst2pu na spotkanie w parku im. Janusza Kusoci.skiego (o3tarz by3 na-
dal w budowie)93. O sprawach organizacyjnych 28 maja przeprowadzono 
wywiad z odpowiedzialnym za te kwestie ks. Julianem Do3nierkiewi-
czem94. W numerze weekendowym z 29 maja – 2 czerwca zamieszczo-
no ca3y program pielgrzymki papieskiej w Polsce oraz krótk5 histori2 
seminarium Duchownego w Braniewie (do II wojny 8wiatowej). W ko-
lejnych numerach przedstawiono tak4e dzieje Seminarium przy ul. Ma-
ria.skiej i pl. Bema. W przeddzie. spotkania zaprezentowano chóry, któ-
re mia3y wykonywaB 8piewy95. Od tego dnia opisywano te4 spotkania pa-
pie4a na trasie rozpocz2tej pielgrzymki i wygl5d miasta oraz podawano 
praktyczne informacje dotycz5ce spotka. z papie4em, opisano papieski 
tron i szaty. Podano tak4e wiele praktycznych wskazówek oraz plany 
przejazdów papie4a i placu przy stadionie96. W wydaniu weekendowym, 
ju4 po odje@dzie papie4a, wydrukowano wszystkie przemówienia. G3ów-
n5 liturgi2 okre8lono jako „wielk5 msz2 warmi.sk5”. Przeprowadzono 
rozmow2 z towarzysz5cym papie4owi w jego pielgrzymkach publicyst5 
emigracyjnym, rodem z Olsztyna, Tadeuszem Nowakowskim. Zapre-
zentowano pierwsze wypowiedzi uczestników oraz dodano artyku3 
88 „GO”, 17, 18–19, 20 V 1991.
89 „GO”, 21 V 1991.
90 „GO”, 22 V 1991.
91 „GO”, 23 V 1991.
92 „GO”, 24–26 V 1991.
93 „GO”, 27 V 1991.
94 „GO”, 28 V 1991. Tego dnia ukaza3 si2 tak4e artyku3 o kardynale Stefanie Wyszy.skim pt. „Rzecznik dobrego 
imienia Polski. 10. rocznica 8mierci Prymasa Tysi5clecia” oraz informacje o zakazie sprzeda4y alkoholu powy-
4ej 4,5 proc. 5 i 6 czerwca. – Tam4e. 
95 „GO”, 3 VI 1991. Informacje te pokrywaj5 si2 z przedstawionymi wcze8niej.
96 Np. zmiany w kursowaniu autobusów czy „Policja doradza i ostrzega”. – „GO”, 3 VI 1991.
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o objawieniach w Gietrzwa3dzie: Matka Boska przemówi$a po polsku 
i o diecezji warmi.skiej. Podkre8lono niezwyk3o8B wydarzenia, w tym 
m.in. przybycie go8ci z Litwy i Bia3orusi oraz Niemiec. Obecno8B przed-
stawicieli ró4nych narodów i wyzna. podkre8lono w zdaniu: „Duch po-
jednania i ekumenizmu u8wi2ca3 eucharystyczne zgromadzenie”. W dziale 
sportowym napisano jeszcze o turystycznych pasjach papie4a97. Rów-
nie4 w poniedzia3ek 10 czerwca na pierwszej stronie kontynuowano re-
lacj2 z podró4y papie4a i zamieszczono fragmenty jego wypowiedzi98.

W kolejnych dniach zamieszczano jeszcze ró4ne relacje ze spotka. 
z papie4em. Przyk3adowo 11 czerwca przeprowadzono wywiad z osob5 
uczestnicz5c5 w po4egnaniu papie4a na lotnisku przed jego odlotem. 
Opublikowano artyku3: A0ca wskazuje na Andropowa oraz telegram Jana 
Paw3a II po powrocie do Rzymu i relacj2 o rozmowach Rz5d-Episkopat99. 
Dzie. pó@niej o ocen2 pobytu papie4a zapytano Mazura i ewangelika – 
Erwina Kruka100, w kolejnym – wicemarsza3ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej Teres2 Dobieli.sk5-Eliszewsk5 (lekarzem z Olsztyna)101, ale te4 
pojawi3 si2 artyku3 pt. Potrzeba trwa$ego zapisu, w którym w skrócie 
przedstawiono histori2 przygotowa. do uroczysto8ci. Dowiadujemy si2 
z niego, 4e wydano ju4 album o pielgrzymce, który zosta3 wr2czony pa-
pie4owi przed odlotem. Biskup Piszcz podkre8la3, by „ten wysi3ek nie by3 
jednorazowy, ale zosta3 utrwalony w naszej codzienno8ci”. Biskup Woj-
ciech Ziemba stwierdzi3: „Spo3ecze.stwo nasze zaprezentowa3o si2 doj-
rzale. Udowodniono, 4e potra> zadbaB o porz5dek, a jednocze8nie da3o 
wyraz wielkiej kultury”. Poinformowano, 4e zasadniczo prace przygoto-
wawcze trwa3y od stycznia tr., powo3ano 12 zespo3ów problemowych, 
w których pracowa3o 118 osób. Na g3ówne spotkanie z papie4em przy-
jecha3o oko3o 400 autokarów i 6 tysi2cy samochodów, ale najwi2cej osób 
przyby3o poci5gami. Nad medycznym zabezpieczeniem czuwa3o 48 le-
karzy i 264 piel2gniarki, udzielono oko3o 300 porad, a oko3o 50 pielgrzy-
mów wymaga3o interwencji lekarskiej. 

97 „GO”, 7–9 VI 1991.
98 „GO”, 10 VI 1991.
99 „GO”, 11 VI 1991.
100 „GO”, 12 VI 1991.
101 „GO”, 13 VI 1991.
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W tej samej gazecie w rubryce „Pogl5dy i opinie. O wizycie papie4a” 
przedstawiono sonda4 OBOP PRiTV z 3–4 czerwca. Wynika3o z niego, 
4e 76 proc. pytanych uwa4a3o, 4e ludzie „poczuj5 si2 podniesieni na du-
chu”, 68 proc. – 4e pielgrzymka umocni pozycj2 Ko8cio3a w Polsce, 55 
proc. – doprowadzi do wyja8nienia stosunków mi2dzy pa.stwem i Ko-
8cio3em, 54 proc. – pog32bi porozumienie mi2dzy Polakami o ró4nych 
8wiatopogl5dach, 46 proc. – w3adze w wi2kszym stopniu b2d5 si2 liczyB 
z opiniami ludzi, ale na pytanie, czy zwi2kszy si2 religijno8B Polaków tyl-
ko 39 proc. odpowiedzia3o tak, a 40 proc. – nie102.

W kolejnych dniach drukowano te4 inne wypowiedzi, np. 14 czerwca 
W3adys3awa Lengowskiego (syna Micha3a Lengowskiego, zas3u4onego 
dzia3acza warmi.skiego), a 15 czerwca – wywiad z proboszczem para>i 
prawos3awnej – Aleksandrem Sze3omowem i podzi2kowanie biskupa war-
mi.skiego103. Na tym te4 zako.czono relacj2. 

Mo4na zatem stwierdziB, 4e od pocz5tku maja 1991 r. „Gazeta Olsz-
ty.ska” aktywnie w35czy3a si2 w relacjonowanie przygotowa., potem 
przebiegu wizyty Ojca Awi2tego w Olsztynie i przez nast2pnych osiem 
dni pisa3a o jej owocach, a tak4e zamieszcza3a inne teksy zwi5zane z piel-
grzymk5 lub papie4em.

Drug5 gazet5 regionaln5 by3 w tym czasie „Dziennik Pojezierza”. Pierw-
szy jego numer ukaza3 si2 25 lutego 1983 r. W za3o4eniu mia3 byB pismem 
bezpartyjnym i apolitycznym, a w praktyce chodzi3o o to, by w formie 

„lekkiej i przyjemnej” tra>aB do czytelnika z okre8lon5 tre8ci5 propagan-
dow5, wszak funkcj2 promotora czasopisma pe3ni3a Robotnicza Spó3-
dzielnia Wydawnicza „Prasa–Ksi54ka–Ruch”104. 

Zainteresowanie „Dziennika Pojezierza” pielgrzymk5 papie4a by3o 
mniejsze ni4 „Gazety Olszty.skiej”. 20 maja ukaza3 si2 tekst Wizyta Ojca 
!wi'tego w Olsztynie. Godziny, miejsca spotka& i przejazdów. Informacje 
pielgrzymkowe105. W wydaniu weekendowym z 24–26 maja przedruko-
wano list papie4a skierowany do rodaków przed pielgrzymk5 Papie# do 

102 „GO”, 13 VI 1991.
103 „GO”, 14, 15 VI 1991.
104 W 1990 r. zosta3 przej2ty przez spó3k2 POL. Wówczas te4 nast5pi3a zmiana redaktora (poprzednio by3 Andrzej 
Ba3troczyk, a nowym zosta3 Pawe3 Krupa).
105 „Dziennik Pojezierza” [dalej: „DP”], 20.05.1991.
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Polaków106, a w wydaniu 8rodowo-czwartkowym (29–30 maja) informo-
wano o przygotowaniach, zw3aszcza na placu przy stadionie. W czasie 
gromadzenia informacji przez dziennikarza mia3o tam pracowaB ponad 
20 osób, a park by3 ju4 podzielony na sektory. W tekstach nie oby3o si2 
bez uszczypliwo8ci, np. „Widok parku pokrytego rz2dami barierek bu-
dzi u niektórych mieszane uczucia”107. Dopiero 3 czerwca ukaza3a si2 
krótka informacja o nag3ówku Papie# w Ojczy,nie z tak5 tre8ci5: „Mo4-
na spodziewaB si2, 4e Ojciec Aw. w swoich naukach po3o4y akcent na obo-
wi5zki spo3ecze.stwa – prawa bowiem spo3ecze.stwo to odzyska3o”108. 
Nieco ni4ej dodano te4 krótki tekst: „W zwi5zku z wizyt5 w Olsztynie 
Jana Paw3a II, prezydent miasta Jerzy Bukowski zakaza3 w dniach 4, 5 i 6 
czerwca sprzeda4y: wyrobów cukierniczych z kremem i wyrobów garma-
4eryjnych nie poddawanych ko.cowej obróbce termicznej, wyrobów alko-
holowych o zawarto8ci alkoholu powy4ej 4,5 proc.” W artykule zamieszczo-
no trzy zdj2cia pokazuj5ce w karykaturze stoj5cych przed kioskiem Ruchu, 
a obok m24czyzn2, który na pierwszym i drugim wygl5da na zm2czone-
go, a na trzecim po3o4y3 si2 na chodniku. Na drugiej stronie lakonicznie 
opisano drugi dzie. pielgrzymki, a na stronie szóstej wydrukowano arty-
ku3: Czy Polakom jest potrzebne #ydowskie przebaczenie109. 4 czerwca poja-
wi3 si2 krótki tekst Papie# przestrzega$ przed ateizacj%. 

Nieco wi2cej uwagi wizycie po8wi2cono w numerze 8rodowo-czwart-
kowym (5CiC6Cczerwca). Jest tam artyku3 S$owo Ducha nie ga(cie, potem 
Pielgrzymka Papie#a – dzie& czwarty, Papie# z bliska. Na stronie trzeciej 
podano informacje praktyczne w zwi5zku z pobytem Jana Paw3a II w Olsz-
tynie, zmienione trasy linii komunikacyjnych, plan sektorów na placu przy 
stadionie, zasady parkowania, handlu, zakupu benzyny itp. Na kolejnej 
stronie ukaza3 si2 d3u4szy tekst ks. Jana Ros3ana pt. Karol Wojty$a na War-
mii i Mazurach, a na nast2pnej – ró4ne opracowania o papie4u: Encykli-
ka Centesimus annus, Przes$anie w Fatimy i Zbigniewa Chojnowskiego 
My(l%c o utworach Karola Wojty$y110. W wydaniu weekendowym by3y ju4 
relacje ze spotka. oraz fragmenty przemówienia, ale te4 np. rozmowy na 

106 „DP”, 24–26.05.1991.
107 „DP”, 29–30.05.1991.
108 „DP”, 3 VI 1991.
109 Tam4e.
110 „DP”, 5–6 VI 1991.
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temat mo4liwo8ci kupienia piwa w czasie uroczysto8ci111. 10 czerwca uka-
za3y si2 teksty mówi5ce o ostatnim dniu pielgrzymki, ale te4 „Czym je@-
dzi3 papie4?”112. Kolejnego dnia opublikowano artyku3: „Pok3osie IV piel-
grzymki Ojca Awi2tego w Polsce”, a w tek8cie umieszczono wypowiedzi 
z prasy zagranicznej m.in. z francuskiej („Liberation”), belgijskiej („Le 
Soir”), niemieckiej („Die Welt”) czy brytyjskiej („Ee Guardian”) oraz opi-
nie us3yszane od ludzi w tek8cie Spoza sektorów, a tak4e zdj2cia113.

Od 1982 r. swoje czasopismo mia3a równie4 diecezja warmi.ska. By3 
nim dwutygodnik „Pos3aniec Warmi.ski”. Ze zrozumia3ych wzgl2dów 
zainteresowanie tej redakcji pielgrzymk5 papie4a i wizyt5 w Olsztynie 
by3o najwi2ksze. Ju4 w numerze z 21 pa@dziernika – 4 listopada 1990 r. 
opublikowano tekst: Ojciec !wi'ty na Warmii i przypomniano w nim 
przes3ania trzech poprzednich pielgrzymek oraz podano tras2 czwartej 
i ramowy program pobytu w Olsztynie. Powiadomiono równie4 o po-
wo3aniu komitetu honorowego i organizacyjnego, wydawaniu biulety-
nu i o has3ach pielgrzymki114. W grudniu pisano o pobycie w Olsztynie 
jezuity Roberto Tucciego115. W kwietniu 1990 r. zamieszczono program 
pielgrzymki, og3oszony przez Biuro Prasowe Episkopatu Polski i o ter-
minach spotka. z papie4em w Olsztynie116. Pod koniec kwietnia przy-
pomniano wcze8niejsze pobyty Karola Wojty3y na Warmii, zach2cono 
do udzia3u w spotkaniach w Olsztynie i zapowiedziano seri2 kolejnych 
artyku3ów, po8wi2conych szczegó3om organizacyjnym, które mia3y u3a-
twiB spotkania z Ojcem Awi2tym117. Rozpocz2to od omówienia dziejów 
i obecnej sytuacji Seminarium Duchownego „Hosianum” oraz podano 
informacje o szpitalu dzieci2cym118. W kolejnym numerze przedstawio-
no program spotkania na placu przy stadionie119. Kolejne wydanie za-
wiera3o ponadto artyku3 Bohdana Kurowskiego: Czy papieski reporter 

111 „DP”, 7–9 VI 1991.
112 „DP”, 10 VI 1991.
113 „DP”, 11 VI 1991.
114 „Pos3aniec Warmi.ski” [dalej: „PW”], 21.10.1990 – 4.11.1990, s. 1, 8.
115 AAWO-N, A II 8/1 (sprawozdanie z pobytu). O tym pisano te4 na 3amach „WWD”, 1990, nr 6, s. 197 („O.CTucci 
w Olsztynie”).
116 Bogu dzi'kujcie – ducha nie ga(nie, „PW”, 7–10.04.1991, s. 5.
117 Ojciec !wi'ty w Olsztynie, „PW”, 21.04.1991 – 4.05.1991, s. 1, 5.
118 Ojciec !wi'ty w Olsztynie, „PW”, 5–18.05.1991, s. 1, 5.
119 Ojciec !wi'ty w Olsztynie, „PW”, 19.05.1991 – 1.06.1991, s. 1, 4.
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b'dzie obywatelem Olsztyna?, czyli o Stanis3awie Nowakowskim, który 
w Radio Wolna Europa wyst2powa3 jako Tadeusz Olszty.ski. By3 plan, 
by uhonorowaB go tym tytu3em, ale radni miasta nie podj2li decyzji 
w tej sprawie. Na kolejnej stronie by3 artyku3 z serii „Ojciec Awi2ty 
w Olsztynie” i tu by3a mowa o wydarzeniu bezprecedensowym, pierw-
szym w historii, szerokim udziale spo3ecze.stwa w tym wydarzeniu: 4e 
w katedrze wezm5 udzia3 senatorowie i pos3owie, przedstawiciele urz2-
dów wojewódzkich, kuratoriów i nauczycieli szkó3 wy4szych, 8rodowi-
ska twórcze i ludzie pracy, media, rodziny, harcerze120. Numer z dat5 
16–29 czerwca by3 w ca3o8ci po8wi2cony wizycie papie4a w Olsztynie, 
a zawiera3 m.in. przemówienia papie4a i biskupa warmi.skiego, opis 
spotka. w Szpitalu Dzieci2cym i prokatedrze. Wspomniano, 4e przed 
ko8cio3em by3y dzieci z Wile.szczyzny 121. Omówienia pielgrzymki do 
Polski zamieszczano równie4 w kolejnych wydaniach. Pisano równie4 
o mszy 8wi2tej dzi2kczynnej za pielgrzymk2 i podsumowuj5cym spotka-
niu w domu para>alnym Naj8wi2tszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 
19 czerwca, w którym wzi2li udzia3 przedstawiciele w3adz wojewódzkich 
i miejskich, wojska oraz policji122.

Jeden artyku3 odnaleziono w „Kurierze Olszty.skim”123. W numerze 
czerwcowym zamieszczono artyku3 „Gdy b2d2 mia3 zaszczyt Go witaB”, 
a w nim wypowied@ prezydenta Jerzego Bukowskiego. Stwierdzi3 on m.in., 
4e pielgrzymka ta „doprowadzi do zmiany sposobu my8lenia du4ej cz2-
8ci spo3ecze.stwa, poniewa4 spu8cizna po komunizmie daje o sobie znaB 
na ka4dym kroku. De przyniesie otrz58ni2cie si2 spo3ecze.stwa”. W tym 
samym numerze wydrukowano jeszcze kilka innych artyku3ów, np. „War-
mi.skie w2drówki Karola Wojty3y”, „Papieskie kule” oraz ró4ne wypo-
wiedzi na temat wizyty 124.

Niew5tpliwie wizyta Jana Paw3a II mia3a dla Olsztyna oraz regionu 
Warmii i Mazur ogromne znaczenie. Tak jak w ca3ej Polsce cieszono si2 
odzyskan5 wolno8ci5, ale te4 budzi3y si2 l2ki przed now5 rzeczywisto8ci5, 
pot2gowane likwidacj5 miejsc pracy, post2puj5c5 pauperyzacj5 ludno8ci 

120 Jan Pawe$ II w(ród nas Olsztyn 5–6 VI 1991.
121 „PW”, 16–29 VI 1991.
122 AAWO-N, A II 8/17; „PW”, 30 VI–13 VII 1991, s. 8.
123 Nosi3 podtytu3 „Przegl5d Wiadomo8ci Miejskich”, ale ukazywa3 si2 krótko w 1991 r. pod red. Ryszarda Ustyja.czuka.
124 „Kurier Olszty.ski”, 5–6 VI 1991.
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popegeerowskiej oraz brakiem nadziei na lepsz5 przysz3o8B. Mo4liwo8B 
spotkania z Ojcem Awi2tym i wys3uchania jego przes3ania budzi3o wi2k-
sz5 ufno8B oraz nastraja3o spo3ecze.stwo optymizmem. Niezwykle wa4-
ne by3o przes3anie zawarte w homilii podczas mszy 8wi2tej na placu przy 
stadionie. W katechezie na temat ósmego przykazania Dekalogu papie4 
wskaza3 potrzeb2 „wielkiej pracy narodowej nad mow5 […]. S3owo ludz-
kie jest i powinno byB narz2dziem prawdy”125.

*

Na przyj2cie Ojca Awi2tego w Olsztynie przygotowywano si2 od wielu 
miesi2cy. W prace w35czy3o si2 wiele osób duchownych i 8wieckich. To 
za8 pos3u4y3o budowaniu lokalnej wspólnoty. By3o bardzo wa4ne, ponie-
wa4 nap3ywowa ludno8B Warmii i Mazur ci5gle jeszcze nie zintegrowa-
3a si2 w pe3ni, a ró4nego rodzaju dyskryminacja w zakresie wolno8ci re-
ligijnej przed 1989 r. nieraz te ró4nice pog32bia3a. 

Wa4n5 rol2 w procesie przygotowania spo3ecze.stwa odegra3a prasa 
lokalna, choB sama prze4ywa3a ró4ne trudno8ci zwi5zane z przekszta3-
ceniami w3asno8ciowymi. Trzeba powiedzieB, 4e od pocz5tku maja do 
po3owy czerwca w odpowiedni sposób informowa3a o randze wydarze-
nia oraz wprowadza3a w ró4ne zapowiadane wydarzenia. W szerszym 
zakresie czyni3a to „Gazeta Olszty.ska”, ale wiele pozytywnych przeka-
zów zamieszczono te4 w „Dzienniku Pojezierza”. Najwa4niejsz5 jednak 
rol2 informacyjn5 odegra3 „Pos3aniec Warmi.ski”.

Abstract
John Paul II in Olsztyn in 1991 – preparation for papal pilgrimage, 
proceedings, message and local media coverage

Preparations for the papal pilgrimage began in June 1990. For this purpose, 
an Honorary and Organizing Committee with representatives of eccle-
siastical and lay authorities was established. Ee publication of the Bul-
letin of Expectations, which included programming content and organi-
zational issues, was also launched. In the Olsztyn Radio a weekly program 
125 Homilia wyg$oszona w Olsztynie podczas Mszy (w. na placu przy stadionie, s. 23.
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was started to prepare the faithful to meet the Pope. Ee biggest under-
taking was the preparation of the altar and the square for the main cel-
ebrations at Stomil Stadium. Ee decoration consisted of a cross and two 
sails, with two coats of arms: the papal and the Diocese of Warmia.

John Paul II arrived in Olsztyn on June 5, 1991 and remained until 
the following day. Meetings with him took place at the Seminary, District 
Children’s Hospital, on the square near the stadium (about 400 thousand 
people attended, including Greek Catholics and guests from Germany) 
and the Church of St. Jacob. Ee theme of the main homily was the eighth 
commandment: “Do not say false testimony against your neighbour.” Ee 
local newspapers Gazeta Olszty&ska and Dziennik Pojezierza widely wrote 
about the preparations and the pilgrimage itself. Ee most important role, 
however, was played by the diocesan Pos$aniec Warmi&ski.

Keywords: John Paul II, diocese of Warmia, Olsztyn, pilgrimage.
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Grzegorz Baziur 

Bia"a S"u$ba ’87 w Szczecinie  
i na Wybrze$u podczas trzeciej pielgrzymki 
papie$a Jana Paw"a II do ojczyzny

W czerwcu 2017 r. mija 30 lat od trzeciej pielgrzymki papie4a Jana Paw-
3a II do Polski. Pierwsze trzy pielgrzymki papieskie przypad3y na okres 
zniewolenia kraju przez Zwi5zek Sowiecki. Mimo spo3ecznego marazmu 
ko.ca lat siedemdziesi5tych, po pierwszej z nich, która odby3a si2 w dniach 
2–10 czerwca 1979 r., nast5pi3o „przebudzenie 8wiadomo8ci narodowej”, 
a jej kwintesencj5 by3 rozwój niezale4nych od w3adz komunistycznych 
8rodowisk politycznych, w tym Konfederacji Polski Niepodleg3ej, zawi5-
zanej 1 wrze8nia 1979 r., natomiast ponad rok pó@niej wielki zryw lipco-
wo-sierpniowy 1980 r. i powstanie niezale4nego od rz5dz5cej Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej ruchu zwi5zkowego – Niezale4nego Sa-
morz5dnego Zwi5zku Zawodowego „Solidarno8B”1. 

Druga pielgrzymka Jana Paw3a II przypad3a na ci24ki czas stanu wo-
jennego, który pod naciskiem w3adz ZSRR i pa.stw-stron Uk3adu War-
szawskiego w3adze PRL wprowadzi3y w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. 
przeciw Solidarno8ci i innym organizacjom niepodleg3o8ciowo-demo-
kratycznym. W 1983 r. papie4 umocni3 spo3ecze.stwo w jego aspiracjach 

1 Zob. A. Paczkowski, Pó$ wieku dziejów Polski, Warszawa 2007, s. 305–313.
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dotycz5cych walki o podmiotowo8B spo3eczn5 i wolno8B polityczn5 jako 
warunek sine qua non odzyskania przez Polsk2 pe3nej niepodleg3o8ci wo-
bec Sowietów. 

Wreszcie by3a trzecia z czerwca 1987 r., gdy w Polsce, we Wroc3awiu 
odbywa3 si2 Kongres Eucharystyczny – wtedy te4 mimo licznych obaw 
ze strony w3adz komunistycznych Jan Pawe3 II przyby3 11 czerwca do 
Szczecina, a dzie. pó@niej do Gdyni i Gda.ska, zatem do miast, w któ-
rych w lecie 1980 r. narodzi3 si2 ruch Solidarno8ci, niezwykle wa4ny 
w dziele odzyskania harcerstwa dla kraju i spo3ecze.stwa, aby ponownie 
podj23o harcersk5 s3u4b2 „Bogu, Polsce i bli@nim”. 

Niniejszy tekst dotyczy Bia3ej S3u4by, jako szczególnej formy realizacji 
harcerskiej powinno8ci, zarówno wzgl2dem Boga, Polski i bli@nich, którzy 
uczestniczyli w spotkaniach z Ojcem Awi2tym w Szczecinie i Gda.sku, bo 
do tych spotka. odnosi si2 autor w tek8cie. Na temat walki i s3u4by harce-
rzy niepokornych z lat siedemdziesi5tych i osiemdziesi5tych XXCw. powsta-
3o wiele publikacji i opracowa., szczególnie po 1989 r., spo8ród których 
cz28B autor wykorzysta3 przy przygotowaniu niniejszego artyku3u. S5 w8ród 
nich wa4ne opracowania autorstwa hm. Stanis3awa Czopowicza, hm. Jerze-
go Parzy.skiego, Adama Barana, Ireny Awierdzewskiej, hm. Marcina Ka-
pusty, hm. Wojciecha Hausnera, do których odwo3ania znalaz3y si2 w przy-
pisach. Przygotowuj5c niniejszy tekst, autor pos3u4y3 si2 g3ównie metod5 
opisow5, progresywn5, a pomocniczo równie4 metod5 socjologiczn5.

W okresie odnowy spo3ecznej kraju, podczas politycznej rewolucji 
Solidarno8ci w pa@dzierniku 1980 r. powsta3y Kr2gi Instruktorów Har-
cerskich im. Andrzeja Ma3kowskiego (KIHAM)2. Mimo 8wietnych akcji 
harcerskich, zw3aszcza Zlotu 70-lecia Harcerstwa pod komend5 hm. Ry-
szarda Wcis3y, który odby3 si2 we wrze8niu 1981 w Krakowie, jak równie4 
oddolnej odnowy silnie skomunizowanego Zwi5zku Harcerstwa Polskie-
go, po 13 grudnia 1981 r. nad 8rodowiskiem KIHAM-u zawis3o niebez-
piecze.stwo aresztowania i internowania jego g3ównych dzia3aczy. W zwi5z-
ku z tym w czasie pielgrzymki instruktorów 8rodowiska na Jasnej Górze 
we wrze8niu 1982 r. og3osili oni likwidacj2 struktur KIHAM-u, czekaj5c 
2 Zob. A. Baran, Walka o kszta$t harcerstwa w Polsce (1980-1990): niepokorni i niezale#ni, Warszawa 2007, s.C34–54; 
G. Baziur, Mi'dzy wierno(ci% socjalizmowi a s$u#b% Bogu, Polsce i bli,nim: harcerstwo w Polsce w okresie rewolu-
cji „Solidarno(ci” (1980-1981), [w:] Czas prze$omu. Solidarno(* 1980–1981, pod red. W. Polaka, P.CRuchlewskie-
go i in., Gda.sk 2010, s. 587–595. 
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na lepsz5 koniunktur2 polityczn5 do podj2cia dzia3alno8ci na rzecz od-
nowy ZHP. Kontynuacj5 KIHAM-u by3y powstaj5ce o8rodki Duszpaster-
stwa Harcerek i Harcerzy, które wiosn5 1986 r. utworzy3y Krajow5 Rad2 
Duszpastersk5, na której stan53 bp Kazimierz Górny 3.

Harcerze „niepokorni” oczekiwali wraz ze spo3ecze.stwem na okazj2 
do manifestacji swojej s3u4by, a stanowi3a j5 zbli4aj5ca si2 w czerwcu 1983Cr. 
druga pielgrzymka papie4a Jana Paw3a II do Polski. Wtedy te4 narodzi3 
si2 pomys3 podj2cia harcerskiej pierwszej s3u4by w czasie spotka. z Ojcem 
Awi2tym, potocznie nazwany Bia35 S3u4b5. Podczas drugiej pielgrzymki 
Jana Paw3a II do Polski w dniach 18–19 czerwca 1983 r. w Cz2stochowie 
przebywa3y 2 tys. harcerzy, którzy udzielali rzeszy pielgrzymów pierwszej 
pomocy medycznej, organizowali dojazdy karetek do potrzebuj5cych, 
udzielali potrzebnych informacji i uczestniczyli w ko8cielnej s3u4bie po-
rz5dkowej. Harcerze pokazywali, 4e te4 wierz5 w Boga i pragn5 odzyska-
nia niepodleg3o8ci przez Polsk2 wobec ZSRR, a ludzie rzucali im kwiaty, 
z których ci na trasie przejazdu papie4a uk3adali lilijki harcerskie4. 

W czerwcu 1983 r. do8B powszechne by3y obawy, 4e S3u4ba Bezpiecze.-
stwa podejmie próby zatrzyma. harcerzy, którzy jechali na akcj2, tym bar-
dziej, 4e w3adze korzysta3y z kompetencji wynikaj5cych z wci54 obowi5-
zuj5cego (w zawieszeniu) stanu wojennego. Jak zauwa4y3 hm. Wojciech 
Hausner: „Przed pierwsz5 Bia35 S3u4b5 w 1983 r. wszyscy si2 bali, 4e har-
cerze zostan5 przez s3u4by zatrzymani w drodze i nie dojad5 na miejsce. 
[…] Dlatego zarz5dzenie by3o takie: nie jedziemy ubrani w mundury. Za-
bawnie to wygl5da3o, kiedy nagle du4a grupa m3odzie4y, niby niezorgani-
zowana za3o4y3a na miejscu mundury i zacz23a wspólnie dzia3aB”5. Dla piel-
grzymów by3o to szokuj5ce, a wielu mówi3o, 4e w Polsce „odrodzi3o si2 
prawdziwe harcerstwo”, co by3o prawd5, wobec skomunizowanych w3adz 
ZHP. Owa „prawdziwo8B” polega3a na tym, 4e udzia3 w BS by3 równoznacz-
ny z odrzuceniem ideologii komunistycznej w wychowaniu harcerskim.

Gdy okaza3o si2, 4e Bia3a S3u4ba w 1983 r. odnios3a spo3eczny sukces, 
w oparciu o jej instruktorów powsta3 wewn5trz ZHP oddolny Ruch 

3 A. Baran, dz. cyt., s. 207. Zob. W. Hausner, M. Kapusta, Harcerstwo duchowej niepodleg$o(ci. Duszpasterstwo 
Harcerskie w dokumentach S$u#by Bezpiecze&stwa i archiwaliach (rodowisk harcerskich 1983-1989, Kraków 2009, 
s. 31–62; G. Baziur, dz. cyt., s. 587–588.
4 I. Awierdzewska, Papieska Bia$a S$u#ba, „Idziemy”, 6.05.2012, nr 19 (248).
5 M. M3ocka, M. Wierzbicki, Znak rozpoznawczy – Bia$a S$u#ba, „Rzeczpospolita”, 24.08.2011. 
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Harcerski jako pó3konspiracyjna struktura, która w okresie zniewolenia 
sowieckiego mia3a ukazywaB odk3aman5 histori2 ZHP, promowaB auten-
tyczne idea3y harcerskie – ich wyrazem by3a wyszywana lilijka na mundu-
rze z liczb5 „10”, czyli symbol abstynencji od napojów alkoholowych, ty-
toniu i narkotyków. Po upadku systemu komunistycznego instruktorzy 
Ruchu Harcerskiego mieli oddolnie przej5B Zwi5zek6. 

Przygotowania do trzeciej pielgrzymki zacz23y si2 na prze3omie lat 
1986–1987 i okaza3o si2, 4e II BS ’87 by3a ju4 dobrze zorganizowan5 ak-
cj5 z powo3anymi sztabami i regulaminem sprawno8ci. Naczelnictwo 
Ruchu Harcerskiego opracowa3o równie4 materia3y programowo-meto-
dyczne zwi5zane z przygotowywaniem Bia3ej S3u4by, w których poinfor-
mowa3o harcerzy o powstaniu Sztabu Instruktorskiego Sto3ecznej Cho-
r5gwi ZHP, którego celem by3o przygotowanie i przeprowadzenie Bia3ej 
S3u4by na jej terenie, opracowano tak4e Regulamin BS ’87 oraz rozpo-
cz2to szkolenia przed akcj5 w zakresie konkretnych s3u4b: sanitarno-me-
dycznej, porz5dkowej, informacyjnej i liturgicznej7. 

Istotn5 kwesti5 by3o bezpiecze.stwo pielgrzymów, a podczas pierw-
szych wizyt papie4a zapewnia3a je zarówno ko8cielna s3u4ba porz5dko-
wa, jak i harcerze. Jeden z instruktorów Hufca ZHP Gda.sk-Aródmie-
8cie, hm. Grzegorz Koz3owski wspomina3 czerwiec 1987 r. w Gda.sku: 

Wtedy milicja mia3a za zadanie ograniczaB dost2p do papie4a. Zabezpieczaniem 
pielgrzymki w 1983 r. [1987 – G.B.] w Gda.sku zajmowa3a si2 ko8cielna s3u4ba 
porz5dkowa Totus Tuus, grupa Semper Fidelis i w3a8nie harcerze. […] Harce-
rze byli bardzo mobilni, potra>li przemieszczaB si2 szybko z miasta do miasta 
i wspó3dzia3aB ze sob5 bez wcze8niejszych Bwicze.. Struktury ZHP przypomi-
naj5 przecie4 struktury organizacji paramilitarnej8. 

Z tego wzgl2du harcerze pe3nili s3u4b2 porz5dkow5, tym bardziej, 4e mi-
licja – poza rutynowymi dzia3aniami – monitorowa3a równie4 na potrzeby 
SB 8rodowiska i dzia3aczy opozycji niepodleg3o8ciowo-demokratycznej, 
w tym Solidarno8B, KPN, NZS itp.

6 S. Czopowicz, KIHAM. Zarys wydarze&, wybór dokumentów i relacji, Warszawa 1998. Zor. G. Baziur, dz. cyt., 
s.C595; J. Parzy.ski, Ruch harcerski Rzeczypospolitej 1983–1989, Kraków 1991, s. 20–21.
7 Tam4e, s. 218–222: „Bia3a S3u4ba 1987”.
8 I. Awierdzewska, dz. cyt.
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Równie4 dru4yny harcerskie, które przyjecha3y na Bia35 S3u4b2, by3y 
spisywane i inwigilowane przez MO, która informowa3a o nich odpo-
wiednie w3adze ZHP. Dzi2ki uzyskanym informacjom milicyjnym oraz 
inwigilacji instruktorów RH przez lojalnych wobec w3adz, ubranych po 
cywilnemu instruktorów ZHP komendy hufców i chor5gwi podejmo-
wa3y dzia3ania represyjne wobec „niepokornych” harcerzy. Celem akcji 
Zwi5zku by3o rozpoznanie liczebno8ci, si3y oddzia3ywania i lokalizacja 
8rodowisk Ruchu Harcerskiego w skali kraju9.

Zarówno w okresie przygotowa. do pielgrzymki, mszy i spotka. 
z udzia3em papie4a osoby bior5ce udzia3 w Bia3ej S3u4bie by3y cz2sto szy-
kanowane przez funkcjonariuszy S3u4by Bezpiecze.stwa, jak np. w Kra-
kowie, gdzie 3 czerwca 1987 r. naczelnik Wydzia3u III Wojewódzkiego 
Urz2du Spraw Wewn2trznych, pp3k Wies3aw Hryniewicz informowa3 w3a-
dze partyjno-administracyjne o podj2tych dzia3aniach pro>laktycznych: 

„We wspó3pracy z Kuratorium O8wiaty i Wychowania, Komendy Chor5g-
wi ZHP, w3adz poszczególnych dzielnic Krakowa przekazano dyrekto rom 
szkó3 polecenie niewyra4ania zgody na zwalnianie harcerzy 
w dn.C9–10.06.1987”10. 

Podobne dzia3ania SB podj23a wobec harcerzy z BS w Szczecinie i Gda.-
sku, dlatego cz28B 8rodowisk harcerskich u4ywa3o w czasie BS bia3ych chust 
jako pewnego incognito, maj5c zakryte naszywki i numery dru4yn na 
mundurach. Wspominam, 4e z informacji otrzymanych z Komendy 
Placu w Gda.sku wiedzieli8my, 4e tamtejsi funkcjonariusze SB mieli 
w klapach wpi2te herby miasta, dlatego te4 bacznie obserwowali8my ich, 
informuj5c harcerzy i pielgrzymów o tym fakcie. W dniach 11–12 czerw-
ca 1987 r. na spotkanie m3odzie4y z Ojcem Awi2tym na Westerplatte 
przyby3o z ca3ej Polski oko3o 3 tys. harcerzy. Ówczesny zast2pca komen-
danta wojewódzkiego MO w Gda.sku do Spraw S3u4by Bezpiecze.stwa 
pp3kCZenon Ring11 zabroni3 harcerzom wyst2powania w mundurach, jed-
nak w3adze partyjne zmieni3y jego decyzj2 po interwencji metropolity 

9 J. Parzy.ski, dz. cyt., s. 107–108.
10 I. Awierdzewska, dz. cyt. Zob. A. Turula, Harcerze pod specjalnym nadzorem, [w:] Przez Morze Czerwone. Ko(ció$ 
w Polsce pod rz%dami komunistów, cz. X: Walka o m$odzie#, „Go8B Niedzielny” (dodatek), 18.10.2009, s. 12–13.
11 Informacje dotycz5ce pp3k. Z. Ringa – zob. M. Kruk, Niszczenie materia$ów archiwalnych w Wojewódzkim Urz'-
dzie Spraw Wewn'trznych w Gda&sku w latach 1989-1990, „Przegl5d Archiwalny Instytutu Pami2ci Narodowej” 
2011, nr 4, s. 254. 
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gda.skiego abp. Tadeusza Goc3owskiego. Ze wzgl2du na potwierdzenie 
si2 informacji dotycz5cych dzia3a. operacyjnych SB cz28B 8rodowisk 
przyje4d4a3a do Gda.ska w ma3ych grupach „cywilnych”, maj5c mun-
dury w plecakach i zak3adaj5c je dopiero na czas s3u4by. Po przybyciu do 
Gda.ska harcerze udawali si2 do ko8cio3ów, gdzie w salkach katechetycz-
nych mogli posiliB si2, wypiB herbat2, kaw2 lub wod2, ewentualnie wy-
gospodarowaB czas na krótk5 drzemk2 – g3ówn5 baz5 w Gda.sku by3 

„ko8ció3 na Czarnej” w Gda.sku-Wrzeszczu, w którym obecnie mie8ci 
si2 Duszpasterstwo Harcerskie ZHR12. 

Równie4 w Krakowie dosz3o do interwencji w3adz. I choB z placyku 
przed ko8cio3em 8w. Idziego odwo3ano agentów SB, to kamera z okna 
kamienicy >lmowa3a zgromadzonych harcerzy. Na Dworcu PKP w Tar-
nowie funkcjonariusze milicji i SB spisywali dru4yny przybywaj5ce na 
spotkanie z Janem Paw3em II. Równocze8nie lojalne wobec w3adz komi-
sje instruktorskie ZHP rozpatrywa3y informacje dotycz5ce rzekomego 

„naruszania 8wieckiego charakteru organizacji czy przeprowadzania nie-
legalnych imprez”13.

Równie4 dru4yny z ma3ych miejscowo8ci wzi23y udzia3 w BS ’87. Jed-
nym z takich 8rodowisk by3a utworzona w styczniu 1987 r. 43 Dru4yna 
Harcerzy, której dru4ynowym by3 autor niniejszego tekstu. W ramach 
przygotowa. dru4yny do Bia3ej S3u4by ’87 w dniach 3–5 kwietnia 1987Cr. 
patrol 43 DH pod komend5 dru4ynowego pojecha3 do Warszawy na zna-
ny z antykomunistycznej oprawy rajd Arsena3, który co roku organizo-
wa3a Komenda Hufca Warszawa-Mokotów. Obok dru4ynowego w jego 
sk3ad weszli: m3odzicy Miros3aw Krzemi.ski, Wojciech ?obaziewicz, To-
masz Junak i Arkadiusz Grodzicki. W czasie pobytu w stolicy zwiedzili-
8my: Stare Miasto, ?azienki, Pow5zki, ko8ció3 8w. Stanis3awa Kostki na 
Doliborzu, z modlitw5 przy grobie ks. Jerzego Popie3uszki oraz budynek 
przy ul. Spiskiej 14, gdzie 30 czerwca 1943 r. Gestapo aresztowa3o ów-
czesnego komendanta g3ównego AK, gen. Stefana „Grota” Roweckiego, 
bohatera dru4yny14.

12 Informacj2 ustn5, dotycz5c5 inwigilacji harcerzy przez funkcjonariuszy SB otrzymali8my w czasie podró4y ze 
Szczecina do Gda.ska 11/12 czerwca 1987 r. 
13 I. Awierdzewska, dz. cyt. 
14 „Gda&sk 12 VI 1987”, [w:] Kronika 43 Dru#yny Harcerzy „Grot” [w posiadaniu autora].
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W ramach przygotowa. do BS, 8rodowiska RH realizowa3y zadania 
na sprawno8B „Bia3a S3u4ba ’87”. Na ich temat czytamy we wspomnie-
niach: „po powrocie z «Arsena3u»” rozpocz2li8my przygotowania do „Bia-
3ej S3u4by” w czasie mszy papieskiej w Szczecinie. Dnia 2 maja odby3 si2 
bieg patrolowy dla naszych harcerzy, którzy mieli jechaB w patrolu. By3 
on podsumowaniem ich umiej2tno8ci z zakresu 35czno8ci i samarytanki. 
Punkty kontrolne na biegu obstawiali harcerze z 6 DSH „Kie3” i 35 Wod-
nej DH z Choszczna15. Oprócz biegu, w ramach przygotowa. do podj2-
cia BS ’87 harcerze opiekowali si2 osob5 starsz5 z S5dowa, pomagaj5c jej 
np. przy robieniu zakupów w sklepie, a w ramach zada. alertowych zaj-
mowali si2 ochron5 przyrody16. Na prze3omie maja i czerwca 1987 r. 43CDH 

„Grot” wystawia skromny patrol, który mia3 wzi5B udzia3 w BS (poza dru-
4ynowym w jego sk3ad wesz3o dwóch harcerzy – bracia Andrzej i Miro-
s3aw Krzemi.scy). W ramach podj2tej s3u4by harcerki i harcerze Ruchu 
Harcerskiego zdobywali sprawno8B BS ’87, w tym równie4 harcerze z 43 
DH „Grot”, którzy uczestniczyli w akcji w Szczecinie i Gda.sku. W regu-
laminie sprawno8ci BIA1A S1U)BA ’87, opracowanym przez niejawne 
w3adze RH czytamy:

Wst2p
W czerwcu 1987 r. odb2dzie si2 III Pielgrzymka Ojca Awi2tego do Ojczyzny. Po raz 
drugi stan5 harcerze do Bia3ej S3u4by – S3u4by Bogu i Bli@nim. W jej szeregach nie 
powinno zabrakn5B 4adnego zast2pu, 4adnej dru4yny.
Wymagania sprawno8ci:
I. S3u4ba
1. Przygotowanie si2 indywidualne i zespo3owe do pe3nienia s3u4b, np. poprzez 
szkolenie sanitarne, 35czno8B, pos3ugiwanie si2 map5 (planem miasta) itp. 
Realizacja: kwiecie. – maj.
2. Udzia3 w organizacji pielgrzymki Ojca Aw. (czerwiec)
harcerze m3odsi: we w3asnym 8rodowisku (miejscu zamieszkania), np. poprzez 
dekoracje domów, ulic, kapliczek, Ko8cio3a, umo4liwienie osobom chorym, nie-
posiadaj5cym odbiornika TV ogl5dania transmisji itp.
harcerze starsi: udzia3 w s3u4bach w miejscach pobytu Ojca Aw., np. poprzez pe3nie-
nie s3u4b sanitarnych, porz5dkowych, s3u4ba o3tarza, informacyjna, opieka nad nie-
pe3nosprawnymi, dokumentacyjna, fotografowanie wydarze., s3u4by, dekoracji itp.

15 Tam4e.
16 Tam4e.
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II. Harcerski dar Ojcu Awi2temu
Zadanie realizowane indywidualnie lub zespo3owo.
Realizacja: kwiecie. – maj.
wskazanie: podj2cie dzia3a. (harcerskimi metodami) w kierunkach: walki o trze@-
wo8B (w3asna rodzina – dom, ZHP, klasa szkolna, miejsce zamieszkania), ochro-
ny przyrody i 8rodowiska naturalnego; mog5 to byB równie4 inne przedsi2wzi2-
cia, np. opieka nad osob5 chor5 lub star5, pozytywna zmiana trybu swojego 4ycia, 
poprawienie wyników w nauce, inne formy pomocy charytatywnej, dzia3a. na 
rzecz swojego 8rodowiska itp.;
zaliczenie: na podstawie meldunku (raportu, albumu, sprawozdania itp.), foto-
gra>i, nagra., który nale4y przywie@B na ogólnopolskie spotkanie harcerzy z Oj-
cem Awi2tym.
III. Spotkanie
udzia3 w ogólnopolskim spotkaniu harcerzy z Ojcem Awi2tym (czerwiec)
Realizacj5 sprawno8ci kieruje dru4ynowy, który w porozumieniu z Rad5 Dru-
4yny, dru4yn5, zainteresowanymi cz3onkami dru4yny ustala szczegó3owo formy 
realizacji p. I, 2a, II.
Dru4ynowy zalicza: p. I, 2a; p. I, 2b zalicza lokalny organizator; p.CIII komenda 
placu spotkania. Wr2czenie sprawno8ci nast5pi podczas ogólnopolskiego zlotu 
harcerzy 17. 

Po po3udniu 10 czerwca 1987 r. patrol 43 DH pojecha3 poci5giem 
z Ziemomy8la do Szczecina, gdzie na drugi dzie. mieli8my rozpocz5B 
s3u4b2. Baza noclegowa dru4yn Ruchu Harcerskiego mie8ci3a si2 w ko-
8ciele 8w. Ducha – tam te4 udawa3y si2 poszczególne dru4yny i zast2py, 
by zameldowaB swoj5 gotowo8B do podj2cia Bia3ej S3u4by. Po krótkim 
noclegu, rano odby3 si2 apel, podzia3 na patrole zadaniowe i nast5pi3 wy-
marsz na Jasne B3onia, do sektorów, w których rozpoczyna3a si2 BS. W kro-
nice 43 SDH zachowa3a si2 relacja, w której czytamy: 

11 czerwca 1987 r. – dzie., na który wszyscy tak d3ugo oczekiwali8my. Ojciec 
Awi2ty, Jan Pawe3 II odwiedzi3 Szczecin. Przyjechali8my do Szczecina 10.06.87Cr. 
Od rana 11.06 byli8my na Jasnych B3oniach, pe3ni5c S3u4b2 Bogu i Bli@nim. By3a 
to g3ównie s3u4ba sanitarna. Msza 8w. Papieska i homilia wywar3y na nas wiel-
kie poruszenie18. 

17 Bia$a S$u#ba 1987, [w:] Niepokorne harcerstwo w Bydgoszczy 1980-1991, http://niepokorneharcerstwo.wixsite.
com/bydgoszcz/biala-sluzba-87 (data dost2pu: 23.05.2017). 
18 „Szczecin 11 VI 1987”, [w:] Kronika 43 Dru#yny Harcerzy „Grot” [w posiadaniu autora]. 
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Po mszy papieskiej poszczególne jednostki harcerskie bra3y udzia3 
wraz z Ko8cieln5 S3u4b5 Porz5dkow5 w zabezpieczaniu tras ewakuacyj-
nych pielgrzymów z terenu Jasnych B3o., a po zako.czeniu ca3ej akcji 
nast5pi3 powrót do ko8cio3a 8w. Ducha, zako.czenie apelem i cz28B har-
cerzy „z marszu” uda3a si2 na dworzec PKP Szczecin G3ówny, sk5d wie-
czorem patrole wyje4d4a3y na dalsz5 BS do Trójmiasta, poniewa4 12Cczerw-
ca Ojciec Awi2ty mia3 byB w Gdyni i Gda.sku. Po odes3aniu harcerzy 
43CDH „Grot” poci5giem do Ziemomy8la, wraz z druhami z 51 Szczeci.-
skiej Dru4yny Harcerskiej „Grom” im. p3k. Leopolda Lisa-Kuli, pó@nym 
wieczorem pojechali8my do Gda.ska-Wrzeszcza.

Po przyje@dzie ze Szczecina do Gda.ska-Wrzeszcza patrole harcer-
skie uda3y si2 do „ko8cio3a na Czarnej” na bardzo krótki – jak si2 okaza-
3o – spoczynek, bo od rana trzeba by3o byB gotowym do s3u4by. W rela-
cji kronikarskiej czytamy: „Nie wszyscy wracali do domów. Wielu z nas 
pojecha3o w 8lad za Ojcem Awi2tym do Gda.ska. Tam pe3nili8my s3u4-
b2 porz5dkow5 w sektorach I 4 i J 4, kieruj5c ruchem pielgrzymów”19. 
W swojej relacji na ten temat autor pisze: 

Dzie. BS ’87 pami2tam bardzo dobrze: rano zarz5dzono pobudk2, a po apelu 
udali8my si2 na Zasp2, gdzie pe3nili8my s3u4b2 porz5dkowo-informacyjn5 w sek-
torach, za8 po zako.czeniu mszy papieskiej harcerze i harcerki ruszyli karnie, 
w szeregach „na Czarn5”. Mo4e by3by to zwyk3y przemarsz, jakich w PRL-u by3o 
wiele, ale by3 to marsz w mundurach harcerskich, z pie8niami patriotycznymi – 
w tym zakazan5 przez re4im komunistyczny Pierwsz% Brygad%20. 
Po zako.czeniu Bia3ej S3u4by w Gda.sku, 13 czerwca pojechali8my do Gdyni, 
a stamt5d dzie. pó@niej wrócili8my do swoich domów. By3 to te4 ostatni dzie. 
trzeciej pielgrzymki Ojca Awi2tego do Ojczyzny – po po3udniu odlecia3 on do 
Rzymu. Na skwerze Ko8ciuszki w Gdyni nasz5 grup2 spotkali Polacy z Kanady, 
którzy zrobili sobie zdj2cie z nami na pami5tk2 pobytu w kraju. 

W ci5gu kilku dni po zako.czeniu pielgrzymki harcerska braB opu-
8ci3a Trójmiasto i wróci3a do swoich miejscowo8ci. W ramach wspó3 pracy 
ze Szczeci.skim Duszpasterstwem Harcerzy i Harcerek w latach 1986–1988 
19 „Gda&sk 12 VI 1987”, [w:] Kronika 43 Dru#yny Harcerzy „Grot” [w posiadaniu autora].
20 Powrót z Zaspy do ko8cio3a „na Czarnej” by3 specy>czn5 manifestacj5 przywi5zania 8rodowisk RH do narodo-
wej tradycji, historii, religii i kultury, a pie8ni patriotyczne mia3y ukazaB spo3ecze.stwu, 4e oprócz re4imowego 
ZHP istnia3o równie4 tzw. „prawdziwe harcerstwo”, jak cz2sto by3 okre8lany przez ludzi Ruch Harcerski, st5d te4 
8piewali8my pie8ni legionowe, partyzanckie, wojskowe. 
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do Choszczna dociera3a z Krakowa niezale4na prasa harcerska, g3ównie 
periodyk Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy „Czuwajmy”, 
który przywozili ze Szczecina Rafa3 Zommer i Magda Jakowiec. Czaso-
pismo dociera3o do zaufanych harcerzy, zw3aszcza z 6 DSH „Kie3” oraz 
Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Choszcznie, utworzonego 17Clisto-
pada 1985 r. przy ko8ciele Narodzenia NMP (duszpasterzem harcerskim 
by3 ks. Andrzej Lemieszko, po 1989 r. kapelan garnizonu Wojska Pol-
skiego, który stacjonowa3 w tym mie8cie)21.

W odpowiedzi na udzia3 dru4yn i szczepów w Bia3ej S3u4bie w 1987Cr. 
– podobnie jak w 1983 r. – komendy hufców zawiesza3y dzia3alno8B wie-
lu dru4yn, w tym 16 Warszawskiej Dru4yny Harcerzy, i zwalnia3y z pe3-
nionej funkcji jej dru4ynowego. 16 WDH wzi23a udzia3 w Zlocie 8w. Je-
rzego, przygotowuj5cym uczestników do Bia3ej S3u4by, zdobywaj5c przy 
tym g3ówne trofeum we wspó3zawodnictwie zlotowym – W3óczni2 8w.CJe-
rzego. Komenda Hufca Warszawa-Ochota zawiesi3a dzia3alno8B dru4y-
ny starszoharcerskiej „Sulima” w zwi5zku z uczestnictwem harcerzy w Bia-
3ej S3u4bie. Usuni2ci z ZHP starsi harcerze utworzyli zal54ek niezale4nej 
organizacji „Polskie Bractwo Scoutowe”. 16 WDH dzia3a3a wówczas jako 
dru4yna m3odszoharcerska „Grunwald”, wspó3pracuj5c z kierowanym 
przez Zawiszaków patrolem PBS. 

W innym wypadku jednego z instruktorów harcerskiej grupy z Gliwic 
jad5cej do Trójmiasta pobito na komisariacie kolejowym MO. 23 lipca 
1987 r. Urz5d ds. Wyzna. skierowa3 do Sekretariatu Episkopatu Polski pi-
smo Pro Memoria, w którym zarzuci3y Ko8cio3owi w35czanie m3odzie4y 
zrzeszonej w ZHP do przedsi2branych przez siebie akcji, przypominaj5c 
o „8wiecko8ci” Zwi5zku. 

Wiele – cz2sto dobrze dzia3aj5cych – dru4yn harcerskich zosta3o te4 
rozwi5zanych za udzia3 w pieszych pielgrzymkach na Jasn5 Gór2 w mun-
durach lub wspó3prac2 z lokaln5 para>5, czy te4 dzia3alno8ci5 w ra-
mach Duszpasterstwa Harcerskiego, czym – wed3ug dyspozycyjnych 
wobec w3adz komend hufców i chor5gwi – narusza3y 8wiecko8B ZHP 
i socjalistyczny charakter wychowawczy organizacji. Przyk3adem by3y 
dzia3ania podj2te przez Komend2 Hufca im. Zdobywców Wa3u 

21 G. Baziur, „Wszystko co nasze, Polsce oddamy… (o niezale#nym harcerstwie w Choszcznie 1983 – 1989), Krakow-
ski Rocznik Historii Harcerstwa, t. 1, Kraków 2005, s. 147.
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Pomorskiego w Choszcznie, która 22 kwietnia 1986 r. wezwa3a kadr2 1 
Choszcze.skiej Dru4yny Harcerskiej „Cichociemni” nosz5cej imi2 mjr. 
Jana Piwnika „Ponurego”, skoczka spadochronowego z Anglii, cicho-
ciemnego, jednego z bohaterów Armii Krajowej na posiedzenie Komi-
sji Instruktorskiej i poinformowa3a j5 o decyzji rozwi5zania dru4yny. 
Jej g3ównym powodem by3a wspó3praca z o8rodkiem DH w Choszcz-
nie oraz harcówka dru4yny, która mie8ci3a si2 w kaplicy, zatem na tere-
nie ko8cielnym, czym dru4yna z3ama3a 8wiecki, czy raczej socjalistycz-
ny charakter Zwi5zku. 

Kontynuuj5ca tradycj2 1 ChDH „Cichociemni”, 43 SDH po moim wy-
je@dzie z Choszczna do Poznania zosta3a rozwi5zana w 1988 r. na mocy 
rozkazu komendanta Hufca ZHP w Stargardzie Szczeci.skim, nie maj5c 
nast2pcy – nie mia3 kto jej wówczas przej5B. Na zako.czenie warto przy-
toczyB pierwsze s3owa przyrzeczenia harcerskiego: „Mam szczer5 wol2 ca-
3ym 4yciem pe3niB s3u4b2 Bogu i Polsce, nie8B ch2tn5 pomoc bli@nim…” 

– to zadanie realizowali8my w czerwcu 1987 r. w Szczecinie i Gda.sku w po-
czuciu harcerskiej S3u4by zgodnej z duchem harcerskiego przyrzeczenia.

Abstract
%e White Service of 1987 in Szczecin and the Coastal Area during the 
%ird Pastoral Visit of Pope John Paul II to His Homeland.

Ee text of the paper concerns the organization of the White Service in 
June 1987 and the participation of scouts from Choszczno and Szczecin 
in this action, as part of the Church Order Service. Ee author also 
describes the atmosphere prevailing at that time, when fear of the com-
munist regime’s policy began to fall among the broad social groups, as 
well as strenghtening of the circles associated with the underground Scout 
Movements within communist Polish Scout AssociationC

Keywords: Scout Movement, White Service, Szczecin, Tri-city, Polish 
Scout Association.
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Grzegorz Majchrzak

Pielgrzymka obaw i nadziei. 
Solidarno(+ wobec trzeciej pielgrzymki 
Jana Paw"a II do Polski

Chocia4 podziemna Solidarno8B nie wi5za3a tak wielkich nadziei z piel-
grzymk5 Jana Paw3a II do Polski w 1987 r. jak cztery lata wcze8niej1, to 
wizyta papie4a by3a dla niej wa4nym wydarzeniem. Nic zatem dziwne-
go, 4e odnios3y si2 do niej zwi5zkowe w3adze, zarówno te krajowe, jak 
i regionalne. A tak4e po8wi2cono jej liczne artyku3y i wywiady w prasie 
podziemnej. Mo4na by3o znale@B w czasopismach informacj2 o plano-
wanym programie trzeciej pielgrzymki2, a tak4e fragmenty homilii, wy-
powiedzi, a nawet twórczo8ci polskiego papie4a3.

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna 23 maja wyda3a okoliczno8cio-
w5 odezw2 i – wspólne z Tymczasow5 Rad5 NSZZ „Solidarno8B” oraz 
przewodnicz5cym NSZZ „Solidarno8B” Lechem Wa32s5 – o8wiadczenie. 
Wezwa3a do zamanifestowania „d54e. narodowych i spo3ecznych”, 

1 Zob. G. Majchrzak, „Wyjd,my mu na spotkanie…” „Solidarno(*” wobec II pielgrzymki Jana Paw$a II do Pol-
ski, [w:] Pielgrzymka nadziei. II wizyta Jana Paw$a II w ojczy,nie. Materia$y pokonferencyjne, Warszawa 
2014, s.C91–103.
2 Zob. np. Program III pielgrzymki Ojca !wi'tego do Ojczyzny, „Solidarno8B Walcz5ca” 24 maja – 7 czerwca 1987Cr., 
s. 4, Po raz trzeci w Ojczy,nie, „Toru.ski Informator Solidarno8ci” 1 czerwca 1987 r., s. 1–2.
3 Tak by3o np. w przypadku „KOS-a” z 1 czerwca 1987 r., którego ca3a pierwsza strona zawiera3a papieskie wypo-
wiedzi (Godzina (wiadectwa oraz Ojciec !wi'ty) oraz wiersz Karola Wojty3y (My(l%c Ojczyzna).
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udekorowania domów i ulic Gagami i emblematami narodowymi oraz 
zwi5zkowymi, a przede wszystkim do udzia3u w spotkaniach z papie-
4em – „Nie mo4e na nich zabrakn5B nikogo z nas”4. Z kolei w majowym 
o8wiadczeniu skierowanym do Jana Paw3a II deklarowano: „Ca3a «So-
lidarno8B» powita Ci2 godnie na ulicach polskich miast, b2dzie z powa-
g5 ws3uchiwaB si2 w Twoje s3owa”5. Jak przy tym podkre8lano: 

B2dzie to wielkie 8wi2to dla nas wszystkich, pokrzepienie dla krzywdzonych 
i poni4onych, dla 4yj5cych w niedostatku. Polska potrzebuje dzi8 chleba i wol-
no8ci, a nade wszystko potrzebuje nadziei. Jeste8my przekonani, 4e spotkanie 
z Tob5 i Twoim s3owem polsk5 nadziej2 odrodzi6. 

I dodawano: 

Niejednokrotnie w przesz3o8ci Twe nauki wskazywa3y nam drog2 post2powa-
nia tak w 4yciu osobistym, jak i w spo3ecznych obowi5zkach, umacnia3y w nas 
wiar2 i oddawa3y si3 w naszej pracy zwi5zkowej. Wierzymy, 4e i tym razem twa 
pielgrzymka do Ojczyzny wzmocni nas moralnie w walce o prawo do: 4ycia 
w wolno8ci, godno8ci i prawdzie, wolnej Ojczyzny i suwerennego kszta3towa-
nia narodowej kultury, wolnych zwi5zków zawodowych broni5cych intere-
sów pracowniczych, sprawiedliwego 3adu gospodarczego, twórczej i godzi-
wie op3acanej pracy, poczucia bezpiecze.stwa gwarantowa nego równo8ci5 
wobec prawa i niezawis3ych s5dów, demokratycznego uczestnictwa w 4yciu 
publicznym7.

Regionalna Komisja Wykonawcza i Tymczasowa Rada NSZZ „Soli-
darno8B” Regionu Al5sko-D5browskiego we wspólnym o8wiadczeniu 
z 4Ckwietnia 1987 r. wzywa3y: „Przywitajmy Jana Paw3a II w trze@wo8ci. 
B5d@my serdeczni wobec siebie, odrzuBmy uczucia nienawi8ci i wrogo8ci, 

4 Odezwa Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarno8B” w zwi5zku ze zbli4aj5c5 si2 pielgrzymk5 
Jana Paw3a II do Polski z 23 maja 1987 r., [w:] Dokumenty w$adz NSZZ „Solidarno(*” 1981–1989, oprac. J. Ola-
szek, Warszawa 2010, s. 262.
5 Tam4e, s. 263.
6 Tam4e. 
7 O8wiadczenie przewodnicz5cego NSZZ „Solidarno8B” Lecha Wa32sy, Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarno8B” 
i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarno8B” na temat pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski z 23 
maja 1987 r., [w:] Dokumenty w$adz NSZZ „Solidarno(*”…, s. 263; Jak podkre8la3y przy tym TKK, Tymczasowa 
Rada NSZZ „Solidarno8B” i Lech Wa32sa papie4 mia3 po raz pierwszy odwiedziB Gda.sk, czyli kolebk2 „Solidar-
no8ci”, a tak4e grób ks. Jerzego Popie3uszki. Co kwitowano s3owami: „Pami2B o tych, którzy oddali 4ycie dla naszej 
sprawy umacnia w nas poczucie s3uszno8ci prowadzonej przez nas walki” (Tam4e, s. 262–263).
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dajmy publiczny wyraz naszej kultury”8. Podobnie jak TKK apelowa3y do 
dekorowania domów „barwami ko8cielnymi i narodowymi”, przypomi-
naj5c przy tym: „niech nie braknie symboli naszego zwi5zku”, a tak4e do 
udzia3u w spotkaniach z papie4em – „Podajmy sobie r2ce i solidarnie za-
manifestujmy, 4e znów jeste8my razem”9. Z kolei Regionalny Komitet So-
lidarno8ci Ma3opolska 15 maja 1987 r., zwracaj5c si2 do Jana Paw3a II, de-
klarowa3: „Z wielk5 rado8ci5 i nadziej5 oczekujemy Twej pielgrzymki do 
Ojczyzny”10 i wyra4a3 nadziej2: „Czekamy na Ciebie, Ojcze Awi2ty, czeka-
my na Twoje s3owa, wierz5c, 4e rozprosz5 niejedno rozgoryczenie i zw5t-
pienie, 4e b2d5 nam upragnion5 podpor5”11. Tego samego dnia RKS ape-
lowa3 równie4 do cz3onków ma3opolskiej Solidarno8ci, przypominaj5c im 
o obowi5zku godnego przyj2cia papie4a – „Uka4emy wówczas nasze uczu-
cia religijne i patriotyczne, damy wyraz naszym d54eniom narodowym 
i spo3ecznym”12. Cz3onkowie „Solidarno8ci” mieli „wyst2powaB pod na-
zwami dzielnic, miejscowo8ci, zak3adów pracy, 8rodowisk zawodowych 
i grup niezale4nych”, a tak4e – w nawi5zaniu do „bia3ych marszy” z 1981Cr. 

– „przybyB na spotkanie [z Janem Paw3em II – G.M.] w jasnych ubraniach”13. 
Natomiast Regionalny Komitet Strajkowy Dolny Al5sk wzywa3 cz3onków 
zwi5zku z tego regionu do udzia3u w spotkaniu z Ojcem Awi2tym w in-
nych miastach (szczególnie w Gda.sku), gdy4 Wroc3aw – silny bastion 
Solidarno8ci – nie znalaz3 si2 tym razem na trasie pielgrzymki14.

W imieniu Solidarno8ci Walcz5cej jej przywódcy (Kornel Morawiecki 
i Andrzej Ko3odziej) deklarowali: „Z synowsk5 uwag5 b2dziemy s3uchaB 
twego g3osu i uczestniczyB w odprawianych przez Ciebie nabo4e.stwach, 
b2dziemy towarzyszyB Ci w modlitwach”15 i apelowali do papie4a: „Teraz 
prosimy Ci2, b5d@ dla nas, dla ca3ego tyle ju4 lat gn2bionego kraju, 8wia-
t3em Wolno8ci”16. Solidarno8B Walcz5ca wyda3a te4 wspólne o8wiadczenie 
8 Przed trzeci5 pielgrzymk5 Ojca Awi2tego do Ojczyzny. O8wiadczenie Regionalnej Komisji Wykonawczej iCTym-
czasowej Rady NSZZ „Solidarno8B” Regionu Al5sko-D5browskiego, „Regionalny Informator «Solidarno8ci» Al5-
sko-D5browskiej” 1987, nr 6, s. 1.
9 Tam4e, s. 2.
10 Ojcze !wi'ty, „Kronika Ma3opolska”, 1.06.1987, s. 1.
11 Tam4e.
12 Komunikat nr 47 [Regionalnego Komitetu Solidarno(ci Ma$opolska], „Kronika Ma3opolska”, 1.06.1987, s. 2.
13 Tam4e.
14 Zob. Do cz$onków NSZZ „S” Regionu Dolny !l%sk, „Z dnia na dzie.”, 25–31.05.1987, s. 1.
15 Ojcze !wi'ty!, „Solidarno8B Walcz5ca”, 24.05.1987 – 7.06.1987, s. 1.
16 Tam4e.
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z innymi, mniejszymi organizacjami i grupami podziemnymi – Federacj5 
Wolno8B – Sprawiedliwo8B – Niepodleg3o8B, Ruchem Politycznym Wy-
zwolenie, Klubami My8li Robotniczej „Baza”, Liberalno-Demokratyczn5 
Parti5 „Niepodleg3o8B”, Wydawnictwem „ABC”, Terenowym Komitetem 
Oporu „Solidarno8B”, „Solidarno8B Zwyci24y – Porozumieniem Prasowym”. 
Prosili w nim o „zrozumienie, b3ogos3awie.stwo i modlitw2” dla prowa-
dzonej przez nich walki o „niepodleg3o8B, wolno8B i demokracj2”17.

Redakcja „Przegl5du Wiadomo8ci Agencyjnych” przeprowadzi3a spe-
cjalny okoliczno8ciowy wywiad z Bronis3awem Geremkiem. Nie by3 on 
zreszt5 nazbyt optymistyczny, przynajmniej dla podziemnej „Solidarno-
8ci”. „Wszyscy uwa4nie b2dziemy przygl5daB si2, jak daleko zaszed3 pro-
ces rozpadu struktur Zwi5zku, jak poszerzy3o si2 pole spo3ecznej apatii”18 

– mówi3 doradca TKK i Lecha Wa32sy. Geremek uwa4a3, 4e pielgrzymka 
z 1987 r. b2dzie „wielk5 lekcj5”, g3ównie zreszt5 religijn5 i niczego w kra-
ju nie zmieni. „By3oby skrajn5 naiwno8ci5 oczekiwaB, 4e rozziew mi2dzy 
rzeczywisto8ci5, a nauczaniem Papie4a zniknie w wyniku pielgrzymki. 
Ten rozziew ma zlikwidowaB nie Jan Pawe3 II, lecz jego s3uchacze”19 – 
stwierdza3. I dodawa3: „My8l2, 4e nadzieje zwi5zane z trzeci5 pielgrzym-
k5 s5 bardziej realistyczne ni4 poprzednio – spo3ecze.stwo zdaje sobie 
mniej wi2cej spraw2, co wizyta mo4e, a czego nie mo4e zmieniB”20. Nie 
mniej pesymistyczny by3 w rozmowie z „Wol5” Stefan Kisielewski: „Mam 
du4o leków. Np., 4e b2dzie to «opium dla ludu» i lud to opium ch2tnie 
za4yje. Tylko obawiam si2, 4e ustrojowo, spo3ecznie i gospodarczo nie-
wiele to spo3ecze.stwu mo4e daB. A wi2cej Jaruzelskiemu”21.

Równie pesymistyczny by3 na 3amach „Z Dnia na Dzie.” Bohdan 
Aniszczyk (pod pseudonimem Nikodem). Pisa3 on, 4e od4ywaj5 nadzie-
je sprzed drugiej pielgrzymki, 4e przyjazd Jana Paw3a II do kraju mo4e 

– podobnie jak pierwszej – „przynie8B rych3y upadek rz5dz5cej ekipy i da-
leko id5ce zmiany na lepsze w kraju”. Jednak – jak twierdzi3 – „je8li tyl-
ko b2dziemy liczyB czy i jak mocno «do3o4y3 komunie», zamiast braB do 
serca to, co nam powie; je8li oczekujemy od 8wiata, aby czci3 nasze 

17 Opozycja niepodleg$o(ciowa wita Ojca !wi'tego na ziemi polskiej, „Solidarno8B Walcz5ca”, 7–21.06.1987, s. 4.
18 Przed trzeci% pielgrzymk%. Rozmowa z Bronis$awem Geremkiem, „Przegl5d Wiadomo8ci Agencyjnych”, 3.06.1987, s. 1.
19 Tam4e.
20 Tam4e.
21 Nie tylko o pielgrzymce…, „Wola”, 1.06.1987, s. 1.
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m2cze.stwo lub litowa3 si2 nad nasz5 niedol5, a sami nic nie uczynimy 
dla poprawy swej sytuacji – to nawet Namiestnik Chrystusa nic nam nie 
pomo4e”22. W podobnym duchu w „Woli” pisa3 równie4 Piotr Stasi.ski 
(pod pseudonimem Andrzej Frycz). Wed3ug niego oczekiwanie, 4e pol-
skie problemy rozwi54e przyjazd papie4a i czekanie na niego zamiast 
dzia3ania jest b32dem. „Takie my8lenie to oczywi8cie wybieg, fortel, alibi, 
które pozwala wycofaB si2 z aspiracji trudnych do zrealizowania pod w3a-
dz5 komunistyczn5. Niemniej jednak je8li si2 staje powszechne, staje si2 
równie4 niebezpieczne. Robi z nas Azjatów”23. Z kolei na 3amach „Z dnia 
na dzie.” przedstawiano zdecydowanie bardziej optymistyczne oczeki-
wania w zwi5zku z trzeci5 pielgrzymk5. W jednym z artyku3ów pisano: 

„Oczekujemy, 4e Ojciec 8w. umocni w nas przekonanie, 4e tylko przez 
wierno8B idea3om «Solidarno8ci» mo4na b2dzie stworzyB Polsk2 woln5 
i sprawiedliw5. Oczekujemy wielkiej narodowej mobilizacji, nie tylko na 
czas wizyty, ale na d3ugie lata trudnej walki”24. 

Oczywi8cie sama pielgrzymka by3a szeroko opisywana i komentowa-
na w podziemnej prasie. I tak np. w „Tygodniku Mazowsze” z 17 czerw-
ca 1987 r. zamieszczano fragmenty przemówie. papieskich, informacje 
o tre8ci transparentów w miastach, które odwiedzi3 Jan Pawe3 II, a tak4e 
komentarz dotycz5cy przebiegu pielgrzymki. Mo4na w nim przeczytaB, 
4e nie sprawdzi3y si2 obawy (wyra4ane nie tylko w Polsce, ale te4 poza jej 
granicami), 4e wzmocni ona jedynie w3adze PRL. I stwierdzenie, 4e wizy-
ta mia3a przede wszystkim wymiar religijny – „Pielgrzymka przynios3a 
pot24ne przes3anie przede wszystkim Ko8cio3owi. Mo4na to nawet nazwaB 
katechez5 polskiego Ko8cio3a”25. Odbywa3a si2 ona w momencie – kiedy 
zdaniem komentatora – „w polskim Ko8ciele dominowaB zacz23y dosyB 
miernej próby rozwa4ania taktyczne, gdy pojawi3o si2 rozumowanie, 4e 
skoro «Solidarno8B» s3abnie, to mo4e troch2 lepiej zapomnieB, odsun5B 
si2 od niej”26. Tymczasem Jan Pawe3 II przyj53 zupe3nie inn5 postaw2. „Pa-
pie4, nie wchodz5c w szczegó3owe problemy Zwi5zku, pozwala nam sa-
mym u8wiadomiB sobie w3a8ciwy wymiar tego, co robimy. Ukazuje, 4e 
22 B. Aniszczyk [Nikodem], Jakie oczekiwania?, „Z dnia na dzie.”, 11–17.05.1987, s. 2.
23 P. Stasi.ski [A. Frycz], Papie# jako alibi, „Wola”, 25.05.1987, s. 1.
24 Oczekiwania, „Z dnia na dzie.”, 1–7.06.1987, s. 1.
25 W. K., Nowa katecheza, „Tygodnik Mazowsze”, 17.06.1987, s. 1.
26 Tam4e, s. 2.
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sam fakt istnienia «Solidarno8ci» nak3ada na nas pojedynczo i zbiorowo 
obowi5zki, które musimy podj5B. Nie w imi2 martwego dziedzictwa, prze-
ciwnie: w nich zakorzenione s5 nadzieje, 4e wiek XXI b2dzie lepszy, mniej 
oszala3y od tego, który mija”27 – komentowano. Za najwa4niejsze – z punk-
tu widzenia ludzi „Solidarno8ci” – uznano s3owa Jana Paw3a II, które pa-
d3y na gda.skiej Zaspie, kiedy to zwraca3 si2 on do dzia3aczy zwi5zku, 
modli3 za tych, „którzy jej dziedzictwo nios5”, a tak4e stwierdza3, 4e „mówi 
w pewnym sensie tak4e za nich”28. Z kolei na 3amach „Przegl5du Wiado-
mo8ci Agencyjnych” zauwa4ano:

W wyst5pieniach Ojca Awi2tego i genera3a Jaruzelskiego [na Zamku Królew-
skim – G.M.] uwidoczni3a si2 podstawowa ró4nica ju4 nie zda., lecz postaw 
i 8wiatopogl5dów […] Ojciec Awi2ty g3ówny nacisk k3ad3 na prawa cz3owieka, 
których respektowanie jest warunkiem pokoju, pomy8lnego funkcjonowania 
spo3ecze.stwa. G3ównym tonem tej wypowiedzi by3a troska, kontrastuj5ca z but5 
genera3a29. 

Trzecia pielgrzymka papieska odbywa3a si2 w zdecydowanie gorszej 
atmosferze ni4 druga. „Reakcja ulicy warszawskiej wykaza3a zmiany – nie 
tak zauwa4alne z dnia na dzie. – jakie zasz3y w spo3ecze.stwie w ci5gu 
czterech minionych lat post2puj5cej pacy>kacji. Ludzi wysz3o zdecydo-
wanie mniej. Ich reakcje by3y o wiele mniej spontaniczne. Elementy so-
lidarno8ciowe by3y, ale nieliczne. Miasto przypomina3o swym nastrojem 
senny festyn w po35czeniu ze stanem obl24enia” – relacjonowano w „Prze-
gl5dzie Wiadomo8ci Agencyjnych”30. O podobnych odczuciach po pierw-
szym dniu pielgrzymki pisa3a na 3amach „KOS-a” Krystyna Starczewska 
(pod pseudonimem Julia Lasecka). Temu pesymizmowi towarzyszy3 jed-
nak równie4 ostro4ny optymizm: 

My8la3am z gorycz5, jak daleko odeszli8my ju4 od tamtych dni nadziei i entuzja-
zmu. A potem s3ucha3am tego, co mówi3 on – nasz Papie4. I mój smutek mija3. 
S3ucha3am cz3owieka, który nie tylko widzi i rozumie to, co si2 dzieje z nami – 
lud@mi zm2czonymi, chroni5cymi si2 za barier5 prywatno8ci, osuwaj5cymi si2 

27 Tam4e.
28 Tam4e.
29 [Artyku3 redakcyjny], „Przegl5d Wiadomo8ci Agencyjnych”, 10.06.1987, s. 1–2.
30 Tam4e.
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w apati2 i egoizm, ale który potra> dojrzeB i dotkn5B s3owem naszych ukrytych 
t2sknot i pragnie., wydobyB je i nadaB im 4ycie. Widzia3am, czu3am jak wydoby-
wa On to, co najg32bsze, najlepsze najbardziej autentyczne i jak przemienia z dnia 
na dzie., z godziny na godzin2 ten apatyczny t3um jednostek we wspólnot2 osób 
odnajduj5cych kontakt ze swymi ukrytymi pragnieniami i nadziejami31. 

W „KOS-ie” pisano tak4e, 4e „Papie4 przywióz3 ze sob5 «trzeci5 Polsk2», 
mocno zakorzenion5 w swej historycznej tradycji i chrze8cija.skiej wierze”, 
jak4e odmienn5 od tej z retoryki peerelowskich w3adz, a tak4e od „zm2cze-
nia i apatii” milionów Polaków, którzy „g32boko skrywali swe oczekiwania”. 
Szczególnie silnie ta „Polska Papie4a” mia3a kontrastowaB z „Polsk5 Jaru-
zelskiego”32. Z czego ten ostatni zreszt5 doskonale zdawa3 sobie spraw2 i Ja-
nowi Paw3owi II zrewan4owa3 si2. Jak komentowano na 3amach „Woli”: 

Arogancki ton i agresywna tre8B po4egnalnego przemówienia Jaruzelskiego, a tak-
4e zachowanie stanowi5ce naruszenie go8cinno8ci, sta3y si2 sensacyjnie jawnym 
dowodem, 4e go8B i roszcz5cy sobie prawo do wy35czno8ci gospodarz nie doszli 
do porozumienia. Gwa3towno8B wydarze. na lotnisku by3a zaskoczeniem. Po 
godzinnej rozmowie w salonie recepcyjnym Jaruzelski wypad3 jak oparzony sam 
i trzasn5wszy drzwiczkami samochodu odjecha3 z rozp2dem na miejsce cere-
monii o>cjalnego po4egnania33.

Jak si2 zdaje, doskona3ym podsumowaniem trzeciej pielgrzymki Jana 
Paw3a II do Polski jest tytu3 artyku3u z „Solidarno8ci Walcz5cej” – Mó-
wi$ za nas34. Na 3amach „Z dnia na dzie.” Bohdan Aniszczyk stwierdza3: 

„Je8li po tej pielgrzymce kto8 odczuwa niedosyt to chyba spodziewa3 si2, 
4e Papie4 wyst5piB mia3by w roli organizatora bezpiecznych politycznych 
czy zwi5zkowych manifestacji. A to przecie4 nie jest rol5 G3owy Ko8cio-
3a. W nauczaniu papieskim aspiracje spo3eczne i polityczne Narodu zna-
laz3y tak mocne odbicie, 4e nikt powa4ny nie mo4e twierdziB, jakoby pa-
pie4 wzmocni3 swym autorytetem jaruzelsko-milicyjn5 normalizacj2”35. 

31 K. Starczewska [J. Lasecka], Chwila zadumy, „KOS”, 17.06.1987, s. 3.
32 Trzy Polski, „KOS”, 17.06.1987, s. 1.
33 Bartosz, Ostatnia pielgrzymka, „Wola”, 22.06.1987, s. 3.
34 [Redakcja], Mówi$ za nas, „Solidarno8B Walcz5ca”, 21.06.1987 – 5.07.1987, s. 2–3.
35 Nikodem [B. Aniszczyk], Pierwsze re-eksje, „Z dnia na dzie.”, 15–21.06.1987, s. 2–3; Ciekawe porównanie wypo-
wiedzi Jana Paw3a II i Wojciecha Jaruzelskiego mo4na znale@B na 3amach „Toru.skiego Informatora Solidarno8ci”. 
Zob. Trzecia pielgrzymka do Polski, „Toru.ski Informator Solidarno8ci”, 20.06.1987, s. 1–3.
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Jak dodawa3: „Lat ca3ych b2dzie trzeba, by przyswoiB sobie ca3e bogac-
two tre8ci zawartych w kazaniach Jana Paw3a II do narodu”. I zauwa4a3, 
4e tym razem „Papie4 raczej stawia3 wymagania ni4 pociesza3”. Zreszt5 
w ocenie Aniszczyka Jan Pawe3 II „spe3ni3 z nawi5zk5 oczekiwania spo-
3ecze.stwa – oczywi8cie nie tych, którzy licz5 na cud, ale tych, którzy 
w Jego nauczaniu chc5 odnale@B w3asne problemy, problemy dzisiejszej 
Polski”36. Jak z kolei stwierdzano na 3amach „Przegl5du Wiadomo8ci 
Agencyjnych”: „Wszystkie homilie Ojca Awi2tego zawiera3y tre8ci spo-
3eczne. W 4adnej nie znalaz3o si2 ciep3e s3owo dla dokona. ekipy Jaru-
zelskiego. Nic o amnestii, porozumieniu, stabilizacji, wychodzeniu z kry-
zysu, II etapie [reformy gospodarczej – G.M.]. Natomiast wsz2dzie by3y 
bolesne i pal5ce problemy – pe3en przegl5d naszej rzeczywisto8ci”. I kon-
kludowano: „Ojciec Awi2ty na pewno pomóg3 w utwierdzeniu systemu 
warto8ci wi2kszo8ci spo3ecze.stwa, lecz nie jest to czynnik, który szyb-
ko przynosi efekty”37. Z kolei w gda.skiej „Solidarno8ci” stwierdzano, 
4e „W roku bie45cym Papie4 przyjecha3, aby reanimowaB solidarno8B 
(t2 w i bez cudzys3owia)”38. Podobna by3a ocena redakcji pisma „Jedno-
8ci5 Silni”: 

Czym4e jest „Solidarno8B”, 4e o niej pami2tasz? Ukoronowa3e8 j5 chwa35 i czci5. 
Przyszed3e8, 4eby utwierdziB nas na obranej drodze, aby8my nie uton2li w rezy-
gnacji i minimalizmie. Przyszed3e8 nam przypomnieB, 4e cz3owiek jest powo3a-
ny do wielko8ci, 4e naród jest powo3any do wielko8ci. Przyszed3e8, bo wiedzia-
3e8, 4e8my zwiotczeli. Przyszed3e8 umocniB nasze zw5tla3e si3y. Przywróci3e8 nas 

– 4yciu…39

Trzeci5 pielgrzymki oceniali nie tylko dziennikarze podziemnej prasy, 
ale te4 przywódcy zdelegalizowanego zwi5zku. Józef Pinior stwierdza3: 

„Nie by3o 4adnej «ostpolityk», handlowania prawami cz3owieka za wiz2 do 
Moskwy. By3o upominanie si2 o Umowy Gda.skie, o podmiotowo8B spo-
3ecze.stwa, o pluralizm zwi5zkowy”40. I zadawa3 pytanie: „Czy Zwi5zek 
b2dzie w stanie wykorzystaB to o4ywienie spo3eczne, którego 8wiadkami 

36 Nikodem [B. Aniszczyk], Pierwsze re-eksje, „Z dnia na dzie.”, 15–21.06.1987, s. 2–3.
37 Jaruzelski musi poczeka*, „Przegl5d Wiadomo8ci Agencyjnych”, 17.06.1987, s. 2.
38 Papie# Jan Pawe$ II w Polsce, „Solidarno8B”, 22.06.1987, s. 1.
39 Cytat za Po pielgrzymce (powiedzieli), „Solidarno8B Walcz5ca”, 5–19.07.1987, s. 3.
40 Józef Pinior, Wypowiedzi po pielgrzymce, „Z dnia na dzie.”, 19.07 – 2.08.1987, s. 2.
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byli8my przed miesi5cem, czy zdecyduje si2 na ryzyko stawiania ludzi 
przed wyborem dzia3ania lub bierno8ci?”41. Bardziej optymistyczny by3 
Piotr Bednarz, który mówi3: „Ojciec Awi2ty nakre8li3 nam wyra@nie i zde-
cydowanie program, który musimy realizowaB […]. Dlatego musimy wie-
rzyB w swoje w3asne si3y i w to, 4e los Ojczyzny zale4y od nas samych. Nie 
mo4e nas nic i nikt powstrzymaB od uczynienia Polski demokratycznej 
i niepodleg3ej”42. Ostro4niejszy w ocenach by3 Zbigniew Bujak: 

Spojrza3 na nas z perspektywy uniwersalnej, tote4 znacz5ce jest przywo3anie s3ów 
wnuka Gandhiego, który w Indiach podzi2kowa3 Ojcu Awi2temu za Polsk2, za 

„Solidarno8B”. To jest wa4ne, bo my teraz prze4ywamy kryzys wewn2trzny, kry-
zys to4samo8ci. Nie zawsze wiemy, co ze sob5 zrobiB i jak si2 zachowywaB. W tej 
sytuacji papie4 nic chcia3 narzuciB nam 4adnego programu, a tylko powiedzia3: 
trzeba przetrwaB […] – to jest dla nas wa4na wskazówka43.

Przebieg i efekty pielgrzymki ocenia3y równie4 w3adze poszczegól-
nych regionów podziemnego zwi5zku. 19 czerwca Regionalny Komitet 
Strajkowy Dolny Al5sk wyda3 o8wiadczenie, w którym dzi2kowa3 papie-
4owi za „moralne poparcie «Solidarno8ci» i za wzmocnienie nadziei”, 
a tak4e „przestrzeganie przed rezygnacj5 i bierno8ci5, za 45danie odwa-
gi, wyobra@ni, mi3o8ci i rewizji prawie wszystkich wymiarów naszego 4y-
cia”44. I stwierdza3: „Obcowanie z Ojcem Awi2tym umocni3o nasze polskie 
aspiracje, utwierdzi3o, 4e musimy wszyscy wzi5B odpowiedzialno8B za sie-
bie, za swoje rodziny, swoje zak3ady pracy, swój kraj”45. Dziesi2B dni pó@-
niej swe o8wiadczenie wyda3a Regionalna Komisja Wykonawcza Regio-
nu Al5sko-D5browskiego. Stwierdza3a ona, 4e trzecia pielgrzymka „sta3a 
si2 zwyci2stwem Ko8cio3a i spo3ecze.stwa”46. I deklarowa3a: „S3owa Pa-
pie4a wypowiedziane w kolejnych miastach Polski sk3adaj5 si2 na program, 
program wyzwolenia cz3owieka i Ojczyzny spod dominacji z3a i niespra-
wiedliwego systemu. Do nas nale4y realizacja solidarno8ciowych idea3ów: 
sprawiedliwo8ci, demokracji, poszanowania praw ludzkich, pluralizmu 

41 Tam4e.
42 Piotr Bednarz, Wypowiedzi po pielgrzymce, „Z dnia na dzie.”, 19.07.1987 – 2.08.1987, s. 3.
43 Rozmowa ze Zbyszkiem Bujakiem, „Wola”, 22.06.1987, s. 3.
44 O(wiadczenie RKS, „Z dnia na dzie.”, 19.07.1987 – 2.08.1987, s. 2.
45 Tam4e.
46 O(wiadczenie RKW, „Regionalny Informator «Solidarno8ci» Al5sko-D5browskiej” 1987, nr 7–8, s. 1.
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spo3ecznego i politycznego, suwerenno8ci cz3owieka i Narodu”47. Dwa 
tygodnie wcze8niej, 15 czerwca, Regionalny Komitet Solidarno8ci Ma-
3opolska stwierdza3 m.in.: „Wszyscy jeste8my pod g32bokim wra4e-
niem s3ów Ojca Awi2tego, który milionom Polaków jeszcze raz u8wia-
domi3 konieczno8B wytrwa3ego d54enia do prawdy, sprawiedliwo8ci 
i wolno8ci”48.

Nie mog3o równie4 zabrakn5B ocen w3adz krajowych podziemia. 
14Cczerwca w ostatnim dniu papieskiej pielgrzymki odnios3a si2 do niej 

– wspólnym o8wiadczeniem z Lechem Wa32s5 – Tymczasowa Rada NSZZ 
„Solidarno8B”. By3o ono skierowane do cz3onków zwi5zku. Stwierdzano 
w nim m.in.: 

Nie 4yjemy w kraju wolnym. Nie zawsze nasz g3os mo4e byB s3yszalny. Dlatego 
papie4 mówi3 o nas i do nas, a tak4e – jak sam to podkre8li3 – za nas […] W imie-
niu Ko8cio3a katolickiego Jan Pawe3 II okre8li3 równie4 rol2, jak5 w tym 8wiecie 
odgrywa „Solidarno8B” […] podkre8li3, 4e „Solidarno8B” jest ju4 nie tylko polsk5 
spraw5, 4e sta3a si2 spraw5 ludzi pracy na ca3ym 8wiecie, wszystkich walcz5cych 
o wolno8B, godno8B i prawo. Przes3anie Ojca Awi2tego zobowi5zuje nas do trwa-
nia, do ci5g3ego oporu przeciw zniewoleniu, do nieust2pliwego d54enia do wol-
no8ci. Jest dla nas @ród3em otuchy i nadziei49. 

Z kolei 26 czerwca 1987 r. w3asne o8wiadczenie wyda3a Tymczasowa 
Komisja Koordynacyjna. Stwierdzano w nim m.in.: „Dla nas, cz3onków 
NSZZ «Solidarno8B» najwa4niejsze jest poparcie, którego Jan Pawe3 II 
udzieli3 ró4norodnej pracy dla dobra wspólnego, przypominaj5c doro-
bek «Solidarno8ci» i innych niezale4nych organizacji spo3ecznych”50. De-
klarowa3a: „Warto8ci, o których us3yszeli8my w papieskich homiliach, sta-
ramy si2 uczyniB centralnymi w naszej dzia3alno8ci spo3ecznej, chcemy 
by sta3y si2 one «Westerplatte w naszych sercach» – jak to okre8li3 Jan 
Pawe3 II”51. I dzi2kowa3a: „Za te wszystkie prze4ycia, których byli8my 
uczestnikami, za program, który realizowaB b2dziemy chcieli w najbli4-

47 Tam4e.
48 O(wiadczenie Regionalnego Komitetu Solidarno(ci Ma$opolska, „Kronika Ma3opolska”, 1.07.1987, s. 1.
49 Odezwa Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarno8B” do cz3onków „Solidarno8ci” w zwi5zku z pielgrzymk5 Jana 
Paw3a II do Polski z 14 czerwca 1987 r., [w:] Dokumenty w$adz NSZZ…, s. 265–266.
50 O(wiadczenie TKK, „Toru.ski Informator Solidarno8ci”, 10.07.1987, s. 1.
51 Tam4e.
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szych latach, za wsparcie, które otrzymali8my”52. W imieniu cz3onków 
i sympatyków Solidarno8ci Walcz5cej Janowi Paw3owi II za „Pielgrzy-
mowanie w Ojczy@nie”, a szczególnie „za solidarno8B z «Solidarno8ci5»” 
dzi2kowali za8 Kornel Morawiecki i Andrzej Ko3odziej. I zgadzali si2: 

„S3owo to [solidarno8B – G.M.], co podkre8li3e8 «musi i8B przed walk5», 
ale ono te4 «wyzwala walk2» – «o cz3owieka, o jego prawa, o dojrza3y 
kszta3t 4ycia ludzkiego». Utwierdzeni Twym, Ojcze Awi2ty, nauczaniem, 
temu s3owu i tej walce obiecujemy wierno8B”53.

Jak zatem widaB, trzecia pielgrzymka by3a dla Solidarno8ci wydarze-
niem wa4nym, choB – co trzeba przyznaB – chyba mniej ni4 poprzednia, 
druga, z któr5 wi5zano zdecydowano wi2ksze nadzieje. I chocia4 nie mo4-
na przeceniaB jej wp3ywu, na pewno odegra3a istotn5 rol2 – pozwoli3a na 
zamanifestowanie podziemiu swej obecno8ci, utwierdzi3a jego cz3onków 
w przekonaniu, 4e ich dzia3alno8B ma jednak sens. I 4e walka o takie war-
to8ci jak wolno8B, godno8B i prawo powinna byB kontynuowana.

Abstract
%e Pastoral Visit of Anxieties and Hopes. Solidarity and the %ird 
Visit of John Paul II to Poland.

Ee third pilgrimage of John Paul II to Poland in 1987 was an important 
event for the underground Solidarity. Ee relationship did not bind her 
as much hope as she had four years earlier. Eese hopes were accompanied 
by fears. Ee pilgrimage allowed Solidarity to manifest its presence. It 
strengthened its activists in the conviction that their activity makes sense. 
Among other things, thanks to it, the relationship survived a diJcult 
period for him, a crisis from the second half of the 1980s. 

Keywords: John Paul II, the third papal pilgrimage, Solidarity, hopes, 
fears.

52 Tam4e.
53 Ojcze !wi'ty, „Solidarno8B Walcz5ca”, 5–19.07.1987, s. 1.
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Marta Cywi&ska

Impuls do umacniania polsko(ci i wiary. 
Polacy z sowieckiej Litwy i Bia"orusi  
podczas pielgrzymki Jana Paw"a II  
do Bia"egostoku 5 czerwca 1991 r. 

W 1991 r. Karol Wojty3a nie po raz pierwszy mia3 zawitaB do mojego ro-
dzinnego Bia3egostoku. Odwiedzi3 ju4 moje rodzinne miasto podczas re-
kolekcji dla miejscowej inteligencji w roku 1961, a jego wizyta wywo3a-
3a ogromne poruszenie w ró4nych 8rodowiskach. Ju4 jako arcybiskup 
i metropolita krakowski wzi53 udzia3 w uroczysto8ciach milenijnych 
w prokatedrze bia3ostockiej w 1966 r. Z tych jak4e niezwyk3ych dni za-
chowa3o si2 kilka fotogra>i w moim rodzinnym albumie.

W 1977 r. jeszcze jako Karol Wojty3a z okazji pi2Bdziesi2ciolecia ko-
ronacji obrazu Matki Bo4ej Ostrobramskiej w Wilnie po8wi2ci3 kaplic2 
Matki Bo4ej Mi3osierdzia w ko8ciele farnym w Bia3ymstoku. Wówczas 
to wyg3osi3 poruszaj5ce kazanie, które pozosta3o do dzi8 w pami2ci wie-
lu mieszka.ców. Na kolejn5 wizyt2 – tym razem ju4 papiesk5 – musieli-
8my poczekaB jeszcze kilka lat.

Wydany na zako.czenie obraduj5cej od 30 kwietnia do 2 maja 1990Cr. 
241. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski komunikat zawiera3 infor-
macj2, i4 papie4 Jan Pawe3 II zamierza po raz kolejny odwiedziB sw5 
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umi3owan5 ojczyzn21. W8ród wielu miast na drodze papieskiego piel-
grzymowania znalaz3 si2 Bia3ystok. 

„Do Bia3egostoku zawita3 nasz papie4!” – cieszyli si2 Bia3ostoczanie. 
5Cczerwca 1991 r. o godz. 10.30 dzwony w wielu ko8cio3ach oznajmi3y 
uroczy8cie jego przybycie. Has3o papieskiej pielgrzymki brzmia3o: „Oto 
czyni2 wszystko nowe”. Nawi5zywa3o ono do nowych okoliczno8ci w pon-
ty>kacie papie4a – tworzeniu jedno8ci mi2dzy mieszka.cami Litwy, ?o-
twy i Bia3orusi, którzy przybyli na spotkanie – niestety bez podkre8lenia 
codziennego trudu i bohaterstwa w uj2ciu historycznym Polaków miesz-
kaj5cych na tamtych terenach. Liczni pielgrzymi spieszyli w kierunku 
lotniska Krywlany, znajduj5cego si2 po prawej stronie przed3u4enia uli-
cy Mickiewicza – tej samej, przy której przed wojn5 sta3y domy mojej 
Babci i Dziadka.

Na Krywlanach, gdzie Ojciec Awi2ty odprawi3 msz2, modli3o si2 po-
nad 300 tysi2cy wiernych. Msza 8wi2ta rozpocz23a si2 od beaty>kacji Bo-
les3awy Marii Lament – za3o4ycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
Awi2tej Rodziny. W kilka lat pó@niej do przedszkola prowadzonego przez 
Siostry zacz23y ucz2szczaB moje dzieci. Tak o nowej b3ogos3awionej w ka-
zaniu na Krywlanach mówi3 papie4:

Moralno8B jest miar5 w3a8ciw5 cz3owiecze.stwa. W niej i przez ni5 cz3owiek re-
alizuje siebie, gdy czyni dobrze; gdy post2puje @le, niszczy 3ad m5dro8ci w sobie 
samym, a tak4e w mi2dzyludzkim i spo3ecznym zasi2gu swego bytowania.
Podczas obecnej Mszy 8w. najszczególniejsze wspomnienie nale4y si2 jednej 
z tych szcz28liwych osób, które strzeg3y dróg M5dro8ci Przedwiecznej i dlatego 
znalaz3y 4ycie oraz zyska3y 3ask2 u Pana. Przed 45 laty tutaj, w Bia3ymstoku, umar3a 
s3u4ebnica Bo4a Boles3awa Lament, za3o4ycielka sióstr misjonarek Awi2tej Rodzi-
ny. Dzisiaj zosta3a ona og3oszona b3ogos3awion5 Ko8cio3a. T2 córk2 miasta ?owi-
cza powo3a3 Bóg do tworzenia katolickich zak3adów opieku.czo-wychowawczych 
oraz innych ognisk opieki duchowej w dalekim Petersburgu, Mohylewie, Dytomie-
rzu, a po ICwojnie 8wiatowej – zw3aszcza na ziemi pi.skiej, bia3ostockiej i wile.skiej. 
Prowadzi3a swoje dzie3o w8ród ustawicznych przeciwno8ci, dwukrotnie prze4y3a 
utrat2 ca3ego dorobku za3o4onego przez siebie zgromadzenia, nieraz przysz3o jej 
oraz jej wspó3siostrom pracowaB w g3odzie i bez w3asnego mieszkania. Mia3a 
zwyczaj umacniaB si2 wówczas znanym has3em duchowo8ci ignacja.skiej: 

1 Ks. A. Szot, Wizyta papie#a Jana Paw$a II w Bia$ymstoku, http://www.ignatki.archibial.pl/patron/wizyta_w_bia-
lymstoku/ (data dost2pu: 4.08.2017).
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„Wszystko na wi2ksz5 chwa32 Bo45”. Ostatnie pi2B lat swojego 4ycia sp2dzi3a – spa-
rali4owana – z wielk5 cierpliwo8ci5 i wCrozmodleniu2.

PostaB nowej b3ogos3awionej mia3a wymiar symboliczny dla miesz-
ka.ców Bia3egostoku i ca3ego obecnego Podlasia, 4yj5cych ze 8wiadomo-
8ci5 „przesz3o8ci martyrologicznej”: najpierw do8wiadczenie zaboru ro-
syjskiego, potem próby w35czenia Bia3egostoku do Bia3orusi, a4 wreszcie 
po konGikty narodowo8ciowe. 

Przygotowywali8my si2 duchowo i modlitewnie na spotkanie z Oj-
cem Awi2tym w ramach VI Awiatowych Dni M3odzie4y, które mia3y si2 
odbyB 14 i 15 sierpnia 1991 r. w Cz2stochowie. 

W Bia3ymstoku, w Cz2stochowie, a tak4e w Lublinie dane mi by3o zo-
baczyB papie4a. W Bia3ymstoku – troch2 przez przypadek – widzia3am 
go z bliska, podobnie w Lublinie. W Cz2stochowie s3ucha3am go z du4ej 
odleg3o8ci, gdy przemieszcza3am si2 z sektora do sektora gotowa do nie-
sienia pierwszej pomocy.

Na spotkanie z Ojcem Awi2tym w Bia3ymstoku przybyli Polacy z Wi-
le.szczyzny, Grodzie.szczyzny, a tak4e z g32bi Rosji. (To niezwyk3e, 4e 
niektórych z nich spotka3am równie4 w Cz2stochowie i z rado8ci5 pa-
dli8my sobie w ramiona. Mo4e rzeczywi8cie nie ma spotka. przypad-
kowych, szczególnie w takich okoliczno8ciach?) Po raz pierwszy od 
czasu aneksji Grodzie.szczyzny i Wile.szczyzny przez pa.stwo sowiec-
kie rodacy z tych ziem mieli szans2 przyjazdu do macierzy w wi2kszej 
grupieC– uczestniczyB w spotkaniu z polskim papie4em i w religijno-pa-
triotycznych wydarzeniach towarzysz5cych. Wspominaj5c spotkanie 
z Janem Paw3em II, nie chc5 przedstawiaB szczegó3ów dotycz5cych 
utrudnie. i nieprzyjemno8ci, jakie spotka3y ich oraz ich rodziny przed 
wyjazdem. 

W wigili2 mszy 8wi2tej za spraw5 Polaków z Grodzie.szczyzny Bia3o-
stocki O8rodek Kultury zmieni3 si2 w o8rodek kresowy (przed wojn5 to 
Grodno zapewnia3o Bia3emustokowi kontakt ze sztuk5 czy krajoznaw-
stwem). Na du4ej scenie zaprezentowano 4ywe wydanie gazety „G3os znad 
Niemna”, w trzech wielkich salach wystaw2 malarstwa i fotogra>i „Grodno 

2 Jan Pawe3 II, Homilia wyg$oszona w czasie Mszy (w. beaty"kacyjnej Matki Boles$awy Lament, http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/20bialystok_05061991.html (data dost2pu: 2.08.2017).
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– Ojcu Awi2temu”, podczas której zaprezentowano prace 42 autorów. Po 
wernisa4u w kawiarni odby3o spotkanie Polaków z Wile.szczyzny, Gro-
dzie.szczyzny i Bia3ostoczczan pochodz5cych z Kresów. Zaowocowa3o 
ono wspólnymi przedsi2wzi2ciami na wiele lat. 5 sierpnia Polacy z Kresów 
spotkali si2 na lotnisku Krywlany, tam, gdzie wznosi3 si2 wówczas okolicz-
no8ciowy o3tarz z p3askorze@b5 przedstawiaj5c5 drzewo – symbol Ko8cio-
3a, w g32bi za8, na wzniesieniu znajdowa3 si2 tron papieski. Ca3o8B os3ania3 
daszek z wkomponowanym we. wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobram-
skiej, patronki naszej archidiecezji. T2cza wznosz5ca si2 nad o3tarzem sym-
bolizowa3a znak przymierza oraz nadziej2 po burzach komunizmu. Jan Pa-
we3 II podczas homilii przestrzega3 polskie spo3ecze.stwo, by nie da3o si2 
zwie8B nadmiernemu po45daniu dóbr materialnych:

Tegoroczne moje pielgrzymowanie po ziemi ojczystej jest zwi5zane z programem 
Dekalogu. W tych dziesi2ciu s3owach, jakie Bóg Starego Przymierza przekaza3 
swemu ludowi przez Moj4esza, zawiera si2 ogromne bogactwo: nie zast5piona 
niczym synteza zbawczej m5dro8ci. Ka4de przykazanie domaga si2 tego, aby by3o 
gruntownie przemy8lane. Nie trzeba dodawaB, 4e moment dziejowy, w którym 
znajduje si2 nasze spo3ecze.stwo, w szczególny sposób tego si2 domaga. Je8li bo-
wiem po tak zwanym okresie minionym spo3ecze.stwo odziedziczy3o g32boki 
kryzys ekonomiczny, to w parze z tym idzie nie mniej dotkliwy kryzys etyczny. 
Co wi2cej: ten drugi w znacznej mierze warunkuje pierwszy. Dotyczy to ró4nych 
dziedzin 4ycia ludzkiego. Dotyczy w sposób szczególny tej dziedziny, do której 
odnosi si2 siódme przykazanie Dekalogu.
Kiedy s3yszymy: „Nie kradnij”, to rozumiemy, 4e jest rzecz5 moralnie z35 przy-
w3aszczaB sobie cudz5 w3asno8B. Ta prosta oczywisto8B Dekalogu wypisana jest 
zarazem w 8wiadomo8ci moralnej, czyli w sumieniu cz3owieka. Siódme przyka-
zanie uwydatnia prawo osoby ludzkiej do posiadania rzeczy jako dóbr. Chodzi 
jednak nade wszystko o osoby, o rzeczy ze wzgl2du na osoby. Cz3owiek bowiem 
potrzebuje rzeczy jako 8rodków do 4ycia. Cz3owiek, dlatego otrzyma3 od Stwórcy 
w3adz2 nad rzeczami: „Czy.cie sobie ziemi2 poddan5” (por.CRdz 1, 28). Winien 
pos3ugiwaB si2 nimi w sposób ludzki. Ma zdolno8B ich przetwarzania wedle swo-
ich potrzeb. Ma wi2c tak4e i prawo posiadania ich celem przetwarzania. Dobra ma-
terialne s3u45 nie tylko u4ywaniu, ale tak4e wytwarzaniu nowych dóbr. Cz3owiek 
ma do tego prawo, a nawet moralny obowi5zek wytwarzania nowych dóbr dla sie-
bie i dla drugich tak, aby ca3e spo3ecze.stwo stawa3o si2 zasobniejsze – aby mo-
g3o bytowaB w sposób bardziej godny ludzkich istot 3.

3 Jan Pawe3 II, dz. cyt.
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Pami2tam, 4e kazanie wywar3o na obecnych ogromne wra4enie – wie-
lu p3aka3o poruszonych jego przes3aniem. Podczas mszy 8wi2tej na Kryw-
lanach komuni2 8wi2t5 z r5k ponad 200 ksi24y i diakonów przyj23o ok. 
100 tys. ludzi 4. Tego dnia papie4 ustanowi3 dwie samodzielne diecezje: 
bia3ostock5 i drohiczy.sk5, co w8ród zgromadzonych wzbudzi3o mie-
szane uczucia – wielu bowiem do dzi8 nie potra> zaakceptowaB likwida-
cji przynale4no8ci Bia3egostoku do diecezji wile.skiej5.

Przejd@my do kwestii zabiegów Polaków z Litwy, którzy nie wr2czali 
prezentu i nie zostali w35czeni do grona tych, którzy mieli byB bezpo8red-
nio dopuszczeni do papie4a w czasie procesji z o>arami. WidaB uwa4a-
no, 4e „ci z Bia3orusi” b2d5 wystarczaj5co reprezentatywni dla Polaków 
z Kresów. „Ci z Litwy” za8 mieli pojawiB si2 na spotkaniu z papie4em 
w E3ku – co by3o zaplanowane wcze8niej przez organizatorów. W grupie 
pielgrzymów przyby3ych do Bia3egostoku z Litwy znalaz3o si2 przede 
wszystkim liczne grono Polaków, niemniej wtapiali si2 oni w t3um. Kto 
zatem wr2czy3 prezenty papie4owi w Bia3ymstoku? Ówczesny Prezes 
Zwi5zku Polaków na Bia3orusi Jan Mincewicz oraz Ryszard Maciejkia-
niec, którzy zwrócili si2 do Podlaskiego Oddzia3u Wspólnoty Polskiej 
z pro8b5 o skuteczn5 pomoc w umo4liwieniu przekazania darów 6. 

W kazaniu skierowanym do modl5cych si2 na Krywlanach papie4 
podkre8li3 symboliczne znaczenie po3o4enia geogra>cznego naszego mia-
sta, którego opiekunk5 by3a i jest Matka Boska Ostrobramska. Tak oto 
brzmia3y pierwsze s3owa:

1. „Witaj Królowo, Matko Mi3osierdzia!”
Miasto Bia3ystok oddalone jest prawie 200 km od Ostrej Bramy. Jednak Lud Bo4y 
waszego Ko8cio3a, katedra biskupia, 4yje Ostr5 Bram5. Dyje jej tradycj5, jej tajem-
nic5. Tajemnica Matki Mi3osierdzia wpisa3a si2 w dzieje ludzi i ludów. W ilu4 to j2-
zykach przemawiaj5 do Ostrobramskiej Matki Mi3osierdzia ludzkie usta i ludzkie 
serca? W ilu4 j2zykach powtarzane s5 s3owa anielskiego pozdrowienia przy zwia-
stowaniu? „B5d@ pozdrowiona, pe3na 3aski, Pan z Tob5, «b3ogos3awiona jeste8 mi2-
dzy niewiastami» […], znalaz3a8 bowiem 3ask2 u Boga. Oto poczniesz i porodzisz  
Syna, któremu nadasz imi2 Jezus” (?k 1, 28, 30–31).

4 Ks. A. Szot, dz. cyt.
5 Na podstawie rozmowy z Ew5 Cywi.sk5 – ówczesnym prezesem Podlaskiego Oddzia3u Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, przeprowadzonej 10 maja 2017 r.
6 Tam4e.
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„B3ogos3awiony owoc 4ywota Twojego, Jezus” (por. ?k 1, 42).
Ludzkie usta i ludzkie serca wypowiadaj5 te s3owa po polsku, po litewsku, po bia-
3orusku, po rosyjsku, po ukrai.sku… i w ilu innych jeszcze j2zykach? Cz3owiek 
staje si2 8wiadkiem Bo4ego or2dzia – tego, które otwar3o now5 przestrze. Przy-
mierza Boga z ludzko8ci5. Now5 przestrze. obcowania Boga z cz3owiekiem: ob-
cowania w Bogu-Synu, który sta3 si2 cz3owiekiem i za spraw5 Ducha Awi2tego na-
rodzi3 si2 z Dziewicy Maryi.
B5d@ pozdrowiona… Matko Mi3osierdzia.
B5d@ pozdrowiona… Stolico M5dro8ci.
By pomóc Polakom z Bia3orusi w zrealizowaniu planu przyjazdu na spotkanie 
z papie4em, powsta3 pomys3 wystawy „Grodno – Ojcu Awi2temu” oraz 4ywe wy-
danie gazety o Polakach na Bia3orusi przedstawione na scenie klubokawiarni 
Fama. Przy stolikach spotkali si2 Polacy z Litwy, Bia3orusi i Bia3egostoku7.

Jeszcze w Grodnie nast5pi3a selekcja prac amatorów. Swój obraz prze-
kaza3 wówczas jeszcze inny malarz amator – ordynator w klinice Akade-
mii Medycznej w Grodnie, który malowa3 pejza4e miejskie w stylu Niki-
fora. Wicemer Grodna Aleksander Milinkiewicz – z pochodzenia Polak 

– nalega3, by ów wystawi3 swoje prace. Profesor malarz koniecznie chcia3 
byB na uroczysto8ciach i spotkaniach z papie4em Polakiem, ale dwa dni 
przed uroczysto8ciami zadzwoni3 i powiedzia3, 4e jest bardzo poruszo-
ny, lecz nie mo4e przystaB na warunki przyjazdu do Bia3egostoku zapro-
ponowane przez ówczesne w3adze radzieckie8. Mo4e dosta3 rozkaz, by 
pozostaB na miejscu? Ówczesny prezes Zwi5zku Polaków na Bia3orusi 
by3 bowiem czynnym wojskowym. Nim znalaz3 si2 w Grodnie, odbywa3 
s3u4b2 we W3adywostoku. Nie pojawi3 si2 na bia3ostockiej prezentacji 
4ywej gazety, nie by3 te4 na spotkaniu z Ojcem Awi2tym (rzekomo nie 
dosta3 przepustki), ale bez problemu w kilka tygodni pó@niej uczestni-
czy3 w zje@dzie Polonii w Rzymie.

Wystawa „Grodno – Ojcu Awi2temu” da3a mo4no8B przyjazdu do Bia-
3egostoku kilkudziesi2ciu artystów: Polaków i osób innych narodowo8ci, 
oraz ich uczestniczenia we mszy 8wi2tej na Krywlanach. Spowodowa3a 
te4, 4e w nied3ugim czasie nowy Zwi5zek Artystów Plastyków przy Zwi5z-
ku Polaków w Grodnie dos3ownie zelektryzowa3 4ycie polskie: powsta3 
m.in. 8piewaczy zespó3 Lechici, którego Ewa Cywi.ska zosta3a matk5 

7 Tam4e.
8 Tam4e.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   365 2019-10-14   20:56:58



366 | Impuls do umacniania polsko&ci i wiary… 

chrzestn59, a tak4e tygodnik polskoj2zyczny „G3os znad Niemna”, który 
dosta3 wsparcie ze strony polskiej (sk3ad by3 robiony w Bia3ymstoku, wie-
ziony do Grodna, tam – drukowany).

Mo4e skromny, ale jak4e symboliczny, o3tarz polowy z wizerunkiem 
Matki Bo4ej Mi3osierdzia zapad3 w pami2ci zarówno Polaków z Bia3oru-
si oraz Litwy, jak i obecnych na uroczysto8ciach mieszka.ców Podlasia. 
By upami2tniB ten dzie., wydano równie4 folder Przed wizyt%. Archidie-
cezja w Bia$ymstoku, 5 czerwca 1991, sporz5dzony na podstawie ency-
kliki papieskiej Dives in Misericordia. A i ja do dzi8 mam przed oczyma 
te wydarzenia i pozostan5 w moim sercu do ko.ca 4ycia. Czy jednak po-
tra>li8my doceniB wymiar jego obecno8ci w Bia3ymstoku wtedy, podczas 
jego wizyty? Czy dopiero po latach dojrzeli8my do pojmowania w3a8ci-
wego jej znaczenia?

Lech Rutkowski, ówczesny prezydent Bia3egostoku, tak oto wypowie-
dzia3 si2 na 3amach „Kuriera Porannego”:

Najpierw by3a rado8B, potem poczucie wielkiej odpowiedzialno8ci: musimy przy-
gotowaB miasto do wizyty Ojca Awi2tego, a to nie jest takie proste. Co8 trzeba 
wyremontowaB, wymalowaB, przygotowaB najpi2kniejszy w Polsce o3tarz. Na 
szcz28cie mieli8my troch2 czasu na przygotowania, bo o przyje@dzie papie4a do-
wiedzieli8my si2 jesieni5. Wizyta by3a w czerwcu w 1991 roku. Pami2tajmy, 4e 
w Bia3ymstoku wtedy sta3y si2 dwa wa4ne wydarzenia. Matka Boles3awa Lament 
zosta3a b3ogos3awiona i powsta3a archidiecezja bia3ostocka. […] Wszystko musia-
3o byB zapi2te na ostatni guzik, dlatego spraw do za3atwienia by3o bardzo du4o. 
Urz5dziB miejsce mszy 8wi2tej, pogrodziB sektory, przygotowaB zaproszenia, za-
bezpieczyB wizyt2. Je4eli chodzi o g3ówne nabo4e.stwo, brali8my pod uwag2 kil-
ka lokalizacji. Plac przed katedr5, pola przy ko8ciele Awi2tego Ducha przy ul. Pia-
stowskiej i lotnisko na Krywlanach. Wiedzieli8my, 4e przyjad5 do nas dziesi5tki 
tysi2cy ludzi. Dlatego ostatecznie wygra3y Krywlany. Tak zdecydowa3 komitet, 
z3o4ony z przedstawicieli kurii i miasta, odpowiedzialny za wizyt2 papie4a. Po-
tem pojawi3 si2 pomys3 z kopcem papieskim. Wpad3 na to architekt Andrzej 
Chwalibóg, który zaprojektowa3 te4 o3tarz10.

9 By3am 8wiadkiem tej uroczysto8ci nad Awitezi5.
10 Jan Pawe$ II w Bia$ymstoku. Jedyna taka wizyta, z Lechem Rutkowskim rozmawia Marta Gawina, „Kurier Poran-
ny”, 5.06.2011, http://www.poranny.pl/magazyn/art/5380838,jan-pawel-ii-w-bialymstoku-jedyna-taka-wizyta,id,t.
html (data dost2pu: 4.08.2017).
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Podobnych opublikowanych wspomnie. uczestników tamtych wy-
darze. jest niewiele. Pami2tam jednak, jak na zako.czenie, przed b3ogo-
s3awie.stwem papie4 zwróci3 si2 do pielgrzymów równie4 po bia3orusku, 
litewsku oraz rosyjsku, czym wywo3a3 szmer zdziwienia, a wr2cz nieza-
dowolenia w sektorach, w których znajdowali si2 Polacy ze Wschodu:

s5 tu obecni i daj5 o sobie znaB. Niech mi przebacz5, je8li niedobrze co8 wypo-
wiem w ich j2zyku.
[Po bia3orusku:]
Serdecznie i z wielk5 rado8ci5 witam wiernych z Bia3orusi.
[Po polsku:]
A tak4e w j2zyku rosyjskim, zw3aszcza 4e widz2 napis.
[Po rosyjsku:]
Moskwa zna papie4a z Rzymu. Z ca3ego serca witam i pozdrawiam wiernych przy-
by3ych z Rosji, która wkroczy3a w drugie tysi5clecie chrze8cija.stwa. Znane tra-
dycje rosyjskiego chrze8cija.stwa, zapominane i odrzucane w czasie minionych 
ponad 70 lat, zaczynaj5 si2 ostatnio odradzaB, szczególnie w8ród m3odzie4y za-
uwa4a si2 wzrost aktywno8ci religijnej i powrót do warto8ci duchowych, które od 
tysi5clecia kszta3towa3y 8wiadomo8B Rosjan. Szczególn5 moj5 rado8ci5 jest to, 4e 
w zmienionych warunkach sta3o si2 mo4liwe ustanowienie struktur apostolskich 
w Moskwie i Nowosybirsku oraz mianowanie tam biskupów. Wielkie zadania sto-
j5 przed wami i waszymi pasterzami: praktycznie wszystko trzeba zaczynaB od 
zera. Chc2 was zapewniB, 4e pami2tam o was w modlitwie i polecam was wsta-
wiennictwu Naj8wi2tszej Bogarodzicy i rosyjskich 8wi2tych. Wierz2,  4e duchowe 
dobra, które przynosi cz3owiekowi Ko8ció3 zarówno katolicki, jak prawos3awny 
b2d5 dost2pne ka4demu. Nast5pi wtedy duchowe odrodzenie Rosji, które jest nie-
odzownym warunkiem uzdrowienia i post2pu wszystkich sfer 4ycia spo3ecznego. 
Z wiar5 i nadziej5 na lepsze jutro przyjmijcie moje najlepsze 4yczenia i b3ogos3a-
wie.stwo.
Bracia i siostry, na zako.czenie tej podnios3ej liturgii eucharystycznej pragn2 jesz-
cze zwróciB si2 do was ze s3owami o znaczeniu ko8cielnym i ko8cielno-administra-
cyjnym. Maj5c na wzgl2dzie racje duszpasterskie, ustanawiam dzi8 dwie diecezje 
w tym rejonie Polski: diecezj2 bia3ostock5 ze stolic5 w Bia3ymstoku, obejmuj5c5 te-
ren tej cz28ci archidiecezji wile.skiej, która znajduje si2 w obecnych granicach Rze-
czypospolitej Polskiej. Biskupa Edwarda Kisiela, dotychczasowego administratora 
apostolskiego, mianuj2 biskupem diecezji bia3ostockiej. Ko8ció3 pod wezwaniem 
Wniebowzi2cia Naj8wi2tszej Maryi Panny w Bia3ymstoku staje si2 katedr5 bisku-
pa i diecezji. Po drugie, diecezj2 drohiczy.sk5 ze stolic5 w Drohiczynie, obejmuj5-
c5 teren tej cz28ci diecezji pi.skiej, która znajduje si2 w obecnych granicach Rze-
czypospolitej Polskiej. Biskupa W3adys3awa J2druszuka, dotychczasowego 
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administratora apostolskiego, mianuj2 biskupem diecezji drohiczy.skiej. Ko8ció3 
pod wezwaniem Przenaj8wi2tszej Trójcy w Drohiczynie staje si2 katedr5 biskupa 
i diecezji. Pasterzom i Ludowi Bo4emu tych dwu diecezji z serca b3ogos3awi211.

Zako.czymy wspomnienie z pobytu Jana Paw3a II modlitw5 przeze. 
napisan5, która w dawnej Archidiecezji Wile.skiej nabiera szczególne-
go znaczenia: 

Dobra Pocieszycielka
O Naj8wi2tsza Dziewico, b5d@ jedyn5 i wieczn5 pociech5 dla Ko8cio3a, który mi-
3ujesz i chronisz! Pocieszaj swoich biskupów i kap3anów, misjonarzy i zakonni-
ków, którzy musz5 o8wiecaB i ocaliB wspó3czesne spo3ecze.stwo, które jest trud-
ne, a niekiedy wrogie! Pocieszaj wspólnoty chrze8cija.skie, o>arowuj5c im dar 
wielu trwa3ych powo3a. kap3a.skich i zakonnych!
Pocieszaj tych wszystkich, którzy s5 obarczeni obywatelsk5 i religijn5, spo3ecz-
n5 i polityczn5 w3adz5 i odpowiedzialno8ci5, aby zawsze ich celem by3o wy35cz-
nie dobro wspólne i ca3o8ciowy rozwój cz3owieka, bez wzgl2du na trudno8ci 
i pora4ki!
Pocieszaj ten naród, który Ci2 kocha i wielbi; pocieszaj liczne rodziny emigran-
tów, bezrobotnych, cierpi5cych, tych, których cia3a i dusze cierpi5 od ran spowo-
dowanych ekstremalnymi sytuacjami; pocieszaj m3odych, zw3aszcza tych, którzy 
czuj5 si2 z tak wielu bolesnych przyczyn zdezorientowani i zniech2ceni; pocie-
szaj tych, którzy odczuwaj5 w sercu t2sknot2 za bezinteresown5 mi3o8ci5, mi3o-
sierdziem, oddaniem tych wszystkich, którzy piel2gnuj5 szczytne idea3y ducho-
wych i spo3ecznych zdobyczy!
Matko Pocieszycielko, pociesz nas wszystkich i spraw, by wszyscy zrozumieli, 4e 
tajemnica szcz28cia tkwi w dobroci oraz poleca na sta3ym, wiernym na8ladowa-
niu Twojego Syna, Jezusa!
 Jan Pawe3 II, 14 kwietnia 1980

Abstract
An impulse to strengthen Polishness and faith. Poles from Soviet Lithua-
nia and Belarus during the pilgrimage of John Paul II to Bia$ystok on 
June 5, 1991

Ee author describes the circumstances preceding Mass celebrated by 
pope John Paul II at the airport of Krywlana. Eey mainly concern the 

11  Jan Pawe3 II, dz. cyt.
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arrival of Polish pilgrims from Grodno, Vilnius and the surrounding area. 
She quotes passages from the Pope’s homily and tries to convey the spi-
rit of those events – as a direct witness.

Keywords: pilgrims, Towarzystwo Przyjació3 Grodna i Wilna, Border-
lands, faith, Polish spirit, creation.
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Pawe" Machalski 

#wi%ty Jan Pawe" II wobec idei jedno(ci  
i integracji europejskiej.  
Analiza porównawcza przes"ania  
pielgrzymek do PRL i wolnej Polski
Przedmiotem opracowania jest analiza porównawcza stanowiska – dzi8 
ju4 8wi2tego – Jana Paw3a II wobec idei jedno8ci i integracji europejskiej, 
wyra4anego podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Wydarzenia z roku 1989, 
zmieniaj5ce oblicze nie tylko Polski, ale i pozosta3ych pa.stw Europy 
Arodkowo-Wschodniej, podzieli3y ponty>kat papie4a Polaka niejako na 
dwie nieco odmienne cz28ci. Ka4da z nich nios3a inne wyzwania i prio-
rytety. Wspomniany prze3om wywar3 niew5tpliwie wp3yw na tre8B pa-
pieskich wypowiedzi na temat wspólnoty politycznej i integracji euro-
pejskiej.

G3ówny problem badawczy sprowadza si2 do pytania: „W jakim stop-
niu transformacja ustrojowa w Polsce i innych pa.stwach tzw. bloku 
wschodniego wp3yn23a na papieskie przes3anie dotycz5ce idei jedno8ci 
i integracji europejskiej?”. Ju4 na tym etapie mo4na postawiB hipotez2 
wedle której: w okresie 1978–1989 dominant2 w papieskich odniesie-
niach do spraw europejskich stanowi3 brak wolno8ci na wschód od 4ela-
znej kurtyny. Kwestie integracji europejskiej by3y poruszane przez papie-
4a niejako na drugim planie, w cieniu pokojowych, dyplomatycznych 
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zmaga. z ideologi5 totalitarn5. Z kolei po roku 1989, a zw3aszcza na prze-
3omie wieków, Jan Pawe3 II koncentrowa3 si2 na wyra4aniu umiarkowa-
nej aprobaty dla poszerzania „zjednoczonej Europy” o pa.stwa Europy 
Arodkowo-Wschodniej. Szczególn5 okazj2 do przedstawienia tych kon-
cepcji stanowi3y pielgrzymki do Polski.

Dodatkowym impulsem i uzasadnieniem podj2tej problematyki jest 
przypadaj5ca w tym roku sze8Bdziesi5ta rocznica podpisania tzw. trak-
tatów rzymskich, stanowi5cych – obok traktatu paryskiego – podwaliny 
powojennej integracji europejskiej. 

Analizuj5c papieskie homilie, listy apostolskie i wypowiedzi na temat 
Europy, mo4na odnale@B w nich nast2puj5ce nurty ideowe czy motywy:

– motyw chrze8cija.skich korzeni Europy / chrze8cija.skich fun-
damentów cywilizacji europejskiej (powstaj5cych w ci5gu ca3ego pon-
tyfikatu),

– motyw ukazuj5cy potrzeb2 jedno8ci europejskiego Wschodu i Za-
chodu / koncepcja dwóch p3uc Europy / wizja paneuropejska (obecnie 
w ci5gu ca3ego ponty>katu / zw3aszcza przed 1990 r.), 

– motyw przypominania o narodach Europy Arodkowo-Wschodniej 
(uzupe3niaj5cy poprzedni5 koncepcj2) / Jan Pawe3 II kustoszem pami2-
ci o narodach bloku wschodniego (pojawiaj5cych si2 przed rokiem 1989),

– motyw poparcia dla integracji Polski i innych pa.stw regionu z Uni5 
Europejsk5 (po roku 1989, ze szczególnym nat24eniem w latach 1997–2004). 

Ju4 na podstawie tego zestawienia widaB, 4e po 1989 r. wizja paneu-
ropejska by3a w coraz wi2kszym stopniu zast2powana przez papieskie za-
interesowanie konstrukcj5 Unii Europejskiej, obejmuj5c5 równie4 naro-
dy wyzwolone spod radzieckiego re4imu. 

1. #w. Jan Pawe" II wobec integracji europejskiej przed rokiem 1989

Wybór metropolity krakowskiego – kardyna3a Karola Wojty3y – na 264 
papie4a Ko8cio3a rzymskokatolickiego by3 niew5tpliwie wydarzeniem 
niezwyk3ym, bez precedensu w historii papiestwa. Jego wyj5tkowe, wr2cz 
symboliczne, znaczenie polega3o równie4 na „intuicyjnej 8wiadomo8ci 
skutków tego wydarzenia”1. Istotnie elekcja kardyna3a zza „4elaznej 
1 J. Czaja, Stolica Apostolska wobec integracji europejskiej, Warszawa 2000, s. 100. 
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kurtyny” – pierwszego papie4a S3owianina – okaza3a si2 prze3omowa, 
tak4e w kontek8cie relacji europejskiego kapitalistycznego Zachodu z pa.-
stwami bloku wschodniego. 

Jan Pawe3 II by3 z pewno8ci5 otwarty na 8wiat, ale szczególn5 uwag2 
skupia3 na Starym Kontynencie. Jak s3usznie odnotowa3 Jan Czaja: 

Sprzyja3a temu, co prawda dynamika wydarze. europejskich towa-
rzysz5ca ponty>katowi, ale cz2stotliwo8B wyst5pie. papieskich na te-
mat Europy i jej problemów, w tym integracji europejskiej, jest mimo 
wszystko nieporównywalnie wi2ksza ni4 u jego poprzedników. Papie-
skie wyst5pienia, homilie, komentarze i encykliki, w których porusza 
on sprawy Europy […] sk3adaj5 si2 na zamkni2t5 ca3o8B koncepcji, 
pogl5dów, a tak4e nauczania papie4a na temat Europy 2.

Stolica Apostolska podczas ponty>katu Jana Paw3a II jednoznacznie 
opowiada3a si2 za pokojow5 integracj5 Europy, opart5 na wzajemnym 
zaufaniu, na zasadach pomocniczo8ci, solidarno8ci i sprawiedliwo8ci, ale 
i na warto8ciach duchowych3. Ojciec Awi2ty do spraw Europy nawi5za3 
w wielu homiliach, przemówieniach i publikacjach. Sprawy Ojczyzny, 
ale i ca3ego Starego Kontynentu nieustannie znajdowa3y si2 w g3ównym 
nurcie papieskich zainteresowa.. Jak podaj5 statystyki, w latach 1978–1999 
Jan Pawe3 II wypowiada3 si2 na tematy europejskie oko3o siedemset razy, 
podczas gdy jego trzej poprzednicy razem wzi2ci – oko3o stu czterdzie-
stu razy4. 

Brzemiennym w skutki wydarzeniem okaza3a si2 ju4 pierwsza piel-
grzymka Jana Paw3a II do Polski (2–9 czerwca 1979 r.). Odwlekana przez 
komunistów wizyta Biskupa Rzymu w ojczy@nie by3a jednak nie do unik-
ni2cia, a jej nast2pstwa okaza3y si2 jeszcze bardziej prze3omowe od naj-
8mielszych oczekiwa.. Pierwsza papieska pielgrzymka wskrzesi3a ducha 
narodu, wzmagaj5c nastroje patriotyczne i antykomunistyczne. Pobu-
dzi3a 8wiadomo8B narodow5 i religijn5, staj5c si2 @ród3em wyj5tkowej 

2 Tam4e, s. 110. 
3 Zob. Jan Pawe$ II i Europa, red. K. Kalinowska, B. Brodzi.ska, M. Zamojska, Toru. 2009.
4 A. Ostrom2cki, Nauczanie papieskie a wspólna Europa, [w:] Ko(ció$ wobec integracji europejskiej. Raport z bada&, 
red. S. Kaniewski, K. Kowalczyk, Szczecin 2002, s. 38. 
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inspiracji, solidarno8ci i aktywno8ci obywatelskiej5. Pielgrzymka ta nie-
w5tpliwie przyczyni3a si2 do powstania kilkana8cie miesi2cy pó@niej 
NSZZ „Solidarno8B”. Wydarzenia z sierpnia 1980 r. z pewno8ci5 nie urze-
czywistni3yby si2 bez Polaka na tronie Piotrowym. 

Niezwykle istotnym sk3adnikiem papieskiej wizji Europy by3a „jej du-
chowa jedno8B, wspólny etos rozpatrywany nie tylko od strony wiary – 
choB to ma podstawowe znaczenie – ale w ró4nych odmianach jedno8ci 
ekonomicznej, kulturowej i instytucjonalnej”6. Podczas pielgrzymki 
z 1979Cr. Jan Pawe3 II odwiedzi3 m.in. Gniezno – kolebk2 pa.stwa pol-
skiego, prastar5 piastowsk5 stolic2. W czasie homilii wyg3oszonej na 
gnie@nie.skim Wzgórzu Lecha Ojciec Awi2ty w pami2tnych s3owach 
wskaza3 na chrze8cija.skie korzenie Starego Kontynentu oraz duchow5 
jedno8B Europy, zarówno Zachodu, jak i Wschodu: 

Czy4 Chrystus tego nie chce, czy Duch Awi2ty tego nie rozrz5dza, a4eby ten pa-
pie4-Polak, papie4-S3owianin, w3a8nie teraz ods3oni3 duchow5 jedno8B chrze8ci-
ja.skiej Europy, na któr5 sk3adaj5 si2 dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wscho-
du? My Polacy, którzy brali8my przez ca3e tysi5clecie udzia3 w tradycji Zachodu, 
podobnie jak nasi bracia Litwini, szanowali8my zawsze przez nasze tysi5clecie 
tradycje chrze8cija.skiego Wschodu. […] Papie4 Jan Pawe3 II – S3owianin, syn 
narodu polskiego, czuje jak g32boko wrastaj5 w gleb2 historii korzenie, z których 
on sam razem z wami wyrasta7. 

Ko8cio3y Europy mog5 zatem wnie8B wk3ad w dzie3o integracji euro-
pejskiej w postaci historycznego do8wiadczenia i kulturowo-duchowe-
go dziedzictwa, ale tylko wtedy, gdy „przezwyci245 linie konfesyjnych 
podzia3ów”8. Kardyna3 Zenon Grocholewski, wieloletni prefekt Kon-
gregacji Wychowania Chrze8cija.skiego, s3usznie zauwa4y3, 4e „Jan Pa-
we3CII jest obro.c5 Europy, podkre8laj5c z przekonaniem konieczno8B 
wzi2cia pod uwag2 korzeni chrze8cija.skich naszego kontynentu w per-
spektywie tworzenia jedno8ci Europy i zachowywania jej to4samo8ci 

5 Zob. J. Czaja, dz. cyt., s. 101. 
6 Tam4e, s. 111. 
7 Jan Pawe3 II, Homilia w czasie Mszy (w. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 03.06.1979, [w:] Jan Pawe$ II 
w Polsce, 2–10 VI 1979, 16–23 VI 1983, 8–14 VI 1987, Przemówienia i homilie, Warszawa 1991, s. 53–54. 
8 Abp A. Nossol, Znaczenie ekumenii w jednocz%cej si' Europie, [w:] Europa. Drogi integracji, red. A. Dylus, War-
szawa 1999, s. 190. 
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w kontek8cie 8wiatowym”9. Chrze8cija.skie fundamenty stanowi5 wiel-
kie bogactwo, dzi2ki któremu trwa3a jedno8B Europy jest osi5galna10.

Na trasie pierwszej apostolskiej podró4y do ojczyzny z czerwca 
1979Cr. nie mog3o zabrakn5B Jasnej Góry. W5tek chrze8cija.skiej jed-
no8ci Starego Kontynentu znalaz3 swój wyraz w przemówieniu Ojca 
Awi2tego do Konferencji Episkopatu Polski. Jan Pawe3 II stwierdzi3 
wówczas, 4e „Europa, która w8ród swoich wspó3czesnych, stale trwa-
j5cych podzia3ów ustrojowych, ideologicznych, ekonomiczno-politycz-
nych, nie mo4e przestaB szukaB swojej podstawowej jedno8ci, musi 
zwróciB si2 do chrze8cija.stwa. […] Ono w3a8nie znajduje si2 u korze-
nia dziejów Europy. Ono kszta3tuje jej duchow5 genealogi2”11. Mo4na 
uznaB te s3owa za swoiste nawi5zanie do homilii gnie@nie.skiej. Ten 
w5tek jest wyra@nie obecny tak4e w wielu innych przemówieniach 
i homiliach, bowiem od pierwszych chwil ponty>katu – w trudnym 
okresie podzia3u Europy na dwa przeciwstawne bloki – papie4 z de-
terminacj5 podkre8la3 duchow5 jedno8B europejskiego Wschodu i Za-
chodu. Nieustannie wskazywa3 te4 na zobowi5zanie wyrastaj5ce z chrze-
8cija.skich korzeni Europy, apeluj5c, by budowaB europejsk5 jedno8B 
w oparciu o warto8ci chrze8cija.skie. To w3a8nie w nich upatrywa3 fun-
damentu Europy, zarówno w przesz3o8ci, jak i wspó3cze8nie: „Chrze-
8cija.stwo musi podj5B na nowo swój udzia3 w kszta3towaniu ducho-
wej jedno8ci Europy. Same racje ekonomiczne i polityczne jej nie 
ukszta3tuj5. Musimy zst5piB g32biej – do racji etycznych. […] Stolica 
Apostolska widzi swoje zadania wobec tych wielorakich zada. zgod-
nie z charakterem pos3annictwa i pos3ugiwania Piotrowego”12. Ksi5dz 
Marian Kapu8ciak, interpretuj5c papieskie nauczanie w omawianym 
zakresie, s3usznie zauwa4a w nim tak4e aspekt kulturowy: „Jan Pawe3CII, 
formu3uj5c wizj2 zjednoczonej Europy, wiernej swym chrze8cija.skim 
korzeniom jako «wspólnoty ducha», nawi5zuj5cej do bogate go wielo-
kulturowego i wieloreligijnego jej dziedzictwa, podkre8la3 jednocze8nie 

9 Ks. kard. Z. Grocholewski, Jan Pawe$ II w s$u#bie Ko(cio$owi i (wiatu, Pozna. 2003, s. 23.
10 Szerzej o istocie chrze8cija.skich korzeni Europy w nauczaniu Jana Paw3a II zob. D. Simonides, Jan Pawe$ II 
a wspólnota europejska, Hamburg 1999, s. 12–14. 
11 Jan Pawe3 II, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski, Jasna Góra, 05.06.1979, [w:] Jan Pawe$ II w Polsce, 
2-10 VI 1979, 16-23 VI 1983, 8-14 VI 1987, Przemówienia i homilie, Warszawa 1991, s. 119–120.
12 Tam4e, s. 120.
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dziejow5 rol2 chrze8cija.stwa, które w najpe3niejszy sposób wp3yn23o 
na kszta3t jej kultury”13. 

Warto zadaB pytanie: „Czy ide2 chrze8cija.skich korzeni Europy mo4-
na odnosiB do ówczesnego (ale i wspó3czesnego: drugiej dekady XXI w.) 
etapu dziejów Starego Kontynentu?”. Tak, bowiem wpisuje si2 to w ide2 
nowej ewangelizacji Europy. Tylko Europ2 pami2taj5c5 o swych korze-
niach mo4e cechowaB stabilno8B i rozwój. W przeciwnym razie wszelkie 
reformy i inicjatywy oka45 si2 budowaniem na piasku. Nie przynios5 one 
oczekiwanych rezultatów, zw3aszcza w zderzeniu z realnymi problema-
mi – komunizmu podczas ponty>katu Jana Paw3a II czy walcz5cego eks-
tremizmu muzu3ma.skiego, nasilaj5cego si2 wraz z fal5 tzw. uchod@ców 
dzi8 – w drugiej dekadzie XXI w. To s5 realne wyzwania, nie tylko dla re-
ligijno8ci, która na Zachodzie ju4 dawno zosta3a wyra@nie os3abiona przez 
wiele sekularyzacyjnych czynników, ale chocia4by i dla demogra>i. Tyl-
ko z uwzgl2dnieniem wk3adu chrze8cija.stwa w budowanie fundamen-
tów Europy, mo4na skutecznie konstruowaB kolejne kondygnacje tego, 
co okre8lamy mianem cywilizacji Starego Kontynentu. „Bardziej nowo-
czesny” wcale nie musi oznaczaB – „mniej chrze8cija.ski”. 

Ju4 w kontek8cie pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski, u progu 
ponty>katu, wyra@nie uwidoczni3 si2 tak4e kolejny z przywo3anych wy-
4ej motywów – motyw przypominania o narodach Europy Arodkowo-        

.-Wschodniej. W latach osiemdziesi5tych XX w., to w3a8nie Jan Pawe3 II 
by3 g3ównym kustoszem pami2ci o narodach bloku wschodniego, zw3asz-
cza o trudnym losie swoich rodaków. W latach zimnej wojny, gdy Europa 
przez wielu by3a uto4samiana tylko z jej zachodni5 cz28ci5, biskup Rzy-
mu wyra@nie upomina3 si2 o sprawy ludów cz2sto zapominanych, za-
mieszkuj5cych tereny zniewolone przez komunizm. Ukazywa3 ich chrze-
8cija.skie tradycje – wyrastaj5ce z tych samych korzeni co duchowo8B 
europejskiego Zachodu. Jako Polak poczuwa3 si2 do szczególnej odpo-
wiedzialno8ci za przywrócenie pa.stwom s3owia.skim w3a8ciwego miej-
sca w zjednoczonej Europie14. Zawsze stara3 si2 podkre8laB potrzeb2 
równouprawnienia wszystkich narodów europejskich, niezale4nie od 

13 M. Kapu8ciak, Wizja Europy chrze(cija&skiej w nauczaniu Papie#a-S$owianina, Kraków 2009, s. 265. 
14 S. Sowi.ski, R. Zenderowski, Europa drog% Ko(cio$a. Jan Pawe$ II o Europie i europejsko(ci, Wroc3aw–Warsza-
wa–Kraków 2003, s. 29–30.
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wska@ników rozwoju ekonomicznego czy systemu politycznego. Pa-
pieska wizja Starego Kontynentu od Atlantyku po Ural stanowi3a jak-
by „ostrze4enie przeciwko wszelkim próbom stworzenia egoistycznej 
budowli zachodnioeuropejskiej, która wyklucza3aby narody s3owia.-
skie”15. Jest rzecz5 jasn5, 4e wp3yw na pogl5dy Jana Paw3a II mia3o jego 
polskie pochodzenie (czy te4 w szerszym kontek8cie pochodzenie z Eu-
ropy Arodkowo-Wschodniej)16. 

Podczas drugiej pielgrzymki, z 1983 r., kontekst europejski nie by3 
tak wyra@ny jak cztery lata wcze8niej. Warto tu jednak przywo3aB spo-
tkanie Jana Paw3a II z w3adzami PRL, do którego dosz3o 17 czerwca 1983Cr. 

– podobnie jak cztery lata wcze8niej – w Belwederze. Tak samo jak w 1979Cr. 
Ojciec Awi2ty rozpocz53 swoje przemówienie od s3ów Paw3a VI: „Polska 
dostatnia i szcz28liwa… w interesie pokoju i dobrej wspó3pracy mi2dzy 
narodami Europy…”17. Papie4, 8wiadomy trudnego etapu polskich dzie-
jów – naznaczonego stanem wojennym, wyrazi3 pragnienie, aby „Polska 
mia3a zawsze w3a8ciwe sobie miejsce po8ród narodów Europy, pomi2dzy 
Wschodem a Zachodem”, a tak4e „aby na nowo zaistnia3y warunki owej 
«dobrej wspó3pracy» z wszystkimi narodami zachodnimi na naszym kon-
tynencie, jako te4 na kontynencie ameryka.skim, przede wszystkim gdy 
chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki Pó3nocnej, gdzie tyle milionów 
obywateli jest polskiego pochodzenia”18. W powy4szych zdaniach mo4emy 
doszukiwaB si2 odniesie. do przywo3anej wy4ej koncepcji paneuropej-
skiej – poszerzonej nawet o aspekt transatlantycki – ukazuj5cej potrze-
b2 jedno8ci europejskiego Wschodu i Zachodu oraz konieczno8B poko-
jowej wspó3pracy mi2dzynarodowej.

Podczas pielgrzymki z 1987 r., której trzydziestolecie przypad3o na 
czas redagowania tej publikacji, Jan Pawe3 II, przy okazji spotkania z du-
chowie.stwem w szczeci.skiej katedrze, po raz kolejny wskaza3 na 

„chrze8cija.skie korzenie kultury ojczystej i jej zwi5zki z wzrastaniem 

15 J. Verstraeten, Chrze(cija&ska nauka spo$eczna a Europa, [w:] Chrze(cija&stwo a integracja europejska, oprac. 
J.CSweeney, J. Van Gerven, przek3. H. Pawlikowska-Gaunon, Kraków 1997, s. 332 i 336; J. Czaja, dz. cyt., s. 117.
16 Szerzej zob. P. Machalski, Naród, pami'* i to#samo(* w nauczaniu spo$ecznym (w. Jana Paw$a II, „Analecta Cra-
coviensia” 2014, nr 46, s. 63–82. 
17 Przemówienie Jana Paw$a II podczas spotkania z w$adzami PRL w Belwederze, [w:] Jan Pawe$ II w Polsce, 2–10 
VI 1979, 16–23 VI 1983, 8–14 VI 1987, Przemówienia i homilie…, s. 302.
18 Tam4e.
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chrze8cija.stwa w tkank2 duchow5 Europy i 8wiata”19. Mówi3 o tym 
w odniesieniu do potrzeby przekazywania Dobrej Nowiny wiernym, 
tak4e w kontek8cie kulturowym i etycznym. W czasie trzeciej pielgrzym-
ki do Ojczyzny w5tków europejskich by3o niewiele. Zdominowa3o j5 
utrwalanie nadziei na coraz bli4sz5 suwerenno8B Rzeczypospolitej. 
Zw3aszcza na wybrze4u, podczas odwiedzin Szczecina, Gdyni i Gda.-
ska, s3owo solidarno(* – zarówno w znaczeniu pospolitym, jak i nazwy 
w3asnej – zosta3o wielokrotnie odmienione przez wszystkie przypadki. 
Jak s3usznie zauwa4y3 Grzegorz ?2cicki, nadmorski etap pielgrzymki 

„sta3 si2 wymownym znakiem zmieniaj5cych si2 czasów i nowych uwa-
runkowa. politycznych […]. Dla polskiego spo3ecze.stwa nie ulega3o 
w5tpliwo8ci, 4e Papie4 w pe3ni identy>kuje si2 z idea3ami «Solidarno-
8ci» i stoi po stronie narodu, broni5c jego praw i d54e. niepodleg3o-
8ciowych wobec dyktatury komunistycznej”20. 

Przeczucia coraz bli4szej suwerenno8ci wkrótce si2 zi8ci3y. Nast2pna piel-
grzymka Ojca Awi2tego odby3a si2 cztery lata pó@niej ju4 do wolnej Polski, 
podejmuj5cej dialog ze 8wiatem Zachodu, w tym ze Wspólnot5 Europejsk5. 
W kontek8cie pielgrzymek z 1983 i 1987 r. warto przytoczyB s3owa Hans-
jakoba Stehle, wed3ug którego, Jan Pawe3 II porusza3 si2 w trudnych polskich 
okoliczno8ciach, „pomi2dzy ostro4no8ci5, wystrzegaj5c si2 rozniecania fa3-
szywych nadziei, a odwag5, która daje rozczarowanym now5 si32”21.

2. #wi%ty Jan Pawe" II wobec integracji europejskiej po roku 1989

Spektakularne za3amanie si2 re4imu komunistycznego – dokonane 
w 1989Cr. najpierw w Polsce, a nast2pnie w kolejnych pa.stwach bloku 
wschodniego – otworzy3o furtk2 do tego, aby papieskie nadzieje na in-
tegracj2 pa.stw europejskiego Zachodu ze 8rodkowo-wschodni5 cz28ci5 
Starego Kontynentu sta3y si2 faktem. Na pocz5tku lat dziewi2Bdziesi5tych 
XX wieku Jan Pawe3 II z jednej strony mia3 wiele powodów do osobistej 

19 Spotkanie z alumnami, kap$anami i siostrami zakonnymi w bazylice katedralnej, [w:] Jan Pawe$ II w Polsce, 2-10 
VI 1979, 16-23 VI 1983, 8-14 VI 1987, Przemówienia i homilie…, s. 622. 
20 G. ?2cicki, Jan Pawe$ II. Stara$em si' mówi* za was. O papieskich pielgrzymkach do zniewolonej Ojczyzny 1979, 
1983, 1987, Warszawa 2008, s. 177.
21 H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), przek3. R. Drecki i M. Stru-
czy.ski, Warszawa 1993, s. 315. 

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   378 2019-10-14   20:56:59



Pawe" Machalski | 379

dumy. Jest rzecz5 jasn5 – i to nie tylko dla katolików – 4e to w3a8nie pa-
pie4 Polak, zza 4elaznej kurtyny, w znacznej mierze przyczyni3 si2 do 
wielkich ustrojowych przemian w Europie Wschodu i Zachodu, do od-
nowy oblicza naszej polskiej, ale i szerzej – europejskiej ziemi22. Z dru-
giej strony Ojciec Awi2ty czu3 jednak nowe „znaki czasu” – wyzwania, 
które stan23y przed Polsk5 i pozosta3ymi pa.stwami regionu. W wielkim 
skrócie chodzi3o o w3a8ciwe wykorzystanie wolno8ci. Swoimi obawami 
podzieli3 si2 zarówno na kartach encykliki Centesimus annus, og3oszo-
nej 1 maja 1991 r., jak i podczas pierwszej pielgrzymki do wolnej Pol-
ski – w czerwcu 1991 r.

Jak5 wizj2 integracji europejskiego Zachodu z wyzwolon5 spod komu-
nistycznego jarzma 8rodkowo-wschodni5 cz28ci5 Starego Kontynentu 
przedstawia3 papie4 u progu ostatniej dekady XX wieku? Integracja we-
d3ug Jana Paw3a II powinna obejmowaB nie tylko sfer2 gospodarcz5 i po-
lityczn5, ale te4 to4samo8B kulturow5, to4samo8B my8li i ducha, tj. idee 
i tre8ci duchowe, które w okresie powojennym kszta3towa3y si2 niezale4-
nie w obu cz28ciach Europy 23. Zwracaj5c szczególn5 uwag2 na pe3nopraw-
n5 akcesj2 pa.stw 8rodkowoeuropejskich, cz2sto u4ywa3 przywo3anej ju4 
parafrazy, 4e Europa, jest Europ5 zarówno Zachodu jak i Wschodu, i jako 
taka winna oddychaB dwoma p3ucami: zachodnim i wschodnim.

Kiedy pa.stwa Europy Arodkowo-Wschodniej wkroczy3y na drog2 
transformacji, Jan Pawe3 II jeszcze uwa4niej przygl5da3 si2 procesowi in-
tegracji Starego Kontynentu. Po 1989 r. z jednej strony pozytywnie ocenia3 
rokowania zmierzaj5ce do integracji europejskiego Zachodu z wyzwolo-
nym Wschodem, z drugiej za8 krytykowa3 jednostronny, zbyt ekonomicz-
ny charakter procesu zjednoczeniowego. Szerz5cy si2 w Europie prze3omu 
XX i XXI w. kryzys duchowy wed3ug papie4a by3 bezpo8rednio zwi5za-
ny z dominacj5 materialistycznej tendencji w mentalno8ci wspó3cze-
snych Europejczyków, opartej g3ównie na konsumpcji i 45dzy zysku. 
Ojciec Awi2ty wiedzia3, 4e aspekt geogra>czny w przypadku Europy jest 
tylko umowny i drugorz2dny, dlatego koncentrowa3 si2 na kwestiach 
kulturowo-duchowych, okre8laj5c Stary Kontynent wprost mianem 

22 Szerzej o wp3ywie Jana Paw3a II na europejskie przemiany ustrojowe zob. J. O’Sullivan, Prezydent, papie#, pre-
mier: oni zmienili (wiat, Warszawa 2007.
23 Zob. abp H. J. Muszy.ski, Europa ducha. Chrze(cija&ska wizja fundamentów jedno(ci europejskiej, Gniezno 2002, s. 46.
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„Europy Ducha”. Gdy doczeka3 si2 upragnionych przemian ustrojowych 
w Ojczy@nie i pa.stwach o8ciennych na prze3omie lat 1989/1990, nie po-
przesta3 anga4owaB si2 w polityczno-gospodarczy, ale te4 duchowy roz-
wój ziem 8rodkowoeuropejskich. Wyra4aj5c umiarkowan5 aprobat2 dla 
integracji, Jan Pawe3 II wyra@nie akcentowa3, aby wszystkie narody w35-
czaj5ce si2 w ten proces, „by3y przyjmowane z nale4nym im szacunkiem 
i z poszanowaniem ich to4samo8ci”24. 

Do idei integracji wolnej Polski ze strukturami Wspólnoty Europej-
skiej Jan Pawe3 II nawi5za3 ju4 7 czerwca 1991 r. we W3oc3awku, podczas 
czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, a pierwszej po demokratycznych prze-
mianach. W homilii wyg3oszonej podczas mszy 8w. na lotnisku w3oc3aw-
skiego Aeroklubu w kontek8cie popularnego wówczas sloganu „wej8cia 
Polski do Europy” powiedzia3: 

Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodziB, bo my w niej jeste-
8my. Pierwszy premier III Rzeczypospolitej mówi3 to w Radzie Europejskiej 
w Strasburgu: w jaki8 sposób zawsze byli8my i jeste8my w Europie. Nie musimy 
do niej wchodziB, poniewa4 j5 tworzyli8my, i tworzyli8my j5 z wi2kszym trudem, 
ani4eli ci, którym si2 przypisuje albo którzy sobie przypisuj5 patent na europej-
sko8B, wy35czno8B25.

W 1997 r. Jan Pawe3 II po raz kolejny odwiedzi3 piastowskie Gniezno, 
przybywaj5c na uroczysto8ci obchodów 1000-lecia m2cze.stwa 8w. Wojcie-
cha. Ponownie stan53 na gnie@nie.skim Wzgórzu Lecha, tym razem, jak sam 
to okre8li3, by podzi2kowaB Bogu za 8rodkowoeuropejskie przemiany. To 
w3a8nie w Gnie@nie 18 lat wcze8niej papie4 Polak – podczas pierwszej piel-
grzymki do Ojczyzny – szkicowa3 europejski program ponty>katu: jedno8B 
kontynentu ponad 4elazn5 kurtyn5. W 1997 r., po upadku systemu komu-
nistycznego, powróci3 do stolicy Polski pierwszych Piastów jako niekwestio-
nowany zwyci2zca26. Sedno papieskiego przes3ania z gnie@nie.skiej homilii 
stanowi teza, 4e nie b2dzie zjednoczonej Europy bez jedno8ci ducha: 

24 D. Simonides, dz. cyt., s. 16. 
25 Jan Pawe3 II, Homilia wyg$oszona podczas Mszy (w. odprawionej na lotnisku w$oc$awskiego Aeroklubu, [w:] „L’Os-
servatore Romano” (wyd. polskie), 1–9 czerwca 1991 [nr specjalny], s. 78. 
26 P. Machalski, Papie#-S$owianin w Europie !rodkowej. Dyplomatyczny wymiar podró#y apostolskich Jana Paw$a 
II do wybranych pa&stw (rodkowoeuropejskich w ostatniej dekadzie XX wieku, [w:] Mi'dzy Rosj% a Niemcami. Dy-
plomacja (rodkowoeuropejska w XX wieku, red. E. Alabrudzi.ska, Toru. 2015, s. 78. 
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Czy4 nie mo4na powiedzieB, 4e po upadku jednego muru, tego widzialnego, jesz-
cze bardziej ods3oni3 si2 inny mur, niewidzialny. […] Jest on zbudowany z l2ku 
i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i innym kolorze 
skóry, przekonaniach religijnych, z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz 
z os3abienia wra4liwo8ci na warto8B 4ycia ludzkiego i godno8B ka4dego cz3owie-
ka. Nawet niew5tpliwe osi5gni2cia ostatniego okresu na polu gospodarczym, po-
litycznym i spo3ecznym nie przes3aniaj5 istnienia tego muru. Jego cie. k3adzie 
si2 na ca3ej Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego 
droga jest jeszcze daleka. Nie b2dzie jedno8ci Europy, dopóki nie b2dzie ona 
wspólnot5 ducha. Ten najg32bszy fundament jedno8ci przynios3o Europie i przez 
wieki go umacnia3o chrze8cija.stwo, ze swoj5 Ewangeli5, ze swoim rozumieniem 
cz3owieka i wk3adem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zaw3aszcza-
nie historii. Jest bowiem historia Europy wielk5 rzek5, do której wpadaj5 rozlicz-
ne dop3ywy i strumienie, a ró4norodno8B tworz5cych j5 tradycji i kultur jest jej 
wielkim bogactwem. Zr5b to4samo8ci europejskiej jest zbudowany na chrze8ci-
ja.stwie. A obecny brak jej duchowej jedno8ci wynika g3ównie z kryzysu tej 
chrze8cija.skiej samo8wiadomo8ci27.

Powy4sze s3owa mog5 rodziB reGeksj2 nad kondycj5 wspó3czesnej Eu-
ropy. Cz28B s3uchaczy z pewno8ci5 przyj23a je z niema3ym zaskoczeniem. 
Niew5tpliwie podwa4a3y one „sielankow5 wizj2 dokonuj5cego si2 na na-
szych oczach i rych3o z naszym udzia3em polityczno-gospodarczego zjed-
noczenia Starego Kontynentu”28. Istotnie, tak4e dzi8 – w drugiej deka-
dzie XXI w. – czynniki dezintegracyjne zdaj5 si2 niekiedy przewa4aB nad 
integracyjnymi. 

Wielu komentatorów stwierdzi3o, 4e w Gnie@nie Jan Pawe3 II wskaza3 
Europejczykom drog2 ku trzeciemu tysi5cleciu, jednocze8nie wyra4aj5c 
swoje „tak” dla integracji europejskiej i uczestnictwa w niej pa.stw, które 
przed prze3omem „Jesieni narodów” by3y po przeciwstawnych stronach 
Muru Berli.skiego. Papie4 zach2ca3 do spogl5dania w przysz3o8B przez 
pryzmat przesz3o8ci i korzeni, tj. chrze8cija.skich fundamentów Starego 
Kontynentu29. Jedno8B Europy i zachowywanie jej to4samo8ci w kontek-
8cie 8wiatowym powinny si2 opieraB na chrze8cija.skich korzeniach30. 
27 Jan Pawe3 II, Homilia wyg$oszona w Gnie,nie 3 czerwca 1997 r., [w:] Jezus Chrystus wczoraj, dzi( i na wiek. Prze-
mówienia z pielgrzymki apostolskiej Ojca !wi'tego do Polski w 1997 roku, pod red. Z. Hanasa, B. Szczupakow-
skiej, Z5bki 1997, s. 63. 
28 S. Sowi.ski, R. Zenderowski, dz. cyt., s. 73. 
29 Zob. H. Muszy.ski, dz. cyt., s. 75–82.
30 Zob. Z. Grocholewski, dz. cyt., s. 23.
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Ojciec Awi2ty z wdzi2czno8ci5 i wyra@nym sentymentem wspomina3 
swoj5 pierwsz5 pielgrzymk2 do Gniezna z 1979 r. Ówczesn5 homili2 
okre8li3 mianem programu ca3ego swego ponty>katu. Nasz wielki Rodak 
ponadto podkre8li3 znaczenie zjazdu gnie@nie.skiego sprzed tysi5ca lat: 

„Zjazd Gnie@nie.ski otworzy3 do Polski drog2 ku jedno8ci z ca35 rodzin5 
pa.stw Europy. U progu drugiego tysi5clecia naród polski zyska3 prawo, 
by na równi z innymi narodami w35czyB si2 w proces tworzenia nowego 
oblicza Europy”31.

W kolejnych fragmentach tej szczególnie istotnej homilii Jan Pawe3CII 
dalej podkre8la3 znaczenie chrze8cija.skich korzeni Europy. Przywo3a3 
w tym celu pami2tne s3owa z inauguracji swojego ponty>katu: „Nie l2-
kajcie si2! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Cz3owieka nie mo4na zrozu-
mieB bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi si2 dzisiaj w sercach, mur, 
który dzieli Europ2, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa 
nie mo4na budowaB trwa3ej jedno8ci. Nie mo4na tego robiB, odcinaj5c 
si2 od tych korzeni, z których wyros3y narody i kultury Europy, i od wiel-
kiego bogactwa minionych wieków”32.

Jeszcze tego samego dnia, 3 czerwca 1997 r., papie4 spotka3 si2 w Gnie@-
nie z siedmioma prezydentami pa.stw 8rodkowoeuropejskich. Spotka-
nie to nazwano drugim zjazdem gnie@nie.skim, podkre8laj5c analogi2 
do wydarzenia z roku 1000. Podczas okoliczno8ciowego wyst5pienia Jan 
Pawe3 II ukaza3 8w. Wojciecha jako „symbol jedno8ci duchowej Europy, 
cz3owieka, który 35czy3 w sobie ró4ne kultury i ducha g32bokiego 4ycia 
monastycznego z czynnym zaanga4owaniem na rzecz potrzebuj5cych 
i ubogich”33. Nawi5za3 do koncepcji integracyjnych europejskiego Zacho-
du z demokratyzuj5cym si2 Wschodem, wskazuj5c g3ównego patrona 
Polski jako „natchnienie dla tych, którzy dzi8 pracuj5 nad zbudowaniem 
nowej Europy, z uwzgl2dnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych”34. 
Zwróci3 te4 uwag2 na zadania stoj5ce przed politykami europejskimi: 

31 Jan Pawe3 II, Homilia wyg$oszona w Gnie,nie 3 czerwca 1997 r., [w:] Jezus Chrystus wczoraj, dzi( i na wieki…, s. 63. 
32 Tam4e.
33 H. Muszy.ski, dz. cyt., s. 78.
34 Jan Pawe3 II, Przemówienie do prezydentów siedmiu pa&stw Europy !rodkowej, [w:] S. Sowi.ski, R. Zenderow-
ski, dz. cyt., s. 279.
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W naszym stuleciu, równie4 bardzo burzliwym, ludy 8rodkowej Europy prze-
sz3y straszliwe do8wiadczenia. Dzisiaj otwieraj5 si2 przed nimi nowe drogi. Trze-
ba, aby Europejczycy umieli zdecydowanie podj5B wysi3ek twórczej wspó3pracy, 
aby umacniali pokój mi2dzy sob5 i wokó3 siebie! Nie mo4na pozostawiB 4adne-
go kraju, nawet s3abszego, poza obr2bem wspólnot, które obecnie powstaj5! Dzi8 
nadal stoj5 przed odpowiedzialnymi za polityk2 ogromne zadania35.
 
W3a8nie w poszanowaniu godno8ci ka4dego cz3owieka oraz w zapew-

nianiu obywatelom przez w3adze publiczne mo4liwo8ci rozwoju – nie 
tylko gospodarczego – ale i duchowego, Ojciec Awi2ty upatrywa3 @ród3a 
umocnienia jedno8ci kontynentu europejskiego oraz wierno8ci tym, „któ-
rzy po3o4yli podwaliny pod jego kultur2”36.

8 czerwca 1997 r. w Krakowie podczas kanonizacji b3. Jadwigi Królo-
wej, Jan Pawe3 II podkre8la3 znaczenie i ogromn5 rol2 „Pani Wawelskiej” 
nie tylko w odniesieniu do Polski, ale w kontek8cie ca3ego Starego Kon-
tynentu. Papie4 dzi2kowa3 Opatrzno8ci za to, 4e Jadwiga „rozezna3a za-
mys3 Bo4y nie tylko w stosunku do swego w3asnego powo3ania, ale tak-
4e w stosunku do powo3ania narodów: naszego dziejowego powo3ania 
i do powo3ania Europy, która za twoj5 spraw5 (Jadwigi – P.M.) dope3ni3a 
obrazu ewangelizacji na w3asnym kontynencie, 4eby potem móc podj5B 
ewangelizacj2 innych krajów i kontynentów na ca3ym 8wiecie”37. Ojciec 
Awi2ty zauwa4y3 ponadto, 4e to w znacznym stopniu za spraw5 Królowej 
Jadwigi i jej dzie3, Kraków sta3 si2 „znacz5cym w Europie o8rodkiem my-
8li, kolebk5 kultury polskiej i pomostem pomi2dzy chrze8cija.skim Za-
chodem i Wschodem, wnosz5c niezbywalny wk3ad w kszta3t europej-
skiego ducha”38. Zacytowane s3owa homilii kanonizacyjnej z pewno8ci5 
wpisuj5 si2 w nurt nauczania polskiego papie4a, polegaj5cy na ukazy-
waniu jedno8ci europejskiej w kontek8cie wspólnoty duchowej opartej 
na chrze8cija.skich fundamentach. Mo4na je uznaB za swoiste uzupe3-
nienie przywo3anych wcze8niej fragmentów homilii gnie@nie.skiej, wy-
g3oszonych pi2B dni wcze8niej. 

35 Tam4e.
36 Tam4e. 
37 Jan Pawe3 II, Homilia podczas kanonizacji b$. Jadwigi królowej, Kraków, 8 czerwca 1997 r., [w:] S. Sowi.ski, 
R.CZenderowski, dz. cyt., s. 281. 
38 Tam4e, s. 284. 
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W przemówieniu po4egnalnym wyg3oszonym na podkrakowskim 
lotnisku Balice – Jan Pawe3 II raz jeszcze zwróci3 uwag2 na potrzeb2 wier-
no8ci chrze8cija.skim korzeniom. Jednocze8nie wskaza3, 4e kultywowa-
nie historyczno-duchowej to4samo8ci nie oznacza cofni2cia czy zaw3asz-
czenia historii, ale wymaga dostosowania do znaków czasu europejskiej 
wspó3czesno8ci: 

Wierno8B korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z prze-
sz3o8ci. Wierno8B korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pój8cia w g35b, 
otwarta na nowe wyzwania, wra4liwa na znaki czasu. Wyra4a si2 ona tak4e 
w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której w5tek chrze8cija.ski obecny by3 
od samego pocz5tku. Wierno8B korzeniom oznacza nade wszystko umiej2t-
no8B budowania organicznej wi2zi mi2dzy odwiecznymi warto8ciami, które 
tylekroB sprawdzi3y si2 w historii, a wyzwaniami wspó3czesnego 8wiata, mi2-
dzy wiar5 a kultur5, mi2dzy Ewangeli5 a 4yciem. Dycz2 moim rodakom i 4y-
cz2 Polsce, aby w3a8nie w ten sposób umia3a byB wierna sobie i tym korzeniom, 
z których wyros3a. Polska wierna swym korzeniom. Europa wierna swym ko-
rzeniom39.

O ile jeszcze w 1997 r. Jan Pawe3 II w kontek8cie europejskim koncen-
trowa3 si2 g3ównie na przypominaniu o chrze8cija.skich korzeniach Stare-
go Kontynentu i wspólnocie ducha, o tyle dwa lata pó@niej jego przes3anie 
dotyczy3o ju4 kwestii najbardziej wówczas aktualnych – integracji Polski 
z Uni5 Europejsk5. Wymiar generalny i ideowy zosta3 uzupe3niony o aspek-
ty bardziej konkretne, dyktowane przez bie45ce uwarunkowania spo3ecz-
no-polityczne. W czerwcu 1999 r., podczas kolejnej, siódmej ju4 piel-
grzymki do Ojczyzny, Jan Pawe3 II ponownie z wyra@nym zatroskaniem 
i sentymentem zabiera3 g3os w sprawach przysz3ych losów Polaków. 

Szczególnego znaczenia w kwestii stanowiska Stolicy Apostolskiej wo-
bec integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej nabra3o przemówie-
nie Jana Paw3a II w Parlamencie RP, wyg3oszone 11 czerwca 1999 r. By3 to 
precedens w dziejach papiestwa, bowiem po raz pierwszy Ojciec Awi2ty 
przemawia3 w parlamencie narodowym. Papie4 Polak do dokonania tego 
novum wybra3 ojczysty parlament i dzi2ki temu w pewien sposób wyró4-
ni3 swoich rodaków. Wiele uwagi w tym wyst5pieniu Jan Pawe3CII 

39 Jan Pawe3 II, S$owo po#egnalne na lotnisku w Balicach, Kraków, 10.06.1997, [w:] Jezus Chrystus wczoraj, dzi( 
i+na wieki…, dz. cyt., s. 173. 
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po8wi2ci3 szansie, która pojawi3a si2 przed Polsk5 wraz z rozpocz2ciem 
transformacji ustrojowej w 1989 r. Warto odnotowaB papieskie uznanie 
dla zas3ug Solidarno8ci w procesie przemian, które dokona3y si2 w Polsce 
i w s5siednich pa.stwach s3owia.skich: „Wydarzenia w Polsce sprzed dzie-
si2ciu lat stworzy3y historyczn5 szans2, by kontynent europejski, porzu-
ciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalaz3 drog2 ku jedno8ci”40. Oj-
ciec Awi2ty podkre8li3 ponadto potrzeb2 respektowania fundamentalnych 
zasad etyczno-duchowych w 4yciu publicznym, wzywaj5c zarówno poli-
tyków, ludzi kultury, jak i duchownych do podj2cia nowych przedsi2wzi2B, 
które pos3u45 integracji Europy: 

Now5 jedno8B Europy, je4eli chcemy, by by3a ona trwa3a, winni8my budowaB na 
tych duchowych warto8ciach, które j5 kiedy8 ukszta3towa3y, z uwzgl2dnieniem 
bogactwa i ró4norodno8ci kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to byB 
bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha. Równie4 w tym miejscu pona-
wiam mój apel, skierowany do Starego Kontynentu: Europo, otwórz drzwi Chry-
stusowi!41

Jan Pawe3 II silnie i bezpo8rednio wyrazi3 swoje osobiste poparcie, a za-
razem aprobat2 Stolicy Apostolskiej, dla rokowa. Polski z Uni5 Europejsk5: 

Przy okazji dzisiejszego spotkania pragn2 jeszcze raz wyraziB moje uznanie dla 
podejmowanych konsekwentnie i solidarnie wysi3ków, których celem, od chwi-
li odzyskania suwerenno8ci, jest poszukiwanie i utrwalanie nale4nego i bezpiecz-
nego miejsca Polski w jednocz5cej si2 Europie i 8wiecie. Polska ma pe3ne prawo, 
aby uczestniczyB w ogólnym procesie post2pu i rozwoju 8wiata, zw3aszcza Eu-
ropy. Integracja Polski z Uni5 Europejsk5 jest od samego pocz5tku wspierana 
przez Stolic2 Apostolsk542.

Papie4 zwróci3 ponadto uwag2 na atuty polsko8ci i narodu polskiego 
oraz ich pozytywny wp3yw na to4samo8B ogólnoeuropejsk5: „Do8wiad-
czenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kul-
turowe mog5 skutecznie przyczyniB si2 do ogólnego dobra ca3ej rodziny 

40 Ten4e, Przemówienie w Parlamencie RP, Warszawa, 11.06.1999. [w:] Jan Pawe$ II: Polska 1999: przemówienia 
i+homilie, pod red. K. Ku@nika, Marki 1999, s. 110. 
41 Tam4e, s. 111.
42 Tam4e. 

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   385 2019-10-14   20:56:59



386 | %wi!ty Jan Pawe" II wobec idei jedno&ci i integracji europejskiej. Analiza porównawcza… 

ludzkiej, zw3aszcza do umocnienia pokoju i bezpiecze.stwa w Europie”43. 
Wcze8niej jednak zgromadzeni przedstawiciele w3adz pa.stwowych us3y-
szeli papiesk5 przestrog2 przed „redukowaniem wizji zjednoczonej Eu-
ropy wy35cznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych i przed 
bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu 4ycia”. By3a to 
wyra@na analogia do zaprezentowanej dwa lata wcze8niej w Gnie@nie 
koncepcji „Europy Ducha” opartej na trwa3ym i odwiecznym fundamen-
cie chrze8cija.skich warto8ci44.

W sierpniu 2002 r. Jan Pawe3 II po raz ósmy – i jak si2 okaza3o ostatni – 
odwiedzi3 Polsk2. G3ówny cel tej czterodniowej pielgrzymki stanowi3o po-
8wi2cenie Sanktuarium Bo4ego Mi3osierdzia w Krakowie-?agiewnikach. Jed-
nak w przemówieniu po4egnalnym na krakowskim lotnisku Balice, papie4 
po raz kolejny z umiarkowan5 aprobat5 odniós3 si2 do integracji Polski z UE. 
Podkre8laj5c, 4e 4ycie spo3eczne powinno opieraB si2 na moralno-ducho-
wych idea3ach, takich jak: zgoda, solidarno8B, wspó3praca czy mi3osierdzie, 
powiedzia3: „Mam nadziej2, 4e piel2gnuj5c te warto8ci, spo3ecze.stwo pol-
skie, które od wieków przynale4y do Europy, znajdzie w3a8ciwe sobie miej-
sce w strukturach Wspólnoty Europejskiej. I nie tylko nie zatraci w3asnej to4-
samo8ci, ale wzbogaci swoj5 tradycj2, ten kontynent i ca3y 8wiat”45. 

Ojciec Awi2ty by3 wówczas 8wiadomy, 4e wielu Polaków sprzeciwia-
3o si2 procesowi integracji europejskiej. Wiedzia3 o istnieniu si3 poli-
tycznych krytykuj5cych akcesj2 Polski do UE. Docenia3 ich trosk2 o za-
chowanie kulturalno-religijnej to4samo8ci narodu polskiego, a tak4e 
podziela3 cz28B niepokojów zwi5zanych z sytuacj5 gospodarcz5 doby 
transformacji. Mimo to dostrzega3 wi2cej atutów integracji ni4 zagro-
4e. z niej p3yn5cych. Konsekwentnie podkre8la3 jednak, 4e wspó3prac2 
pa.stw europejskich powinny determinowaB nie tylko interesy politycz-
no-gospodarcze, ale przede wszystkim warto8ci duchowe wywodz5ce 
si2 ze wspólnych chrze8cija.skich korzeni. 

43 Tam4e. 
44 P. Machalski, Papie#-S$owianin w Europie !rodkowej…, s. 84–85. 
45 Jan Pawe3 II, Przemówienie po#egnalne na lotnisku Balice, Kraków, 19.08.2002, http://www.opoka.org.pl/biblio-
teka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/8pl_odlot_19082002.html (data dost2pu: 25.09.2017). 
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Podsumowuj5c, nale4y zauwa4yB, 4e zasadniczo przes3anie Jana Paw3a II wo-
bec integracji nie uleg3o zmianie pod wp3ywem prze3omu ustrojowego 1989Cr. 
Zarówno przed, jak i po przemianach w Europie Arodkowo-Wschodniej, 
papie4 akcentowa3 znaczenie chrze8cija.skich fundamentów Starego Konty-
nentu. Podkre8la3 prymat czynników kulturalno-duchowych ponad wzgl2-
dami natury ekonomicznej. Kluczem do europejsko8ci, wed3ug naucza-
nia papie4a Polaka, pozostaj5 wspólne warto8ci chrze8cija.skie, historia, 
wspólna tradycja, zwyczaje i symbole. Z naturalnych wzgl2dów przed ro-
kiem 1989 priorytetem dla Ojca Awi2tego by3a wolno8B narodów 8rodkowo 
i wschodnioeuropejskich. Na niej koncentrowa3 swe wysi3ki duszpasterskie, 
dyplomatyczne czy quasi-polityczne, tak4e podczas trzech pielgrzymek do 
Ojczyzny w dobie s3usznie minionego re4imu PRL. To wolno8B – pe3na su-
werenno8B – stanowi3a warunek sine qua non dla konkretyzowania tema-
tu integracji.

Z kolei po 1989 r. – zw3aszcza podczas trzech ostatnich pielgrzymek 
do Polski (w latach 1997, 1999, 2002) – Jan Pawe3 II, pami2taj5c o piel2-
gnowaniu 8wiadomo8ci chrze8cija.skich korzeni Starego Kontynentu, 
sta3 si2 istotn5 stron5 w dyskusji ubiegania si2 Polski o cz3onkostwo w UE. 
Ojciec Awi2ty by3 z pewno8ci5 or2downikiem integracji Polski ze struk-
turami europejskimi, jednak z poszanowaniem chrze8cija.skiego kata-
logu warto8ci oraz narodowej to4samo8ci. Papieskie stanowisko wobec 
polskiej akcesji mo4na za Krzysztofem Kowalczykiem okre8liB mianem 
eurorealizmu46. Obok atutów natury ekonomicznej oraz spo3eczno-po-
litycznej, Ojciec Awi2ty dostrzega3 zagro4enia p3yn5ce z sekularyzacji i re-
latywizmu. Ogólny wyd@wi2k papieskich przemówie. na temat integra-
cji by3 jednak aprobuj5cy.

Warto zauwa4yB, 4e wypowiedzi Jana Paw3a II dotycz5ce kierunków 
integracji nie koncentrowa3y si2 na rozstrzygni2ciach prawnych czy in-
stytucjonalnych. Papie4 nie ocenia3 kompetencji poszczególnych instytu-
cji i relacji mi2dzy nimi. Co najwy4ej sugerowa3, 4e regulacje prawne sta-
n5 si2 efektywne dopiero wówczas, gdy u ich podstaw legnie solidarno8B 

46 K. Kowalczyk, Miejsce i rola Polski w zjednoczonej Europie w nauczaniu Jana Paw$a II, [w:] Ko(ció$ wobec inte-
gracji europejskiej. Raport z bada&, red. S. Kaniewski, K. Kowalczyk, Szczecin 2002, s. 46. 
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aksjologiczna tworz5ca zjednoczon5 Europ2 Ducha. Wpisywa3o si2 to w re-
alizacj2 polityki „oddawania cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie”47. 

Mo4na by w ko.cu zastanowiB si2 nad przes3aniem 8w. Jana Paw-
3aCII dla wspó3czesnej Europy – u schy3ku drugiej dekady XXI wieku. 
Dzi8 Stary Kontynent i konkretnie Unia Europejska – dr2czone s5 przez 
nowe problemy: kryzys migracyjny, terroryzm oraz uwidocznione cho-
cia4by poprzez tzw. Brexit – czynniki dezintegracyjne. Jak4e aktualne 
okazuj5 si2 w tym kontek8cie s3owa kardyna3a Dionigiego Tettaman-
ziego: „marzenie o zjednoczonej Europie nadal pozostaje dalekie od 
spe3nienia. W ostatnim okresie powsta3y na naszym kontynencie nowe 
podzia3y i nowe mury, a upragniony «wspólny dom europejski» wyda-
je si2 byB wzniesiony na piasku, dr4y w posadach i grozi zawaleniem”48. 
Analiza nauczania papie4a Polaka pozwala byB pewnym, 4e odpowie-
dzi5 równie4 na wspó3czesne wyzwania pozostaje dziedzictwo chrze-
8cija.stwa. Co prawda niniejsze opracowanie dotyczy papieskich piel-
grzymek do Polski, ale na potrzeby podsumowania warto przywo3aB 
przes3anie Jana Paw3a II wypowiedziane 9 listopada 1982 r. w Santiago 
de Compostella: 

[Europo!] Odnajd@ siebie sam5! B5d@ sob5! Odkryj swoje pocz5tki. Tchnij 4ycie 
w swoje korzenie. Tchnij 4ycie w te autentyczne warto8ci, które sprawia3y, 4e two-
je dzieje by3y pe3ne chwa3y, a twoja obecno8B na innych kontynentach dobro-
czynna. Odbuduj swoj5 jedno8B duchow5 w klimacie pe3nego szacunku dla in-
nych religii i dla prawdziwych swobód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu 
za8 to, co Boskie. Mo4esz jeszcze byB latarni5 cywilizacji i bod@cem post2pu dla 
8wiata!49 

Oby8my doczekali si2 urzeczywistnienia tych papieskich s3ów! 

47 J. Czaja, dz. cyt., s. 119. 
48 Cytat za: tam4e, s. 113. 
49 Jan Pawe3 II, Akt europejski. Wyst%pienie w Santiago de Compostella, 09.11.1982 r., [w:] J. Dyci.ski, Europejska 
wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Paw$a II, Warszawa 1998, s. 157. 
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Abstract
St. John Paul II towards the idea of European unity and integration. 
Comparative analysis of the message of pilgrimages to the Polish Peo-
ple’s Republic and free Poland

Ee subject of the study is a comparative analysis of St. John Paul II’s attitude 
towards the idea of European unity and integration, expressed during the 
pilgrimages to His Homeland. Ee main research problem comes down to 
the question: To what extent political transformation in Poland and other 
countries from the so-called „East block” inGuenced to the papal message 
about the idea of European unity and integration? Before 1989, the papal 
teaching was dominated by the motif of accentuating the Christian roots 
of Europe and the need for the unity of Eastern Europe and the West – the 
concept of the two lungs of Europe. AHer the turn of 1989, the general and 
ideological trend was supplemented by more concrete aspects, dictated by 
current socio-political determinants. John Paul II referred to the Poland’s 
accession to the European Union with moderate approval.

Keywords: John Paul II, Holy See, pilgrimages to Poland, European in-
tegration, European Union.
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Daniel Przastek, Pawe" Mrowi&ski

Scenografia liturgii.  
Kontekst spo"eczno-polityczny  
o"tarzy papieskich

Pielgrzymki Jana Paw3a II do ojczyzny stanowi3y szczególny czas dla 
wspólnoty katolickiej. Integrowa3y, budowa3y wspólnot2 oraz pobudza-
3y do dyskusji. Pot2gowa3y wiar2 i wierz5cych, za8 s3owa pasterza ze sto-
licy Piotrowej stawa3y si2 drogowskazami post2powania dla wielu osób. 

Przedmiotem naszej analizy nie czynimy s3ów i my8li papie4a czy jak-
4e wa4nego „Pokolenia JPII”, kszta3towanego w czasie ca3ego jego pon-
ty>katu. Chcieliby8my skupiB si2 na szczególnym elemencie apostolskich 
podró4y Jana Paw3a II do Polski – o3tarzach, b2d5cych centralnym miej-
scem liturgii. Jako tez2 niniejszej analizy przyjmujemy, 4e w3a8nie to t3o, 
tworzone specjalnie na potrzeby pielgrzymek, odzwierciedla kontekst 
spo3eczno-polityczny. W ornamencie rozumianym jako ozdobnik owe-
go zdarzenia odbija3a si2 tera@niejszo8B, zawiera3y si2 w nim analogie wo-
bec przesz3o8ci, a co wa4niejsze uwidacznia3y si2 w nich zwiastuny przy-
sz3o8ci. O3tarze nie stanowi3y tylko prostego odtworzenia miejsca sacrum, 
ale stawa3y si2 swoistym komentarzem rzeczywisto8ci spo3ecznej. 

Mia3y one charakter metaforyczny oraz aluzyjny. Zaproponowana przez 
nas optyka ma charakter rozszerzaj5cy. Przyjmujemy za owo t3o nie tylko 
sam o3tarz, miejsce celebry. To równie4 otoczenie oraz najwa4niejszy 
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element – odbiorcy, którzy w bezimiennej masie stanowili niezwykle istot-
ny naturalny ozdobnik komplementarny wobec wykreowanej rzeczywi-
sto8ci artystycznej.

Jako metod2 badawcz5 przyj2li8my uj2cie porównawcze, które s3u4y 
ukazywaniu podobie.stw i ró4nic mi2dzy zjawiskami i procesami, przyj-
muj5c kryterium jako8ciowe1. Analiza dotyczy zarówno kryteriów ilo-
8ciowych, jak i jako8ciowych, które ukazuj5 oryginalno8B form, narracji, 
stylistyki oraz odwo3a. do rzeczywisto8ci spo3eczno-politycznej t3a cele-
bry pielgrzymek papieskich w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Badania dotycz5ce o3tarzy papieskich traktowane s5 marginalnie, by 
nie powiedzieB wr2cz, 4e s5 pomijane w wi2kszo8ci analiz spo3ecznych 
czy te4 historycznych. W zbiorowej pami2ci pozostaj5 s3owa i pojedyn-
cze reGeksy kadrów poszczególnych wizyt papieskich, jednak brakuje po-
g32bionej reGeksji nad znaczeniem ich t3a. Niewiele wiemy równie4 o oso-
bach spoza pierwszego planu – kreatorach artystycznej oprawy liturgii. 

1. Scenografia – za"o$enia podstawowe 

Dla naszej analizy nale4y poczyniB kilka za3o4e. wst2pnych. Zasadnicz5 
kwesti5 staje si2 wskazanie, 4e o3tarze to forma scenogra>i spo3ecznej. 
Zazwyczaj postrzega si2 je, w znikomej polskiej literaturze przedmiotu, 
jako dzie3a architektoniczne. Wydaje si2 to b32dnym uj2ciem2. Najwa4-
niejsz5 cech5 architektury pozostaje jej trwa3o8B. Tymczasem o3tarze mia-
3y krótki 4ywot, zazwyczaj po pielgrzymce by3y demontowane, a 8lady 
po nich szybko znika3y. Owszem odnajdujemy miejsca, gdzie do dzi8 
mo4na spotkaB pozosta3o8ci po nich jak np. w przypadku o3tarza w Dro-
hiczynie (województwo podlaskie), jednak jest to znikomy odsetek po-
wsta3ych zewn2trznych form b2d5cych miejscem spotka. z wiernymi. 
Dlatego nale4y je traktowaB jako formy scenogra>czne, czyli przyjmuj5c 
s3ownikowe uj2cie – specjalnie „plastyczne zagospodarowanie miejsca 
akcji scenicznej, dekoracja”3. Scenogra>a przybiera dwie formy: maksy-
malnie odwzorowuj5c5 rzeczywisto8B b5d@ buduj5c5 symboliczne znaki 

1 Zob. A. Chodubski, Wst'p do bada& politologicznych, Gda.sk 2004, s. 125–126. 
2 Por. K. Hejmej, O$tarze Jana Paw$a II. !wi%tynie jednego dnia, Wroc3aw 2008. 
3 Has3o scenogra>a [w:] T. Nyczek, Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych, Warszawa 2002, s. 150. 
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8wiadcz5ce o jawnej sztuczno8ci. Wówczas jest to obraz abstrakcyjny, nie 
oznaczaj5cy nic konkretnego, wr2cz przeciwnie, podkre8laj5cy zupe3n5 
umowno8B i dowolno8B skojarze.. Tym samym jest to zbli4enie, a fak-
tycznie umiejscowienie o3tarzy w orbicie teatru, czy te4 ukazanie swo-
istej teatralizacji 4ycia codziennego. 

Wychodz5c z powy4szego, scenogra>a to ogó3 artystycznych sposo-
bów kreowania przestrzeni i kszta3tu plastycznego przedstawie.. Jedna 
z kanonicznych de>nicji Patrice’a Pavisa wskazuje, 4e oznacza ona: „wie-
dz2, umiej2tno8ci i sztuk2 komponowania sceny i przestrzeni teatralnej, 
a tak4e metonimicznie sam5 dekoracj2 sceniczn5 jako rezultat pracy sce-
nografa”4. Dzisiejszy teatr nie jest tylko zamkni2ty w budynku teatral-
nym – dedykowanej przestrzeni artystycznej prezentacji. Ju4 w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX wieku wychodzi3 poza mury budynku, 
prezentuj5c spektakle w przestrzeni miejskiej: na dziedzi.cach zamku 
na Wawelu czy uniwersytetu wile.skiego, na Rynku Starego Miasta w War-
szawie, schodach ratusza w Katowicach czy na pok3adzie statku na Wi-
8le5. Te do8wiadczenia mo4na dzi8 odnie8B do sztuki site speci"c 6, dzie-
dziny obejmuj5cej dzie3a sztuki stworzone z my8l5 o funkcjonowaniu 
w precyzyjnie okre8lonym miejscu, pewnego wplecenia dzie3a artystycz-
nego w krajobraz spo3eczny. Przy tej okazji nale4y wspomnieB m.in. o Jo-
annie Rajkowskiej (instalacja Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich (Palma)). 
Równie4 twórcy teatralni umiejscawiaj5 przedstawienia w konkretniej, 
nieklasycznej scenicznej, przestrzeni np. industrialnej. Jan Klata jako re-
4yser ze scenograN5 Justyn5 ?agowsk5 zrealizowali H w Stoczni Gda.-
skiej. Podobny charakter mia3y równie4 spektakle tandemu Jacek G3omb 
i Ma3gorzata Bulanda z legnickiego Teatru im. H. Modrzejewskiej, któ-
rzy zgodnie z w3asnym manifestem z roku 1994 „Teatr, którego scen5 jest 
miasto”, stale przygotowuj5 przedstawienia zaanga4owane w 4ycie lokal-
nej spo3eczno8ci. Mo4na podaB równie4 inne przyk3ady: Hamlet, Ksi%#' 
Danii w Sali WDK przy ulicy Nowy Awiat 19 czy autorski spektakl 

4 De>nicja zosta3a zawarta w: P. Pavis, S$ownik terminów teatralnych, prze3., oprac. i uzup. S. Awi5tek, Wroc3aw 
1998, s. 454–455, cyt. za: D. ?arionow, Co to jest scenogra"a? Kilka uwag historycznych i metodologicznych, [w:] 
Ods$ony wspó$czesnej scenogra"i. Problemy-sylwetki-rozmowy, red. K. Fazan, A. Marsza3ek, J. Ro4ek-Sieraczy.-
ska, Kraków 2016, s. 20. 
5 Zob. K. Braun, Kieszonkowa historia teatru polskiego, Lublin 2003, s. 155.
6 Zob. ?. Guzek, Sztuka instalacji, Warszawa 2007. 

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   395 2019-10-14   20:57:00



396 | Scenografia liturgii. Kontekst spo"eczno-polityczny o"tarzy papieskich

Przemys3awa Wojcieszka Made in Poland rozegrany w przestrzeni pawi-
lonu handlowego przy Izerskiej 357. Analizuj5c sam o3tarz, mo4na na-
zwaB go w3a8nie szczególn5 scenogra>5 wpisan5 w okre8lony widok na-
tury b5d@ miasta. 

2. Ceremonie jako widowiska spo"eczne

Ze wspomnianym uj2ciem 35czy si2 drugie za3o4enie wst2pne. Poszczegól-
ne miejsca spotka. papie4a z wiernymi nale4y potraktowaB jako swoiste 
przedstawienia, spektakle, widowiska, nawi5zuj5ce form5 do zdarzenia te-
atralnego. Na poparcie owej tezy niech pos3u45 s3owa Jeana Duvignaud, 
francuskiego powie8ciopisarza, socjologa i antropologa, który zauwa4a3, 
porównuj5c teatr do 4ycia spo3ecznego, 4e oba zdarzenia s5 ceremoni5, 
z czego w drugim przypadku mamy do czynienia „z prawdziwym teatrem 
spontanicznym, rozgrywaj5cym si2 na wszystkich poziomach do8wiad-
czenia. Rozprawa s5dowa, posiedzenie komisji konkursowej, ods3oni2cie 
pomnika, nabo4e.stwo w meczecie czy synagodze, 8wi2to, nawet urodzi-
ny obchodzone w rodzinnym gronie to […] ceremonie – ludzie odgrywa-
j5 w nich swoje role wed3ug scenariusza, którego nie s5 w stanie zmieniB, 
bo te4 nikt nie uchyli si2 od wype3niania wyznaczonych ról”8.

Uzasadnione wydaje si2 odwo3anie do teatru staro4ytnej Grecji. O3-
tarz – b2d5cy centralnym punktem celebry to nic innego jak orchestra 
b2d5ca cz28ci5 theatronu – zarówno miejsca gry, jak i jej ogl5dania. Na 
zorganizowane przez Ate.czyków wiosenne obchody, b2d5ce celebr5 
pa.stwowo-religijn5 ku czci Dionizosa, przeznaczono rozleg3y teren 
u stóp Akropolu na po3udniowo-zachodnim stoku ate.skiego wzgórza. 
Tu w roku 534 p.n.e. odby3 si2 pierwszy konkurs w dwóch dyscyplinach: 
dytyrambie (pie8ni z ta.cami na planie ko3a ku czci Dionizosa) i trage-
dii. Wyst2powa3y chóry z3o4one z m24czyzn i ch3opców o 35cznej liczbie 
tysi5ca wykonawców. Owe 8wi2ta obserwowa3a liczna widownia (oko3o 
dwudziestu tysi2cy) usadzona na kamiennych siedziskach9. Z tego zro-
dzi3y si2 pó@niejsze am>teatry, które mo4emy spotkaB w sporej liczbie 
7 Szerzej: A. Ko3odziej-Adamczuk, Scenogra"a w przestrzeni miasta, [w:] Ods$ony wspó$czesnej…, s. 267–273.
8 J. Duvignaud, Ceremonia spo$eczna i ceremonia teatralna, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tek-
stów, red. A. Cha3upnik, W. Dudizk, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 197. 
9 O. Taplin, Teatr grecki, [w:] Historia teatru, red. J.R. Brown, Warszawa 2007, s. 13–48.
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w Europie jako spu8cizn2 czasów greckich i rzymskich. Analogie nasu-
waj5 si2 naturalnie. Pielgrzymki papieskie stanowi3y rodzaj 8wi2ta wol-
no8ci i rado8ci. W warstwie prezentacyjnej, spotkania z wiernymi, bli-
skie s5 tradycji antycznej. 

Jak zauwa4ono powy4ej, o3tarz to miejsce gry, a wierni to odbiorcy 
zdarzenia. To rodzaj przedstawie. – „przestrzenna realizacja […] zapi-
su tekstowego lub pewnej bezs3ownej idei dramatycznej”10 lub nawet sze-
rzej – widowiska – najpro8ciej ujmuj5c jest to ka4de dzia3anie, które ma 
cechy prezentacji dla odbiorcy – widowni. To nie tylko zdarzenia teatral-
ne, lecz tak4e wszelkie koncerty, wiece, spotkania. Nierozerwalnie owe 
zjawiska 35cz5 si2 z form5 performance’u. Wed3ug interpretacji Richar-
da Schechnera, ameryka.skiego performatyka, akademika i re4ysera te-
atralnego, przybieraj5 one wiele postaci i rodzajów. To szerokie pole i kon-
tynuator ludzkich dzia3a.. Do nich mo4emy zaliczyB: rytua3y, zabawy, 
sporty, popularne rozrywki, sztuki wykonawcze (teatr, taniec, muzyka), 
wyst2py 4ycia codziennego rozumiane jako wykonywanie ról spo3ecz-
nych, zawodowych, p3ciowych, rasowych, klasowych, a nawet do mediów 
i internetu. Wspó3cze8nie bardzo trudno wyznaczyB granic2 tego, co jest 
performance’em. Mo4na okre8liB, 4e ka4de, nawet codzienne zachowa-
nie nosi znamiona dzia3ania wystawionego na pokaz11.

Zarysowuje si2 jeszcze jedna wa4na analogia ukazuj5ca specy>czn5 
relacj2 ko8cio3a i teatru. W naszym kr2gu kulturowym @róde3 dzia3a. te-
atralnych nale4y szukaB w3a8nie w Domach Bo4ych i ludowej celebrze 
8wi5t. Pierwszym dramatem wystawianym w Polsce by3o Nawiedzenie 
Grobu (Visitatio sepulchri) Ethelwolda z Winchester. Datuje si2 go na 
wiek XI. Widowisko odbywa3o si2 w ko8ciele, przy grobie Chrystusa usy-
tuowanym w prezbiterium. Wykonywali je duchowni ubrani w szaty 
litur giczne. Pierwsze formy sceniczne by3y uzupe3nieniem mszy, czyta-
nia godzin. Pocz5tkowo tylko Wielkanocy (odtwarzanie Ostatniej Wie-
czerzy czy Drogi Krzy4owej), nast2pnie stanowi3y uzupe3nienie innych 
8wi5t kalendarza liturgicznego12. Dodatkowo warto wspomnieB o aktyw-
no8ci ludowej. W prosty sposób odtwarzano dzieje Chrystusa za pomoc5 
10 Has3o przedstawienie [w:] T. Nyczek, dz. cyt., s. 137.
11 Zob. szerzej: R. Schechner, Performatyka. Wst'p, Wroc3aw 2006. Zob. równie4 E. GoFman, Cz$owiek w teatrze 
#ycia codziennego, Warszawa 2008. 
12 O pocz5tkach polskiego teatru szerzej zob.: K. Braun, dz. cyt., s. 12-20.
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ró4nych 8rodków artystycznego wyrazu. Interesuj5ce zbiory obrazuj5ce 
powy4szy aspekt posiada Muzeum Teatralne w Mi.sku na Bia3orusi. Mo4-
na tam odszukaB pierwsze formy teatru cieni czy szopek z wykorzystaniem 
prymitywnych z dzisiejszej perspektywy lalek. Teatr w Polsce wyrasta z tra-
dycji ko8cio3a, ale równie4 ko8ció3 czerpie z do8wiadczenia teatralnego. Jest 
to zauwa4alne w uzupe3nianiu liturgii poprzez czytaniami, 8piewami czy 
elementami dekoracyjnymi. Msze podczas pielgrzymek papieskich ukazy-
wa3y w pe3ni ow5 relacj2 i wp3ywanie na siebie owych dziedzin 4ycia spo-
3ecznego – religii i teatru.

Trzecie za3o4enie to wskazanie, 4e wizyty Jana Paw3a II nosz5 znamiona 
widowisk spo3ecznych. Jak zauwa4a Dariusz Kosi.ski, polski obyczaj lub 
8wi2to cechuje si2 szczególn5 teatralno8ci5. S5 to swoiste teatra – dramaty 
i przedstawienia, „które mo4na uznaB za narz2dzia porz5dkowania do8wiad-
czenia ludzkiego na najprostszym i zarazem najg32bszym poziomie, za na-
rz2dzia i mechanizmy ustanawiaj5ce najbardziej podstawowe wyznaczniki 
to4samo8ci, a jednocze8nie tworz5ce swoiste punkty orientacyjne codzien-
nego do8wiadczenia i wielkiej narracji jednostkowego 4ycia”13. To zarówno 
obrz2dy rodzinne, jak i 8wi2ta kalendarzowe – chrzciny, 8luby, wesela, po-
grzeby, obchody kol2dnicze czy Wielkiej Nocy. Ale równie4 rozszerzaj5c 
ow5 perspektyw2 wa4ne uroczysto8ci dla wspólnoty – do4ynki, pochody 
i w3a8nie pielgrzymki, które w pe3ni wpisuj5 si2 w form2 teatralizacji 4ycia 
spo3ecznego. To teatr 8wi5teczny i okazjonalny wype3niaj5cy kalendarz 8wi5t 
polskich i nadzwyczajnych zdarze., które zago8ci3y na sta3e w naszym al-
manachu wspomnie. i tradycji, ale i tera@niejszo8ci. 

Nieod35czn5 cech5 widowisk spo3ecznych, powi5zan5 ze wspomnia-
nym zjawiskiem performance’u, jest obecno8B cz3owieka, spo3eczno8ci. 
Nie tylko wykonawcy, ale przede wszystkim wielokrotnie nie8wiadome-
go uczestnika, który mimo to jest pewnym wspó3twórc5 widowiska. To 
nie tylko bierny widz czy odbiorca danego zdarzenia. Widz tworzy rów-
nie4, poprzez swoj5 obecno8B, zachowanie i dzia3anie, widowisko spo-
3eczne. Ka4dy staje si2 aktorem 4ycia spo3ecznego. Pielgrzymki papieskie 
to przecie4 nie tylko obecno8B, s3owa i czyny jednego cz3owieka – Jana 
Paw3a II – ale przede wszystkim uczestnictwo i zaanga4owanie wiernych, 
wspó3uczestnicz5cych w duchowym spotkaniu. 
13 D. Kosi.ski, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010, s. 31.
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3. Zakres czasowy

Do prezentowanej analizy wybrali8my trzy pielgrzymki papieskie, które 
odbywa3y si2 w „d3ugim >nale” Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wszyst-
kie mia3y miejsce w pocz5tkach czerwca, co wzmaga3o uczestnictwo wier-
nych oraz lokowa3o miejsca spotka. w otwartej przestrzeni. Jak w trady-
cji greckiej t3umy zmierza3y do am>teatrów by uczestniczyB w 8wi2cie 
dionizyjskim, Polacy przez kilka dni masowo przybywali na spotkania 
z papie4em. 

W roku 1979 (2–10 czerwca), wraz z wyl5dowaniem samolotu papie-
skiego na warszawskim Ok2ciu, rozpocz23o si2 8wi2to – Tydzie. Wolno-
8ci. Forma przedstawieniowa prezentowa3a si2 niezwykle okazale – t3u-
my na ulicach, udekorowane domy i balkony, trasy przejazdu zas3ane 
kwiatami, wielu kl2kaj5cych i wiwatuj5cych wiernych. Ludzie, na co dzie. 
zatroskani problemami i trudnymi warunkami, z3agodnieli. Podczas 
mszy, 35czyli si2 we wzajemnej 4yczliwo8ci. Historyk Andrzej Friszke 
okre8li3 ten czas jako „prawdziwy cud solidarno8ci spo3ecznej i dobrowol-
nego zdyscyplinowania”14. Owe do8wiadczenie kilku dni sta3o w opozycji 
do dotychczasowej celebry 8wi5t pa.stwowych – skrajnie przerysowanych 
i precyzyjnie wyre4yserowanych. Czas pielgrzymki mo4na nazwaB wiel-
kim narodowym 8wi2tem optymizmu i si3y duchowej. 

Kolejna wizyta papieska, przypadaj5ca w roku 1983, odbywa3a si2 w cza-
sie pomi2dzy zawieszeniem a zniesieniem stanu wojennego. Trudne do-
8wiadczenia spo3ecze.stwa tamtego czasu by3y eksponowane podczas spo-
tka. z papie4em. Powiewa3y licznie Gagi i transparenty „Solidarno8ci”, 
wprowadzaj5c do liturgii kontekst polityczny. Na przyk3ad Jan Daryn po-
daje, 4e na warszawskiej trasie przejazdu z lotniska do katedry znajdowa-
3o si2 dwadzie8cia transparentów prosolidarno8ciowych, na samym sta-
dionie dziesi2ciolecia – trzydzie8ci nawi5zuj5cych do Solidarno8ci, inter-
nowanych i uwi2zionych, w Cz2stochowie – czterdzie8ci, w Poznaniu tyle 
samo w tym jeden z has3em „Ojcze Awi2ty pob3ogos3aw Solidarno8B”15. 
Równie4 s3owa papie4a nie by3y wolne od odniesie. do ówczesnych 

14 A. Friszke, Polska Gierka, Warszawa 1995, s. 83.
15 Zob. J. Daryn, Dzieje Ko(cio$a katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 560.
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zdarze., odnosi3y si2 do warto8ci praw cz3owieka i kneblowanej wolno-
8ci16. Drug5 pielgrzymk2 ze wzgl2du na charakter widowiska, uczestni-
ków i scenogra>i spo3ecznej mo4na okre8liB mianem wizyty nadziei.

Trzecie spotkanie w ojczy@nie papie4a Polaka odby3o si2 w roku 1987. 
Owe cztery lata od poprzedniej wizyty, rozpatruj5c je pod k5tem spo-
3ecznym, znacz5co zmieni3y obraz Polski. „Emigracja wewn2trzna”, nie-
anga4owanie si2 w 4ycie publiczne stawa3y si2 powszechnym zachowa-
niem spo3ecze.stwa. Podró4 Jana Paw3a II ukazywa3a, 4e jest to pozór 
postaw wymierzony we w3adze, gdy4 podobne jak w poprzednich latach, 
Polacy masowo uczestniczyli w spotkaniach z g3ow5 ko8cio3a katolickie-
go. Z drugiej strony rodzi3y si2 formy artystyczno-polityczne wykpiwa-
nia realiów PRL – Pomara.czowa Alternatywa17. Pielgrzymka dawa3a 
szans2 na wyra4enie nastrojów spo3ecze.stwa. B2d5ca zwiastunem zmian 
wizyta w warstwie przedstawieniowej charakteryzowa3a si2 silnymi ak-
centami aluzyjnymi do rzeczywisto8ci spo3ecznej i politycznej. Co inte-
resuj5ce, podczas niej powsta3y najbardziej okaza3e o3tarze, które mo4-
na uznaB za kanoniczne scenogra>e spo3eczne. 

Pomimo 4e owe trzy pielgrzymki odbywa3y si2 na przestrzeni zaled-
wie jednego dziesi2ciolecia to wypada3y w zupe3nie odmiennych okresach 
historycznych, które rodzi3y zró4nicowane nastroje spo3eczne. Pozosta-
wa3 jednak niezmienny jeden element, niezwykle istotny dla badania pa-
pieskich wizyt w Polsce – masowe uczestnictwo wiernych. 

Podczas pierwszej pielgrzymki w roku 1979 w ogólnopolskiej celebrze 
papieskiej, zgodnie z doniesieniami medialnymi w3adz staraj5cych si2 
umniejszyB wadze wizyty poprzez zani4enie liczby uczestników, udzia3 
wzi23o ok. 6 mln wiernych. W rzeczywisto8ci ostro4nie t2 liczb2 mo4na 
szacowaB na nawet 10 mln. Cztery lata pó@niej wed3ug danych S3u4by Bez-
piecze.stwa w mszach i spotkaniach z papie4em uczestniczy3o 7 mln osób, 
nie wliczaj5c w to obecnych na trasach przejazdu. Wed3ug danych poda-
nych na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej w roku 1987 w nabo4e.stwach wzi23o 
udzia3 ponad 5 mln wiernych, na trasach przejazdu papie4a obecnych by3o 
oko3o 1,4 mln osób. Wed3ug sprawozdawcy by3o to wysok5 frekwencj5, 

16 Cyt. za: M. Marody, D$ugi "na$, Warszawa 1995, s. 42–44.
17 Zob. m.in.: W. „Major” Fydrych, )ywoty m'#ów pomara&czowych, Wroc3aw–Warszawa 2001. 
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jednak4e ni4sz5 ni4eli zak3ada3 Episkopat (wed3ug informacji Ko8ció3 sza-
cowa3 udzia3 na poziomie ponad 9 mln osób)18. Trzeba pami2taB, 4e po-
szczególne wizyty by3y transmitowane przez telewizj2, dzi2ki czemu za-
si2g odbiorców i w pewien sposób uczestników celebry si2 zwi2ksza3.

Reakcje spo3eczne najpe3niej ukazywa3y form2 widowiskow5 i wzmac-
nia3y przekaz s3ów Jana Paw3a II. W ko.cu teatr tworzy si2 zawsze dla 
widza, publiczno8B jest najwa4niejsza. W tych przypadkach mo4na okre-
8liB rol2 wspólnoty jako element wspó3kreuj5cy – estetyczny obraz du-
chowych spotka..

4. Spo"eczno-polityczny kontekst o"tarzy papieskich

O3tarze papieskie trzech pielgrzymek, które stanowi5 przedmiot analizy, 
ze wzgl2du na czas re4imu niedemokratycznego, charakteryzuj5 liczne 
odwo3ania do ówczesnej rzeczywisto8ci. Posiada3y one odwo3ania do bie-
45cej polityki, ale równie4 do lokalnej to4samo8ci i wspólnoty. Mo4na 
wskazaB nast2puj5ce cechy wyró4niaj5ce:

(1) Symbole lokalne – o3tarze powstawa3y w konkretnych miejscach 
wielokrotnie zwi5zanych z najnowsz5 histori5, ale równie4 odnosi3y si2 
do miejscowej tradycji. Zawsze musia3a byB to rozleg3a przestrze., aby 
mog3a pomie8ciB wiernych. Szczególnie wa4ne miejsca to: w 1979 pl.CZwy-
ci2stwa w Warszawie, wraz z znajduj5cym si2 tam Grobem Nieznanego 
Do3nierza, symbolem or24a polskiego. W roku 1987 miejscem spotkania 
z papie4em by3 Gda.sk-Zaspa, dzielnica mieszkaniowa, której bloki 
z obrazem Matki Boskiej stanowi3y dope3nienie g3ównego o3tarza. To 
równie4 miejsce zamieszkania Lecha Wa32sy i innych stoczniowców. Po-
wi5zane z lokalnym kolorytem by3y równie4 o3tarze w Nowym Targu 
(nawi5zuj5cy do pasterskiego sza3asu) i w Gda.sku (3ód@ nawi5zuj5ca 
do trzech krzy4y sprzed Stoczni Gda.skiej). Równie4 ubiór ludowy wier-
nych dope3nia3 kolorytu lokalno8ci – jak podczas wizyty papieskiej w No-
wym Targu w 1979 roku.

(2) Symbole narodowe – szczególnym elementem pielgrzymek by3a 
symbolika narodowa, czego wyrazem by3o wykorzystanie w o3tarzach 

18 Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Polska Zjednoczona Partia Robotnicza [dalej: PZPR], Komitet Central-
ny w Warszawie. Biuro Polityczne, sygn. mkf. 3183, k. 8, Protokó$ posiedzenia BP KC PZPR z dnia 19.06.1987.
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barw narodowych i Watykanu. Równie4 Gagi, zarówno bia3o-czerwone, 
jak i Solidarno8ci stanowi3y wa4ny element scenogra>i tego widowiska 
spo3ecznego.

(3) Symbolika religijna – o3tarze mia3y podobn5 struktur2. W cen-
tralnym punkcie znajdowa3 si2 krzy4 i obraz Matki Boskiej. Te dwa 
elementy stanowi3y punkt wyj8cia dla oryginalnej kompozycji o3tarza. 
Zazwyczaj o3tarze by3y w jasnych barwach – g3ównie w bieli, symbo-
lizuj5cej niewinno8B.

(4) Ogólne znaki (symbole, emblematy) – rozpatruj5c o3tarze w sze-
rokim uj2ciu, jako cze8B widowisk spo3ecznych, nale4y zwróciB uwag2 
tak4e na pozosta3e pojawiaj5ce si2 liczne aluzyjne i metaforyczne znaki. 
Mia3y one wymiar jednocz5cy, solidaryzuj5cy. Szczególny charakter mia-
3y podniesione r2ce t3umu ze znakiem V – znak wolno8ci; liczne Gagi 
i transparenty Solidarno8ci w roku 1983 i 1987. Nawi5zywanie do nie-
zale4nych form zachowania spo3ecznego, jak zdarzy3o si2 w roku 1983 
w Katowicach, gdy krzy4 o3tarza odnosi3 si2 do kwietnych krzy4y w ca-
3ej Polsce zapocz5tkowanych w po3owie kwietnia 1982 roku na pl. Zwy-
ci2stwa w Warszawie. 

(5) Obecno8B spo3eczna – niezwykle wa4na dla wymiaru spo3eczne-
go i politycznego by3a masowo8B uczestnictwa spo3ecze.stwa. Wierz5cy 
nieprzymuszeni, w pe3ni 8wiadomie i niezale4nie uczestniczyli w spotka-
niach z Janem Paw3em II. To wyraz wolno8ci i niezale4no8ci spo3ecznej. 

Szersze wyja8nienie owych wskazanych powy4ej symboli znajduje si2 
w dalszej cz28ci artyku3u, stanowi5cej szczegó3ow5 analiz2 spo3eczno-poli-
tycznego kontekstu o3tarzy papieskich. Nale4y zauwa4yB, 4e w3a8nie pami2B 
i utrwalone na kliszy >lmowej obrazy ukazuj5 charakter i form2 papieskich 
wizyt. Owe t3a do s3ów papie4a s5 portretem spo3ecze.stwa prze3omu lat 
siedemdziesi5tych i osiemdziesi5tych XX wieku. Zapisem szczególnego wi-
dowiska, a o3tarz z uczestnikami – najwa4niejszym elementem to4samo8ci 
polskiej owego czasu. 

5. O"tarze papieskie pielgrzymek okresu PRL

W trakcie trzech pielgrzymek papieskich w czasach PRL powsta3y 24 o3-
tarze na potrzeby mszy plenerowych celebrowanych przez Jana Paw3a II. 
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Trudno okre8liB dok3adn5 liczb2 ich twórców, mo4na przyj5B, 4e grupa 
g3ównych pomys3odawców oraz projektantów (scenografów, architektów, 
artystów, in4ynierów itd.) przekracza3a 60 osób, okre8lenie nawet przy-
bli4onej liczby osób zaanga4owanych w prace wykonawcze (robotników, 
rzemie8lników itd.) jest za8 wr2cz niemo4liwe. Spo8ród wszystkich o3ta-
rzy wybrali8my siedem, które naszym zdaniem s5 najbardziej interesu-
j5ce zarówno w formie scenogra>cznej, jak i symbolice przedstawie.. 
Charakteryzuj5 si2 równie4 najdalej rozwini2t5 teatralno8ci5. Natomiast 
spo8ród twórców chcieliby8my przybli4yB sylwetki dwóch – Mariana Ko-
3odzieja oraz Jerzego Kaliny. 

Przedstawiciele Ko8cio3a oraz zaanga4owani przez nich arty8ci mieli 
pe3n5 8wiadomo8B, szczególnie po grudniu 1981 roku, 4e symbolika o3-
tarzy oraz odwo3ania do wydarze. bie45cych musz5 byB niezwykle dys-
kretne w swej tre8ci. Starano powstrzymaB si2 od ostentacji w dzie3ach. 
Nader cz2sto wykorzystywano najprostsz5 form2 krzy4a jako centralne-
go elementu scenogra>i liturgii. Nierzadko, nawet w najprostszej formie, 
dodatkowa ornamentyka by3a zbyteczna, gdy4 bez niej przekaz i tak zda-
wa3 si2 mieB ogromn5 si32. Posi3kuj5c si2 zebranym materia3em ikono-
gra>cznym, dokonali8my poni4szej analizy scenogra>i liturgii.

Najlepszym przyk3adem takiego ascetycznego o3tarza by3 ten bodaj 
najbardziej znany w formie krzy4a z pl. Zwyci2stwa podczas pierwszej 
pielgrzymki Jana Paw3a II w 1979 roku. Zgodnie z projektem Lecha To-
maszewskiego oraz Adolfa Szczepi.skiego w centralnym punkcie rozle-
g3ego placu (mia3 on wtedy pomie8ciB nawet pó3 miliona osób) zosta3o 
przygotowane bia3e podium wraz z mens5. W samym 8rodku postu-
mentu ustawiono wysoki, drewniany krzy4, z którego zwisa3a czerwo-
na stu3a. Pod krzy4em znajdowa3 si2 papieski tron, za którym na piono-
wej belce, powieszono portret Matki Boskiej. ZdawaB by si2 mog3o, 4e 
owa scenogra>a odznacza3a si2 pewn5 ubogo8ci5. Jednak4e w po35cze-
niu z zebranymi dooko3a lud@mi, góruj5cy nad wszystkimi krzy4 zdawa3 
si2 unosiB ku niebu jeszcze wy4ej przez wznosz5cych r2ce w modlitwie ze-
branych. Wyrasta3 on z nieprzerwanego t3umu wiernych. W po35czeniu 
z wypowiedzianymi przez papie4a s3owami scenogra>a, ów krzy4 stawa3 
si2 symbolem przymierza pomi2dzy Bogiem a lud@mi. Poprzez góruj5cy 
nad wszystkimi krucy>ks mia3 st5piB Duch i odnowiB oblicze ziemi. 
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Podobn5 symbolik2 mo4na zauwa4yB równie4 podczas wizyty Jana 
Paw3a II w Katowicach w 1983 roku. Ów o3tarz w pewien sposób odwo-
3ywa3 si2 do warszawskiego krzy4a i to nie tylko w podobnie prostej for-
mie (warto podkre8liB, 4e wznosi3 si2 on jeszcze wy4ej nad zebranymi). 
Równie4 kwiaty, z których zosta3 stworzony – symbol chrze8cija.ski – od-
nosi3y si2 do owego wydarzenia. Mianowicie po pierwszej pielgrzymce 
warszawski krzy4 zosta3 rozebrany, jednak4e – jak mia3o si2 okazaB – pa-
mi2ci o nim nie mo4na by3o zniszczyB. Objawi3a si2 ona w czasie stanu 
wojennego. Wówczas mieszka.cy Warszawy tworzyli, w miejscu swo-
istego przymierza, krzy4 z kwiatów, który za ka4dym razem by3 niszczo-
ny przez w3adze19. W ten sposób forma katowickiego o3tarza, odwo3uj5c 
si2 do przesz3o8ci, komentowa3a otaczaj5c5 rzeczywisto8B. 

Do rzeczywisto8ci spo3eczno-politycznej odnosi3 si2 tak4e o3tarz podczas 
mszy na stadionie dziesi2ciolecia w trakcie drugiej pielgrzymki. Z powodu 
po3o4enia mensy o3tarza na koronie stadionu nie by3o mo4liwe usytuowa-
nie krzy4a w centralnym punkcie. Przylega3 on do mensy oraz rozwini2te-
go nad ni5 baldachimu. Od strony trybun krzy4 mia3 prost5 i g3adk5 faktu-
r2, od strony b3oni za8, gdzie gromadzili si2 wierni, by3a widoczna postaB 
Chrystusa ukrzy4owanego w koronie cierniowej. Wymowa przedstawienia 
by3a pot2gowana poprzez fakt, 4e postaB by3a jakby wgnieciona w krzy4, fak-
tura tej strony by3a pop2kana, pe3na wkl2s3o8ci. Przypomina3o to gotyckie 
krucy>ksy Chrystusa bolesnego, na których cierpienie nie by3o w 4aden spo-
sób skrywane, ale by3o wyrazi8cie ukazywane20. W pewien sposób równie4 
przywo3ywa3o to na my8l faktur2 gda.skiego Pomnika Poleg3ych Stoczniow-
ców 1970. Fasada od strony b3oni swoj5 pop2kan5 form5 jednoznacznie od-
wo3ywa3a si2 do do8wiadcze. stanu wojennego – kraju podzielonego z po-
wodu wewn2trznych konGiktów. Dramatyzm przedstawienia, odwo3uj5cy 
si2 do sytuacji panuj5cej w kraju, by3 uderzaj5cy. Jednak4e druga strona krzy-
4a dawa3a nadziej2 zebranym. Kolorystyka by3a utrzymana w barwach na-
rodowych. Przekaz dope3nia3o widniej5ce od strony b3oni god3o z or3em, 
w którego centralnym punkcie widnia3 wizerunek Matki Boskiej zwie.czo-
ny koron5, której z przyczyn oczywistych pozbawiony by3 orze3. 

19 Zob. M. Michalska-Ciarka, Warszawski Krzy# z kwiatów, „Konteksty. Polska sztuka ludowa”, t. 48, z. 1–2, 1994, 
s. 86–97.
20 Zob. T. Dzidek, Funkcje sztuki w teologii, Kraków 2013, s. 143–144. 
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Otuch2 dla wiernych mia3 stanowiB wroc3awski o3tarz podczas tej sa-
mej pielgrzymki. W centralnym punkcie zosta3 ustawiony monumental-
ny prostopad3o8cian z wydr54onym w 8rodku kszta3tem krzy4a, a na 
przedniej jego stronie zosta3 przedstawiony wznosz5cy si2 Chrystus. Jed-
nak4e w przeciwie.stwie do wizerunku z stadionu dziesi2ciolecia by3o 
to ukazanie Chrystusa b3ogos3awi5cego zebranych, nios5cego im pokój 
i nadziej2. ZdawaB by si2 mog3o, 4e wypowiada3 s3owa stanowi5ce mot-
to owej pielgrzymki – „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”21. Ca3o8B 
przekazu dope3nia3o wezwanie, które przy8wieca3o spotkaniu z papie-
4em na wroc3awskim hipodromie – „B3ogos3awieni, którzy 3akn5 i pra-
gn5 sprawiedliwo8ci, albowiem b2d5 nasyceni”22. Sama liturgia wzywa-
3a do jedno8ci, przywo3uj5c postaB „patronki pojednania” – 8w. Jadwig2 
Al5sk5.

„Pielgrzymka [Jana Paw3a II w roku 1983], dzi2ki przemy8lnemu roz-
3o4eniu akcentów religijnych i narodowych, sprawi3a, 4e nast5pi3o wielkie 
umocnienie spo3ecze.stwa w jego aspiracjach duchowych, wolno8cio-
wych i patriotycznych. Papie4 natchn53 spo3ecze.stwo nadziej5, której za-
czyna3o ju4 brakowaB”23 – podkre8la3 historyk Andrzej Micewski. Bez 
w5tpienia du4y wp3yw na to mia3y równie4 o3tarze papieskie. To one, 
zgodnie z zamierzeniami twórców, dawa3y spo3ecze.stwu nadziej2 na 
lepsz5 przysz3o8B.

O3tarzem, który nie przyj53 powy4szej stylistyki, ale okaza3 si2 nie-
zwykle symboliczny i do dzisiaj jest mocno zakorzeniony w pami2ci zbio-
rowej mieszka.ców Podhala, by3 ten z Nowego Targu w roku 1979. Jego 
autor, architekt Tomasz J2drysko, w symbolice odwo3a3 si2 do tradycji 
regionu wyra4onej w sza3asie pasterskim. „Rytmy typowej góralskiej kon-
strukcji, z3ocisty kolor drewna stanowi3y i uderzaj5cy akcent w rozleg3ym 
krajobrazie z drzewami, traw5, Tatrami na horyzoncie”24 – pisa3 polski 
malarz Stanis3aw Rodzi.ski. Oprócz odwo3ania do tradycji lokalnej, 
w owym przedstawieniu, widaB wielow5tkow5 symbolik2 - Jezusa jako 
21 S3owa te ko.czy3y pierwsze przemówienie Jana Paw3a II na warszawskim lotnisku Ok2cie 16 czerwca 1983 roku. 
Zob. Przemówienie na lotnisku Ok'cie, [w:] Druga Pielgrzymka Jana Paw$a II do Polski, red. F. Kniotek, F. M5ki-
nia, Pozna.–Warszawa 1984, s. 7.
22 Homilia wyg$oszona podczas uroczystej mszy (wi'tej na hipodromie wroc$awskim, [w:] Druga Pielgrzymka…, 
s. 114–121.
23 A. Micewski, Ko(ció$–Pa&stwo. 1945–1989, Warszawa 1994, s. 77–78.
24 S. Rodzi.ski, O$tarze nadziei, „Ethos” 1993, nr 1/2, s. 290–291.
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pasterza owczarni, którego pierwszym s3ug5 by3 w3a8nie papie4, pe3ni5-
cy funkcj2 przewodnika. Równie4 Ko8cio3a, który daje schronienie, na-
wet w najtrudniejszych czasach – podobnie jak sza3as pasterzowi pod-
czas wielotygodniowego wypasu owiec. 

O3tarz zosta3 przygotowany w ci5gu 10 dni, przy jego budowie pra-
cowa3o 8 cie8li z okolicznych miejscowo8ci oraz prawie 60 robotników. 
Sektory dla pielgrzymów wokó3 o3tarza zosta3y zaprojektowane dla po-
nad 400 tys. osób. W3a8nie uk3ad miejsc dla wiernych jest niezwykle in-
teresuj5cy, gdy4 w swojej formie nasuwa3 skojarzenie z uk3adem trójprze-
strzennym charakterystycznym dla teatru antycznej Grecji25. 

Nowotarski o3tarz, pomimo rozebrania po mszy, istnia3 nadal. Niektó-
re elementy kompozycji zosta3y przeniesione i umieszczone w ko8ciele pa-
ra>alnym Naj8wi2tszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, w którym to 
w rocznic2 wizyty papie4a w Polsce powsta3o pierwsze muzeum owej piel-
grzymki. Jednak4e przede wszystkim zachowa3a si2 pami2B o o3tarzu w8ród 
mieszka.ców Podhala, czego najlepszym 8wiadectwem by3y kolejne wizy-
ty papieskie na tych terenach w latach dziewi2Bdziesi5tych XX wieku – o3-
tarze w Lud@mierzu, Zakopanem oraz Starym S5czu. W swojej kompozy-
cji odwo3ywa3y si2 w3a8nie do nowotarskiej konstrukcji z roku 1979 26.

6. Marian Ko"odziej – o"tarz galeon (Gda&sk-Zaspa 1987)

Jednak4e najwa4niejsza sakralna scenogra>a „jednego dnia” powsta3a 
w roku 1987 na potrzeby mszy na gda.skim osiedlu Zaspa. Stworzono 
wtedy o3tarz galeon, którego pomys3odawc5 i twórc5 by3 wybitny polski 
scenograf Marian Ko3odziej. Urodzony w 1921 roku w Raszkowie (woje-
wództwo wielkopolskie) pochodzi3 z mieszcza.skiej rodziny o silnych 
tradycjach patriotycznych i religijnych. W czerwcu 1940 roku w Krako-
wie, podczas próby przedostania si2 do Francji, by tam wst5piB do pol-
skiego wojska, zosta3 aresztowany przez Gestapo i po przes3uchaniu, wy-
s3any jednym z pierwszych transportów do KL Auschwitz (nr obozowy 

25 K. Hejmej, Fenomen o$tarzy papieskich regionu Podhala, [w:] Budownictwo Sakralne i Monumentalne 2004. 
V Mi'dzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Bia$ystok 6–7 maj 2004, Politechnika Bia3ostocka i inni, 
Bia3ystok 2004, s. 155.
26 Ten4e, O$tarze…, s. 51.
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432)27. W trakcie wojny przeszed3 przez 6 obozów koncentracyjnych. 
Ostatni, w którym go osadzono – Ebensse – zosta3 wyzwolony przez Ame-
rykanów 6 maja 1945 roku. Genera3 George Smith Patton, dowodz5cy 
oddzia3em oswobadzaj5cym obóz, zaproponowa3 m3odemu, uzdolnione-
mu plastycznie Ko3odziejowi pomoc w znalezieniu pracy oraz stypen-
dium naukowe w Stanach Zjednoczonych. Przysz3y scenograf zgodzi3 si2, 
jednak4e wcze8niej chcia3 odwiedziB rodzin2 w Polsce. Po powrocie do 
kraju zosta3 aresztowany w Krakowie przez Rosjan. Po zwolnieniu z wi2-
zienia, nie mog5c wyjechaB z kraju, podj53 studia scenogra>czne na kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pi2knych. Uko.czy3 j5 w 1950 roku. W kolejnym 
roku stworzy3 pierwsz5 scenogra>2 do spektaklu w re4yserii Wiktora Bie-
ga.skiego Korzenie si'gaj% g$'boko Arnaud D’Usseau i Jamesa Gowa w gda.-
skim Teatrze Wybrze4e. By3 zwi5zany z t5 instytucj5 przez ca3e swoje 4y-
cie zawodowe. Tam zrealizowa3 blisko 200 scenogra>i, wspó3pracuj5c 
z ca35 rzesz5 wybitnych polskich inscenizatorów. Tworzy3 równie4 pro-
jekty w innych teatrach polskich miast – m.in. warszawskim Teatrze Wiel-
kim i Teatrze Narodowym, 3ódzkim Teatrze Nowym i krakowskim Sta-
rym Teatrze. Oprócz scenogra>i teatralnej od ko.ca lat pi2Bdziesi5tych 
XXCwieku twórzy3 równie4 równie4 kostiumogra>2 >lmow528.

Ko3odziejowi bliskie by3o postrzeganie scenogra>i jako formy swo-
istego malarstwa na scenie29. Jego prace teatralne, podobnie jak gda.ski 
o3tarz, charakteryzowa3y si2 wielkim rozmachem, monumentalizmem, 
dba3o8ci5 o ka4dy szczegó3 oraz barokowo8ci5. „Zawsze chcia3em, 4eby 
scena co8 znaczy3a w uk3adzie plastycznym. Budowa3em uk3ady rozma-
ite, 8wiat3em, przestrzeni5 powietrzem… Widzów zaprasza3em do po-
szukiwania najcelniejszego przes3ania spektaklu, pobudza3em ich wy-
obra@nie”30 - tak opisywa3 swoj5 scenogra>2 Ko3odziej. Owe za3o4enia 

27 Do8wiadczenia obozowe odcisn23y na Ko3odzieju na tyle mocne pi2tno, 4e temat ten nie by3 przez Ko3odzieja 
poruszany przez ponad pó3 wieku. W obozie bra3 udzia3 w spotkaniach teatralnych urz5dzanych przez m.in. Ste-
fana Jaracza oraz Leona Schillera. Po latach twierdzi3, 4e w3a8nie te spotkania zdecydowa3y o wyborze drogi za-
wodowej w przysz3o8ci. Jednak4e najwa4niejszy moment pobytu w Auschwitz przypad3 na rok 1944, kiedy wyko-
rzystuj5c dokumenty zmar3ego wi2@nia, do35czy3 do transportu ewakuacyjnego do obozu w g35b Niemiec. Tym 
zmar3ym wi2@niem by3 fryzjer, Marian Ko3odziej. Przysz3y scenograf przyj53 to nazwisko i pozostawi3 do ko.ca 
4ycia. Prawdziwa to4samo8B artysty nigdy nie zosta3a ujawniona. Zob. M. Abramowicz, Zamiast #yciorysu. Ka#-
dy ma swoje przeznaczenie, [w:] Marian Ko$odziej. .eatrum vitae, red. M. Abramowicz, Gda.sk 2014, s. 19–22.
28 Tam4e, s. 24–25.
29 A. Koz3owska, O$tarze Mariana Ko$odzieja, „Gazeta Wyborcza”, 2–3.04.2005. 
30 Cyt za: A. Kietrys, Zaczarowane miejsce na poddaszu, „G3os Wybrze4a”, 23–28 grudnia 1997.
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by3y równie silnie widoczne w jego o3tarzu papieskim. W swoich pra-
cach twórca wielokrotnie odwo3ywa3 si2 do tematyki religijnej, wiary 
chrze8cija.skiej. Bli4sza wspó3praca z Ko8cio3em zacz23a si2 od czasu stanu 
wojennego, kiedy to wraz z 4on5 Halin5 S3ojewsk5-Ko3odziej oraz inny-
mi trójmiejskimi artystami niezale4nymi tworzy3 wystawy oraz przedsta-
wienia w murach ko8cio3ów diecezji gda.skiej31. Mia3o to obok ogromne-
go do8wiadczenia, dorobku oraz uznania 8rodowiskowego, jakim cieszy3 
si2 Ko3odziej, znacz5cy wp3yw na wybór jego osoby na twórc2 o3tarza pa-
pieskiego w 1987 roku32. Artysta nast2puj5co opisa3 moment, gdy biskup 
diecezjalny gda.ski Tadeusz Goc3owski powierzy3 mu zadanie przygo-
towania o3tarza oraz rozterki z tym zwi5zane: 

W lutym 1987 roku telefon z kurii biskupiej w sprawie o3tarza na msz2 III Piel-
grzymki Jana Paw3a II. Bóg – Bogu o3tarz. Na o3tarz ten wst5pi Ojciec Awi2ty. 
Zadanie parali4uje, przera4a niewykonalnym. Niepewno8B, zw5tpienie, strach. 
Czy wolno mi? Czy si2 odwa42? Czy przyj2cie propozycji nie b2dzie aktem zu-
chwalstwa, pychy nawet? Jak oddaB to, co niewidzialne, nierozpoznawalne? Jak 
okre8liB nieokre8lone? Wadz2 si2 ze sob5 w cierpieniu, w8ród niebezpiecze.stw, 
b35dze.. Przecie4 by3aby to moja do Boga modlitwa. Bezlito8nie publiczna. […] 
Ci24ar 8wiadomo8ci, miejsca i czasu. To czas trudny, konGiktów, goryczy, 
rozczarowa., beznadziejno8ci czekania. […] I to miejsce – Gda.sk. Niepokor-
nej dzisiejszo8ci. Czy potra>2 dokonaB wyboru, zharmonizowaB wielo8B koniecz-
nych elementów, wyciszyB siebie, a zachowaB odr2bno8B. ZwalczyB nawyki te-
atru, a jednak przypomnieB go8ciowi jego m3odzie.cze (teatralne) fascynacje33.

Warto nadmieniB, 4e oprócz o3tarza na gda.skiej Zaspie Marian Ko-
3odziej by3 równie4 autorem scenogra>i liturgii podczas wizyty papie4a 
w roku 1999 w Sopocie.

Dzie3o z gda.skiej Zaspy znacz5co odbiega3o od innych o3tarzy owego 
okresu – swoim rozmachem, wielo8ci5 symboli oraz bogactwem zdobie.. 
Autor odwo3a3 si2 do alegorii Ko8cio3a jako 3odzi, wspólnoty wiernych. Jed-
nocze8nie nawi5zywa3 do specy>ki miejsca, czyli Gda.ska. Ko3odziej swój 
zamys3 opisa3 nast2puj5co: 

31 Na temat teatru w czasie stanu wojennego zob. szerzej: D. Przastek, !rodowisko teatru w okresie stanu wojen-
nego, Warszawa 2005.
32 Zob. T. Goc3owski, O$tarze, [w:] Marian Ko$odziej…, s. 149–150.
33 Notatki i rysunki Mariana Ko$odzieja, Gda&sk 1987, [w:] Marian Ko$odziej…, s. 163–164.
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Papie4 Polak, Piotr naszych czasów. A wi2c 3ód@ Piotrowa. A 4e u nas w Gda.sku 
- to okr2t. Okr2t Ko8cio3a w wizji ruchu p3yn5cy. Ko8ció3 p3yn5cy. […] Elemen-

ty symboli i alegorii. Wi2c Gda.sk – w zwie.czeniu baldachimu ze wspania35 
bry35 Bazyliki Marii Panny, mojej patronki, w której cieniu mieszkam. W 3uku 
poprzez czas przerzuconym, ale i 3uku t2czy z nadziej5 nad apoteoz5 Gda.ska. 
Dagiel, w glorii anio3ów ca3y. Dagiel witra4 i trzy krzy4e polskiej Golgoty – okr2tu 
Ko8cio3a z jego masztu wywiedziony. Lekko8B, zwiewno8B proporców i chor5gwi 
na wietrze. W zachodz5cym s3o.cu rozp3omieniony o3tarz na okr2cie oczekiwaB 
b2dzie w tym najwa4niejszym, najpi2kniejszym dniu na swojego sternika. Papie4 
pielgrzym, góral, pójdzie ku górze schodami z surowego drewna. Pójdzie w tru-
dzie, w walce z wiatrem typowym dla Zaspy. Pi2knie malowniczo rozwiane sza-
ty ponty>kalne. Na szczycie znajdzie bezpieczn5 cisz2. Ochroni go przed wia-
trem 4agiel. Anio3owie podejm5 pie8. chórów. Z pok3adu okr2tu popatrzy, 
b3ogos3awi5c na rozentuzjazmowane t3umy, na to morze g3ów i na pewno ten 
t3um przyci5gnie go ku sobie. […] Nasz sternik stanie i we@mie szeroko w ra-
miona – tym tak charakterystycznym gestem – ten wzruszony t3um, ten um2czony 
Gda.sk i dalej wierne Kaszuby34.

O3tarz by3 ho3dem dla portowego miasta oraz NSZZ „Solidarno8B”, któ-
ra swoje pocz5tki mia3a w3a8nie w8ród robotników stoczni. Szczególne 
znaczenia mia3 w tym kontek8cie fakt, 4e msza by3a celebrowana w inten-
cji ludzi pracy. W swojej homilii papie4 odwo3a3 si2 równie4 do mi2dzy-
ludzkiej solidarno8ci. O3tarz by3 tak4e ho3dem dla tragicznej przesz3o8ci 
Wybrze4a – trzy krzy4e35 umieszczone na szczycie masztu by3y wzoro-
wane na pomniku o>ar Grudnia ’70 stoj5cego przed gda.sk5 stoczni5, 
co stanowi3o oczywiste zarzewie konGiktu na linii w3adza – Ko8ció3.

Inny symboliczny element scenogra>i stanowi3y widoczne, po obu 
stronach oraz z ty3u o3tarza drewniane rusztowania. Mia3o to wskazy-
waB, 4e dzie3o Ko8cio3a nie jest jeszcze uko.czone, jest nadal w budowie, 
a liczna wspólnota wiernych bierze w niej czynny udzia3. 

Teatralno8B owego dzie3a zosta3a wzbogacona przez pogod2. Wiatr 
sprawi3, 4e dwie flagi (bia3o-czerwona i bia3o-4ó3ta), zawieszone 

34 Tam4e, s. 165–168. Niezwykle interesuj5cym @ród3em opisuj5cym proces tworzenia s5 notatki Aliny Ronczew-
skiej-Afanasjew, artystki i scenograNi teatralnej, która uczestniczy3a w pracach nad o3tarzem. Zob. A. Ronczew-
ska-Afanasjew, „Dziennik pok$adowy” o$tarza-okr'tu, [w:] Marian Ko$odziej…, s. 177–187.
35 Owe trzy krzy4e odwo3ywa3y si2 równie4 do wile.skich krucy>ksów znanych z ikonogra>i przedstawiaj5cych 
dawn5 panoram2 Wilna oraz Gór2 Trzykrzysk5, które stanowi3y inspiracj2 scenogra>i wed3ug projektu Andrze-
ja Pronaszki mickiewiczowskich Dziadów w re4yserii Leona Schillera w latach trzydziestych XX wieku. Por. J. Ti-
moszewicz, „Dziady” w inscenizacji Leona Schillera. Partytura i jej wykonanie, Warszawa 1970.
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na wie.cz5cych o3tarz krzy4ach wraz z proporcami zdobionymi herbem 
papieskim oraz gda.skim, powiewa3y na wietrze. Wolno sun5ce chmu-
ry na niebie spowodowa3y, 4e o3tarz zdawa3 si2 p3yn5B przez morze wier-
nych, których liczba si2gn23a niemal miliona – to pot2gowa3o obraz wi-
dowiska. Kulminacyjnym momentem by3o wst5pienie Jana Paw3a II na 
dziób okr2tu, ozdobionego wizerunkiem 8w. Piotra, co stanowi3o dope3-
nienie ca3o8ci kompozycji. Alegoria przeistoczy3a si2 w rzeczywisto8B. 
Efekt bez w5tpienia spe3ni3 wszelkie oczekiwania twórcy, wr2cz je prze-
rós3. Po mszy o3tarz zosta3 rozebrany, a drewniane elementy wykorzystano 
do budowy nowego ko8cio3a. Symbolicznie okr2t p3yn53 dalej. Ma3gorza-
ta Wendrychowska, autorka licznych opracowa. po8wi2conych Ko3o-
dziejowi, na czterdziestolecie jego pracy artystycznej w Teatrze Wybrze-
4e przypadaj5ce w roku 1990, podkre8la3a wyj5tkow5 symbolik2 o3tarza 
oraz jego znaczenie w tamtym okresie: 

W po3owie lat osiemdziesi5tych nie by3o nadziei. Gda.sk osnuty mrokiem i mg35 
trwa3 jakby przyczajony. Nadzieja nadesz3a pó@niej, wtedy gdy Ko3odziej budo-
wa3 dla Papie4a ów niezwyk3y o3tarz-okr2t zwie.czony trzema bia3ymi krzy4a-
mi, metaforyczn5 konstrukcj2, otwart5 w formie, celowo niesko.czon5, niedo-
powiedzian5, daj5c5 szans2 na wielo8B skojarze. i my8li36. 

To najlepsze i najpe3niejsze podsumowanie znaczenia formy o3tarza jako 
scenogra>i liturgii.

7. Jerzy Kalina – o"tarz na placu Defilad (Warszawa 1987) 

Drugim twórc5 wywodz5cym si2 z 8rodowiska teatru by3 autor o3tarza 
sprawowanej przez Jana Paw3a II mszy na warszawskim pl. De>lad w roku 
1987 – Jerzy Kalina. Uzyska3 on dyplom warszawskiej Akademii Sztuk 
Pi2knych w roku 1971 pod kierunkiem przedstawiciela ówczesnej awan-
gardy malarskiej, okre8lanego mianem klasyka polskiej nowoczesno8ci 

– Stefana Gierowskiego. Przez ca3e lata siedemdziesi5te XX wieku w swo-
jej twórczo8ci, wykorzystuj5c ró4nego rodzaju instalacje oraz formy per-
formance’u, stara3 si2 prze3amaB zniewolenie cz3owieka, swoiste ograni-
czenia egzystencjalne, jak równie4 wskazywa3, poprzez swoj5 dzia3alno8B 
36 M. Wendrychowska, Krzy#e polskiej Golgoty, „Tygodnik Gda.ski”, 5 sierpnia 1990. 
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w przestrzeni miejskiej, na problem alienacji jednostki we wspó3cze-
snym 8wiecie. Podobnie jak Ko3odziej zaczyna3 od malarstwa, pó@niej 
wykorzystywa3 za8 nowoczesne formy sztuk wizualnych, ale postrzega3 
je jako klasyczne formy obrazowania. „Nie mog3em zmie8ciB si2 w ra-
mach tej dyscypliny, jak5 jest malarstwo, dlatego 4e zawsze siln5 presj2 
wywiera3 na mnie szerszy kontekst spo3eczny. Odczuwa3em koniecz-
no8B 4ywego ustosunkowania si2 do 4ywego cz3owieka, do sytuacji, w ja-
kiej si2 znajdowa3, do zdarze. wreszcie – do ca3ej sfery kulturowej. Kie-
dy pos3u4y3em si2 przestrzeni5 i dzia3aniami sta3o si2 to mo4liwe”37 

– opowiada3 w jednym z wywiadów. Oprócz realizacji w przestrzeni pu-
blicznej Kalina od 1973 roku tworzy3 eksperymentalne >lmy animo-
wane. Pod koniec lat osiemdziesi5tych XX wieku zwi5za3 si2 z teatrem. 
Przygotowywa3 scenogra>2 m.in. do Gwiazdy w re4. Piotra Ol2dzkie-
go oraz do sztuki Pielgrzmi i tu$acze w warszawskim Teatrze Studio38.

Po wprowadzeniu stanu wojennego by3 zwi5zany, tak jak wielu ar-
tystów, z Ruchem Kultury Niezale4nej. Wtedy zacz53 równie4 8ci8le 
wspó3pracowaB z Ko8cio3em. W owym czasie tylko mury 8wi5ty. 
(obok mieszka. prywatnych) dawa3y pewn5 autonomi2 twórcz5. Okres 
po 13 grudnia 1981 roku wywo3a3 jego jednoznaczn5 postaw2 opozy-
cyjn5. Objawia3 j5 poprzez sztuk2, w której coraz wi2cej miejsca po-
8wi2ca3 kwestiom wiary i religii. Najlepszym tego przyk3adem jest fakt, 
4e b2d5c bliskim przyjacielem ks. Jerzego Popie3uszki, tworzy3 oprawy 
plastyczne odprawianych w warszawskim ko8ciele 8w. Stanis3awa Kostki 
mszy za ojczyzn2. Dwa lata po tragicznej 8mierci kapelana Solidarno-
8ci, w 1986 roku Kalina zaprojektowa3 grobowiec dla zmar3ego przyja-
ciela, za który zosta3 uhonorowany nagrod5 Komitetu Kultury Nieza-
le4nej39. Ponadto w latach osiemdziesi5tych XX wieku by3 autorem 
wielu instalacji artystycznych realizowanych w warszawskich 8wi5-
tyniach m.in.: Znak krzy#a w ko8ciele Mi3osierdzia Bo4ego przy uli-
cy Dytniej, Zmartwychwstanie w ko8ciele 8w. Krzy4a czy te4 Bo#e 
Narodzenie we wspomnianym ju4 ko8ciele 8w. Stanis3awa Kostki. 
Ukoronowaniem owej bliskiej wspó3pracy z warszawsk5 hierarchi5 

37 Wokó$ akcji. Z Jerzym Kalin% rozmawia Zbigniew Taranienko [w:] J. Kalina, Odloty, Warszawa 1989.
38 Lista wybranych akcji, wystaw, instalacji oraz determinarzy, zob. tam4e.
39 Zob. J. Bo.cza-Szab3owski, Czo$g jak bezradny #uk, „Rzeczpospolita”, 16–17 lipca 2016.
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ko8cieln5, by3y propozycje zaprojektowania przez artyst2 o3tarzy papieskich 
na potrzeby wizyt Jana Paw3a II w Warszawie w roku 1987 oraz 1991.

Kalina stworzy3 niezwykle interesuj5cy o3tarz, który by3 scenogra>5 
liturgii podczas trzeciej wizyty Jana Paw3a II w 1987 roku. Szczególno8B 
tego dzie3a wynika3a z jego umiejscowienia. Scenograf musia3 odmieniB 
warszawski pl. De>lad, w pewien sposób odczarowaB szczytowe osi5-
gni2cie socrealizmu, swoist5 8wi5tyni2 komunizmu, czyli Pa3ac Kultury 
i Nauki im. J. Stalina. 

Mia3 temu pos3u4yB prosty o3tarz wraz z pionowymi, po3yskuj5cymi 
foli5 formami. Centralnym elementem by3 lekko metalizuj5cy bia3y krzy4 
wraz z 4ó3tym baldachimem w kszta3cie litery M. Ca3o8B usytuowano na 
pode8cie. W kolorystyce dominowa3a biel przeplatana b32kitem. Pomi-
mo obaw, 4e monumentalno8B Pa3acu zdominuje o3tarz, sta3o si2 zgo3a 
inaczej. W zderzeniu dwóch zupe3nie odmiennych form, reprezentuj5-
cych przeciwstawne porz5dki, 8wiaty, gór5 by3 w3a8nie o3tarz. By3o to 
zderzenie bieli z szaro8ci5 kamienia, prostoty i delikatno8ci z przepy-
chem oraz ci24ko8ci5. Na par2 godzin o3tarz socjalizmu przesta3 istnieB40. 
Niezwykle interesuj5ce by3o wykorzystanie folii w konstrukcji o3tarza, 
gdy4 dzi2ki niej t3umy wiernych w pewien sposób odbija3y si2 w owej 
scenogra>i. Dzi2ki temu stawali si2 oni swoistym tworzywem o3tarza, 
budulcem Ko8cio3a. Warto nadmieniB, 4e podobna forma nierzadko wy-
korzystywana jest równie4 w samym teatrze.

Oprócz wspomnianego, w przypadku Podhala, uk3adu przestrzeni litur-
gicznej, równie4 sami wierni nasuwaj5 analogi2 z staro4ytnym teatrem. 
Widz by3 uczestnikiem obrz2du, kap3an pe3ni3 za8 funkcj2 przewodnika. 
Podobna sytuacja zasz3a podczas mszy papieskiej, kiedy to wierni stawali 
si2 uczestnicz5cymi widzami spektaklu, celebrowanego przez papie4a 
sprawuj5cego o>ar2 eucharystyczn541. 

W wypadku wiernych-widzów warto wspomnieB jeszcze o jednej na-
der interesuj5cej kwestii. Mianowicie poprzez swoj5 obecno8B i aktywne 
uczestnictwo nie byli oni tylko obserwatorami, ale równie4 aktorami tego 
spektaklu. Mo4na wr2cz powiedzieB, 4e stawali si2 cz28ci5 scenogra>iC– tak 
jak w przypadku mszy na gda.skiej Zaspie, kiedy to nieprzebrany t3um 

40 Zob. S. Rodzi.ski, dz. cyt., s. 298–299.
41 Zob. Ten4e, Fenomen o$tarzy…, s. 155.
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wiernych sprawia3 wra4enie morza, przez które p3ynie 3ód@ Piotrowa. Z dru-
giej za8 strony pot2gowali oni przekaz scenogra>czny podobnie jak w roku 
1979 na pl. Zwyci2stwa. Jak widaB, cz3onek Rady Pa.stwa Kazimierz Bar-
cikowski mia3 racj2, mówi5c troch2 z przek5sem, podczas jednego ze spo-
tka. z przedstawicielami ko8cielnymi przed wizyt5 papie4a w 1983, 4e 

„rzesze wiernych b2d5 najlepsz5 dekoracj5”42.

8. Ingerencja w"adz

Pomimo 4e organizatorem pielgrzymek Jana Paw3a II by3 Episkopat Pol-
ski, a w3adze pa.stwowe udziela3y tylko pewnego „wsparcia” (m.in. w kwe-
stiach logistycznych b5d@ bezpiecze.stwa), to z przyczyn oczywistych sta-
ra3y si2 mieB znacz5cy wp3yw na ca3okszta3t wizyt papieskich, szczególnie 
w latach osiemdziesi5tych. Rozmowy rz5dowo-ko8cielne, poprzedzaj5ce 
przyjazdy Ojca Awi2tego do kraju, by3y bardzo trudne. Cz2sto ko.czy3y 
si2 >askiem. W3adze PRL wysuwa3y wiele postulatów i 45da., których 
strona ko8cielna nie mog3a zaakceptowaB. Pierwsz5 kwesti5 sporn5 by3y 
terminy pielgrzymek, nast2pnie za8 rozbie4no8ci obu stron by3y zauwa-
4alne w wypadku wyboru miast maj5cych go8ciB papie4a43. 

Podobne próby ingerencji w3adze podejmowa3y równie4 na etapie pro-
jektowania i tworzenia poszczególnych o3tarzy oraz dekorowania miast. 
Jednak4e w tej materii strona partyjna najcz28ciej pos3ugiwa3a si2 subtelniej-
szymi metodami wywierania wp3ywu na stron2 ko8cieln5. Bardzo dobrze 
widaB to na podstawie zachowanych dokumentów komisji pa.stwowo-ko-
8cielnej stworzonej do koordynacji przygotowa. poszczególnych wizyt pa-
pieskich. Na przyk3ad w 1987 roku wydanie zezwolenia na budow2 o3ta-
rza na pl. De>lad, w3adze uzale4nia3y od wcze8niejszego przedstawienia 
dok3adnego planu technicznego, a nast2pnie od zmiany materia3u, z któ-
rego mia3 byB on zbudowany. Podobne sytuacje zaistnia3y równie4 w wy-
padku innych miast, które odwiedzi3 w podczas trzeciej swojej pielgrzymki 
Jan Pawe3 II. Zwlekanie z wydaniem odpowiednich zezwole. strona rz5-
dowa motywowa3a przede wszystkim kwestiami bezpiecze.stwa. Innymi 

42 AAN, Akta Urz2du ds. Wyznaniowych, Zespó3 ds Ko8cio3a, sygn. 126/51, k. 9.
43 G. Majchrzak, (Nie)chciany pielgrzym, „Biuletyn IPN” 2005, nr 4, s. 32. W kontek8cie wizyty papieskiej wCGda.sku 
równie4 pojawi3y si2 problemy tej natury, o czym wspomina3 T. Goc3owski, dz. cyt., s. 147–149.
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elementami warszawskiej kompozycji, w zamy8le Jerzego Kaliny, mia3y byB 
zdobienia na fasadzie Pa3acu Kultury i Nauki, na której zak3adano krzy4o-
wanie si2 dwóch Gag. W3adze nie wyda3y na to zgody 44. 

Kolejnym przyk3adem przeszkód stawianych przez pa.stwowych 
urz2dników, w pracy przy o3tarzach papieskich by3y utrudniania w do-
st2pie do potrzebnych przy budowie materia3ów. Aczkolwiek trzeba pa-
mi2taB, 4e w wypadku gospodarki niedoborów schy3kowego okresu PRL 
w3adze nie musia3y si2 a4 nadto staraB si2 w tej materii. 

Bywa3y równie4 sytuacje zgo3a odmienne. Jak wspomina3a 4ona Ma-
riana Ko3odzieja, Halina S3ojewska-Ko3odziej „partyjni i pa.stwowi 
urz2dnicy niekiedy po cichu nam pomagali rozwi5zywaB problemy, bo 
chcieli, 4eby8my popatrzyli na nich tak4e jak na dobrych Polaków”45. Wo-
bec braków potrzebnych materia3ów zwykle mo4na by3o liczyB na wspar-
cie i solidarno8B mi2dzyludzk5, szczególnie gdy nadmieni3o si2, 4e jest to 
na potrzeby wizyty papieskiej – „W sklepach nie by3o potrzebnych tak 
wielkich arkuszy papieru milimetrowego. Ale rzucali8my has3o: «to na po-
trzeby papieskiego o3tarza», i wszelkie trudno8ci natychmiast mo4na by3o 
obej8B. Dostali8my 30 metrów papieru milimetrowego” – wspomina3a46.

W innym przypadku pomoc nadchodzi3a z najmniej oczekiwanej 
strony. W roku 1979, przy budowie krzy4a na pl. Zwyci2stwa, okaza3o 
si2, 4e do wykonania zabraknie drewna, po d3ugich poszukiwaniach spro-
wadzono materia3 ze Zwi5zku Radzieckiego. Przy budowie owego krzy-
4a ingerencja w3adz pa.stwowych by3a bardziej znacz5ca. Kwesti5 spor-
n5 okaza3a si2 jego wysoko8B. W zamy8le twórcy, Adolfa Szczepi.skiego, 
mia3 on górowaB nad ca3ym placem si2gaj5c prawie 25 metrów wysoko-
8ci. W3adze, nie mog5c sobie na to pozwoliB, zgodzi3y si2 na 7 metrów. Po 
dyskusjach osi5gni2to „kompromisowe” 15 metrów, co i tak mo4na uznaB 
za sukces strony ko8cielnej, gdy4 dzi2ki podestowi w pe3ni zosta3y spe3-
nione zamierzenia artysty 47.

Jednak do najwi2kszej próby si3 pomi2dzy twórcami o3tarza a sta raj5c5 
si2 ingerowaB w jego kszta3t w3adz5 dosz3o przy budowie gda.skiego o3-
tarza okr2tu. Po przekazaniu projektu Wojewódzkiej Radzie Narodowej 
44 AAN, Akta Urz2du ds Wyznaniowych, Zespó3 ds Ko8cio3a, sygn. 126/42 k. 2–7.
45 P. Semka, Cud $odzi Piotrowej, „Rzeczpospolita”, 9–10 czerwca 2012.
46 Tam4e.
47 Zob. J. S. Majewski, T. Urzykowski, Przyby$y papieskie dywizje, „Gazeta Wyborcza”, 2 czerwca 2009.
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i Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR w Gda.sku, scenograf zosta3 po-
informowany, 4e strona rz5dowa wyra4a zgod2 tylko na jeden krzy4, a nie 
na trzy, jak planowano. Jednak4e biskup Goc3owski wraz z Ko3odziejem 
upierali si2, 4e bez owych trzech krzy4y o3tarz w ogóle nie powstanie. Po-
mimo braku zgody centrali, która stara3a si2 graB na czas, ustawiono trzy 
krzy4e. Jako 4e nadal nie znana by3a reakcja w3adzy, pos3u4ono si2 pew-
nym fortelem: 

Co b2dzie, jak wstrzymaj5 wizyt2, powo3uj5c si2 na to, 4e o3tarz odbiega od za-
akceptowanego projektu? Ale wpadli8my na sprytny pomys3. Aby umie8ciB te 
trzy krzy4e na szczycie masztu o3tarza, trzeba by3o skorzystaB z najwi2kszego 
i najwy4szego d@wigu samojezdnego, jaki by3 na Wybrze4u. D@wig przyjecha3, 
umocowa3 trzy krzy4e i szybko odjecha3. I teraz mogli8my ju4 argumentowaB 
w3adzy, 4e nawet gdyby8my si2 zgodzili na jej 45dania, nie ma mo4liwo8ci usuni2cia 
krzy4y, bo ju4 nie mamy do dyspozycji tego d@wigu48.

9. Podsumowanie 

Dotychczas analizuj5c pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski, skupiano si2 
przede wszystkim na s3owach papie4a wyg3aszanych podczas homilii, za-
zwyczaj pomijaj5c b5d@ spychaj5c na dalszy plan inny niezwykle wa4ny 
element owych spotka., czyli papieskie o3tarze. Zmieniaj5c optyk2, kon-
centruj5c si2 tylko na owej scenogra>i liturgii, starali8my si2 ukazaB, 4e 
by3a ona czym8 wi2cej ni4eli samym t3em spotka. papie4a z rodakami. 
Same w sobie dzi2ki zawartym symbolom oraz metaforom – stawa3y si2 
pewn5 autonomiczn5 opowie8ci5. 

Owe scenogra>e ceremonii spo3ecznych przybiera3y ró4ne formy. 
Przede wszystkim dominowa3y o3tarze, których centralnym elementem 
by3 krzy4 – w formie ascetycznej jak w przypadku pl. Zwyci2stwa w 1979 
roku lub bardziej rozbudowanej jak to sta3o si2 we Wroc3awiu i Warsza-
wie podczas drugiej pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski. Inne za8 przyj-
mowa3y, staraj5c si2 odwo3ywaB do tradycji lokalnej, o wiele bardziej wy-
szukane formy, jak w Nowym Targu w roku 1979, a przede wszystkim 
w Gda.sku osiem lat pó@niej. Jednak4e pomimo swojego zró4nicowania, 
jak starali8my si2 pokazaB, wszystkie o3tarze papieskie odznacza3y si2 

48 P. Semka, dz. cyt.
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g32bok5 stylizacj5 scenogra>czn5, kunsztem oraz – równie4 ze wzgl2du 
na masowe uczestnictwo spo3eczne – widowiskow5 narracj5.

Pomimo nie3atwego zadania zawiera3y one równie4 znacz5ce tre8ci 
nie tylko w wymiarze sakralnym, lecz tak4e (czy wr2cz przede wszystkim) 
stanowi5ce swoist5 pami2B minionych czasów – komentarz otaczaj5cej 
rzeczywisto8ci oraz snu3y wizje przysz3o8ci. Równie liczne by3y odwo3a-
nia do dziedzictwa narodowego oraz odniesienia do lokalno8ci, wa4nej 
tradycji odwiedzanych przez papie4a regionów Polski. Twórcy, staraj5c 
si2 uchwyciB kontekst spo3eczno-polityczny otaczaj5cej rzeczywisto8ci, 
sprawiali, 4e dekoracje w postaci scenogra>i liturgii przeistacza3y si2 
w symboliczne 8wiadectwa owych czasów. Dzi2ki temu sta3y si2 one czym8 
wi2cej ni4eli dzie3ami „jednego dnia”, na d3ugo pozostaj5c w pami2ci 
uczestników owych spotka. z Janem Pawe3 II.

Abstract
%e Scenography of Liturgy. %e Social-Political Contexts of Papal Altars.

Eis analysis is devoted to papal altars created for the pilgrimages of John 
Paul II to Poland (1979–1983–1987). Ee authors showed the connections 
and analogies between the theater and mass. Ee altars, which are the 
central element of the liturgy, are shown as a form of scenography of the 
Pope’s meetings with the faithful. Article revealed the deeper meaning of 
these altars as an important reGection of the socio-political context of the 
times, which contained deep symbolism and allusive commentary of the 
surrounding reality. In the text, a comparative approach was adopted as the 
leading method, thanks to which the similarities and diFerences between 
the selected papal altars were indicated. In addition to the analysis of the 
scenography of the liturgy, the article presents the >gures of the two most 
important altar artists – Marian Ko3odziej and Jerzy Kalina. Moreover, the 
example of this matter shows the speci>city of the relationship between 
the authorities and the Church in the 1970s and 1980s.

Keywords: altar, communism, John Paul II, pilgrimage, Poland, Pope, 
scenography, theater.
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Przygotowania do wizyty Jana Paw"a II  
w Trójmie(cie w 1987 r. oraz jej przebieg  
w (wietle akt sprawy obiektowej  
o kryptonimie „Zorza II”

Trzecia pielgrzymka Jana Paw3a II do Polski w czerwcu 1987 roku by3a 
pierwsz5, podczas której odwiedzi3 on Trójmiasto. Co prawda ju4 w 1983 r. 
podczas drugiej wizyty papie4a w ojczy@nie zabiegano o zgod2 w3adz PRL 
na jego przyjazd do Gda.ska, lecz w warunkach stanu wojennego okaza3o 
si2 to niemo4liwe. Kiedy w 1986 r. wyra4ono zgod2 na kolejn5 pielgrzym-
k2 Jana Paw3a II do Polski, ponownie zosta3y podj2te starania o umieszcze-
nie Gda.ska na jej trasie. Przekonanie komunistycznych w3adz do tego nie 
nale4a3o do 3atwych. Wszak Trójmiasto by3o miejscem grudniowej masa-
kry z 1970 r. Oprócz tego w Gda.sku narodzi3a si2 Solidarno8B, w zwi5zku 
z czym w3adze partyjno-pa.stwowe obawia3y si2 uaktywnienia si2 w tym 
mie8cie opozycyjnej „ekstremy”. Ówczesny szef Ministerstwa Spraw We-
wn2trznych gen. Czes3aw Kiszczak mówi3 nawet, 4e uroczysto8ci w Gda.-
sku mog5 przerodziB si2 w „sabat czarownic”. W ko.cu ostateczn5 decyzj2 
w sprawie uwzgl2dnienia Gda.ska i Gdyni na trasie papieskiej pielgrzym-
ki podj53 na pocz5tku 1987 r. gen. Wojciech Jaruzelski1.
1 Zob. S. Cenckiewicz, Ko(ci% niezgody jest Gda&sk!, „Biuletyn Instytutu Pami2ci Narodowej” 2002, nr 7, s. 65.
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Na prze3omie lat 1986 i 1987 zosta3 stworzony w MSW ogólnopol-
ski plan operacji, której celem by3y wszechstronne zabezpieczenie 
i „ochrona operacyjna” trzeciej pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski. 
Operacja ta otrzyma3a kryptonim „Zorza II”, a czuwaB nad jej realiza-
cj5 mia3 specjalny sztab, na którego czele stan53 wiceminister spraw we-
wn2trznych gen.CZbigniew Pudysz. Na szczeblu województwa gda.skiego 
jednostk5 odpowiedzialn5 za zabezpieczenie wizyty papie4a w Trójmie-
8cie by3 Wojewódzki Urz5d Spraw Wewn2trznych w Gda.sku, a w szcze-
gólno8ci jego Wydzia3 IV specjalizuj5cy si2 w inwigilacji Ko8cio3a kato-
lickiego oraz innych ko8cio3ów i zwi5zków wyznaniowych. Analogicznie 
jak w centrali równie4 w Gda.sku powo3ano do 4ycia sztab, którym kie-
rowaB mia3 zast2pca szefa WUSW ds. S3u4by Bezpiecze.stwa p3k Jan So-
snowski, natomiast w Wydziale IV w marcu 1987 r. wszcz2to spraw2 obiek-
tow5 „ZorzaCII”. Jak czytamy w rozpoczynaj5cym j5 wniosku, w zwi5zku 
z planowanym przyjazdem papie4a do Trójmiasta istnia3a „konieczno8B 
pe3nego zabezpieczenia dop3ywu informacji na temat przygotowa. die-
cezji gda.skiej i che3mi.skiej do tej wizyty”. Szczególn5 uwag2 zamierza-
no zwróciB na „plany wykorzystania pobytu Jana Paw3a II przez opozy-
cj2 do swoich celów”. Ponadto „podczas pobytu papie4a wszechstronnie 
zabezpieczone zostan5 wszelkie uroczysto8ci zwi5zane z wizyt5 oraz im-
prezy towarzysz5ce”2.

Zanim przejdziemy do dalszego ci5gu niniejszego wywodu, warto 
nieco przybli4yB poj2cie sprawy obiektowej. Jak sama nazwa wskazuje, 
by3a to prowadzona przez s3u4by specjalne PRL sprawa operacyjna, 
w ramach której rozpracowywany by3 jaki8 „obiekt”. Wed3ug obowi5-
zuj5cej w 1987 r. Instrukcji o pracy operacyjnej S$u#by Bezpiecze&stwa 
resortu spraw wewn'trznych z 1970 r. „obiektem” takim mog3y byB m.in.: 

niektóre instytucje Ko8cio3a katolickiego i zwi5zków wyznaniowych, elementy 
nacjonalistyczne spo8ród mniejszo8ci narodowo8ciowych; inne grupy osób usi-
3uj5ce wykorzystaB przynale4no8B do legalnych organizacji i stowarzysze. dla 
prowadzenia wrogiej dzia3alno8ci, […] instytucje i zak3ady nara4one na pene-
tracj2 wywiadowcz5 albo wymagaj5ce zCinnych wzgl2dów ochrony operacyjnej 

2 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Wniosek o wszcz'cie sprawy obiektowej kryptonim „Zorza II”, Gda&sk 09.03.1987, k. 5; 
AIPN Gd, 0046/382, Zarz%dzenie nr 06/87 w sprawie powo$ania i zada& sztabu WUSW w zwi%zku z wizyt% papie-
#a Jana Paw$a II na terenie województwa gda&skiego, Gda&sk 04.02.1987, k. 2/1.
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przed wrog5 dzia3alno8ci5, np. niektóre instytuty naukowe, wy4sze uczelnie, za-
k3ady specjalne i kluczowe, biura podró4y3. 

Tak wi2c inwigilacji w ramach spraw obiektowych podlega3y ró4ne-
go typu instytucje, zak3ady pracy, a nawet stowarzyszenia. Oprócz tego 
spraw2 obiektow5 zak3adano tak4e, chc5c udokumentowaB dzia3ania ope-
racyjne dotycz5ce: imprez organizowanych przez Ko8ció3, zwi5zki wyzna-
niowe i ró4nego rodzaju stowarzyszenia; zjazdów, kongresów i sympozjów 
z udzia3em obywateli pa.stw kapitalistycznych, a tak4e akcji politycznych 
lub imprez organizowanych przez w3adze pa.stwowe4.

Materia3y archiwalne dotycz5ce realizacji operacji „Zorza II” na tere-
nie województwa gda.skiego zachowa3y si2 do dzi8 i przechowywane s5 
w Oddzia3owym Archiwum IPN w Gda.sku. Jest to dokumentacja ró4-
nego rodzaju. Oprócz materia3ów aktowych znajduj5 si2 tam fotogra>e, 
mapy oraz >lmy wytworzone przez odpowiednie komórki organizacyj-
ne WUSW oraz jednostek mu podleg3ych. Tak4e tre8B zawarta w tych4e 
teczkach jest do8B urozmaicona. Oczywi8cie znaczn5 cz28B tej4e doku-
mentacji stanowi5 wytworzone przez SB materia3y operacyjne, admini-
stracyjne i korespondencja dotycz5ca rozmaitych aspektów zabezpiecze-
nia pielgrzymki Jana Paw3a II do Trójmiasta oraz przygotowa. do niej. 
W aktach sprawy obiektowej o kryptonimie „Zorza II” znajduj5 si2 tak-
4e kopie materia3ów wytworzonych w kurii gda.skiej i che3mi.skiej do-
tycz5ce organizacji pielgrzymki. Znale@B mo4na tam np. materia3y doty-
cz5ce utworzenia ko8cielnych s3u4b porz5dkowych a tak4e liczne wykazy 
osób bior5cych udzia3 w uroczysto8ciach lub przebywaj5ce w ochrania-
nych przez organa MSW miejscach. W spu8ci@nie archiwalnej gda.skiej 
SB znale@B mo4na równie4 ró4nego rodzaju ciekawostki, jak np. wzory 
identy>katorów cz3onków ko8cielnej s3u4by porz5dkowej, przepustek sa-
mochodowych u4ywanych podczas wizyty papie4a w Gda.sku i Gdyni 
oraz wej8ciówek na wszystkie uroczysto8ci, które mia3y miejsce w tych-
4e miastach w dniach 11 i 12 czerwca 1987 r. 

Ogólnie rzecz ujmuj5c, akta dotycz5ce operacji „Zorza II” stanowi5 
zbiór ró4nego rodzaju @róde3 zawieraj5cych wiele informacji na temat 
3 Instrukcja o pracy operacyjnej S$u#by Bezpiecze&stwa resortu spraw wewn'trznych z 1970 r., [w:] Instrukcje pracy 
operacyjnej aparatu bezpiecze&stwa (1945–1989), red. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
4 Tam4e, s. 136.
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przygotowa. do wizyty Jana Paw3a II w Trójmie8cie. W zwi5zku z po-
wy4szym mog5 one stanowiB znakomity materia3 dla historyków pragn5-
cych opisaB to wa4ne wydarzenie. W niniejszym tek8cie pragn53bym ogól-
nie przedstawiB obraz przygotowa. do pielgrzymki papieskiej na Pomorze 
w czerwcu 1987 r. w3a8nie przez pryzmat tych4e materia3ów. Oczywi8cie 
ze wzgl2du na rozmiar tekstu b2dzie si2 to 35czyB jedynie z zasygnalizowa-
niem pewnych zagadnie., które zas3uguj5 na dog32bne zbadanie. Zwi5za-
ne jest to tak4e z popularyzacj5 tej wa4nej cz5stki zasobu archiwalnego IPN, 
co mo4e w przysz3o8ci doprowadziB do pe3niejszego wykorzystania tych-
4e materia3ów w badaniach naukowych.

Na kilka miesi2cy przed wizyt5 papie4a na Pomorzu wy3oniono spe-
cjalny zespó3 sk3adaj5cy si2 z przedstawicieli w3adz partyjno-administra-
cyjnych oraz Ko8cio3a katolickiego, który mia3 za zadanie ustaliB jej plan 
oraz zadbaB o nale4yte przygotowanie5. W diecezjach che3mi.skiej i gda.-
skiej powsta3y te4 diecezjalne komitety organizacyjne do spraw pielgrzym-
ki Ojca Awi2tego do Gdyni i Gda.ska. Oczywi8cie gda.ski WUSW dys-
ponowa3 pe3n5 wiedz5 na temat ich sk3adu osobowego i by3 dzi2ki temu 
zorientowany, jak wygl5da3 podzia3 obowi5zków w ich ramach. Z doku-
mentacji SB mo4emy dowiedzieB si2 m.in. o tym, jakie osoby w Gdyni 
i Gda.sku odpowiada3y za takie zagadnienia zwi5zane z organizacj5 pa-
pieskiej pielgrzymki jak np.: dekoracje miejsc uroczysto8ci oraz tras prze-
jazdu orszaku papie4a, nag3o8nienie lub te4 program artystyczny prze-
znaczony dla oczekuj5cych na przybycie Jana Paw3a II wiernych6. W tym 
miejscu warto zauwa4yB, 4e ów program artystyczny nie by3 dla ówcze-
snych w3adz spraw5 oboj2tn5, gdy4 móg3 zawieraB jakie8 elementy wy-
mierzone w komunizm i z tego te4 powodu musia3 znajdowaB si2 pod 
kontrol5. Spraw2 t2 poruszy3 na jednym ze spotka. zespo3u wojewódz-
kiego ds. organizacji pielgrzymki papieskiej do Trójmiasta ówczesny wo-
jewoda gda.ski gen. bryg. Mieczys3aw Cygan7.

Je8li chodzi o >zyczne zabezpieczenie wizyty, tras przejazdów orsza-
ku papieskiego oraz miejsc uroczysto8ci z udzia3em Jana Paw3a II to 

5 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Sk$ad zespo$u g$ównego strony pa&stwowej, k. 7; AIPN Gd, 003/200, t. 2, Sk$ad zespo$u 
g$ównego strony ko(cielnej, k. 8.
6 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Diecezjalny komitet organizacyjny ds. Pielgrzymki Ojca !w. do Gda&ska, k. 9–11, 14–15; 
AIPN Gd, 003/200, t. 2, Diecezjalny komitet organizacyjny ds. Pielgrzymki Ojca !w. do Gdyni, k. 16–18.
7 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Notatka s$u#bowa ze spotkania zespo$u wojewódzkiego, Gda&sk 16.03.1987, k. 102.
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oprócz organów MSW odpowiedzialne za. by3y ko8cielne s3u4by porz5d-
kowe powo3ane w diecezjach gda.skiej i che3mi.skiej (do tej ostatniej 
nale4a3a wówczas Gdynia). W my8l wytycznych sztabu dzia3aj5cego wte-
dy wCgda.skim WUSW obowi5zywaB mia3a „podstawowa zasada, 4e 
wszelkie interwencje wCpierwszej kolejno8ci podejmuj5 cz3onkowie ko-
8cielnej s3u4by porz5dkowej i ewentualnie zatrzymane osoby podejrza-
ne przekazuj5 funkcjonariuszom MO”8. W aktach sprawy obiektowej 

„Zorza II” znajduj5 si2 kopie dokumentacji wytworzonej przez gda.sk5 
kuri2 biskupi5 dotycz5cej powo3anej wtedy do 4ycia przez biskupa Tade-
usza Goc3owskiego Diecezjalnej S3u4by Porz5dkowej „Semper Fidelis”. 
Cz3onkiem tej4e formacji wed3ug statutu móg3 byB „ka4dy m24czyzna 
w wieku powy4ej 18 lat wyznania rzymsko-katolickiego, poczuwaj5cy si2 
do 35czno8ci z Ko8cio3em, ciesz5cy si2 nienagann5 opini5, zdolny pod 
wzgl2dem psycho->zycznym do wype3niania dobrowolnie przyj2tych 
obowi5zków regulaminowych”9. Z cytowanego powy4ej dokumentu wy-
nika równie4, 4e chocia4 DSP „Semper Fidelis” powo3ano do 4ycia z my-
8l5 o zabezpieczeniu pielgrzymki Jana Paw3a II do Gda.ska, to jednak 
od samego pocz5tku nie zamierzano jej likwidowaB po tym4e wydarze-
niu, lecz utrzymaB j5 na sta3e, aby s3u4y3a w przysz3o8ci „do utrzymania 
3adu i porz5dku w czasie uroczysto8ci ko8cielnych”10. Do utworzenia Ko-
8cielnej S3u4by Porz5dkowej dosz3o wówczas tak4e i w Gdyni, gdzie bi-
skup sufragan che3mi.ski Andrzej Aliwi.ski przekaza3 wszystkim pro-
boszczom gdy.skich para>i specjalny komunikat, w którym apelowa3 do 
m'#czyzn katolickich o wst2powanie do tej4e formacji. Od kandydatów 
na cz3onków Ko8cielnej S3u4by Porz5dkowej wymagano wówczas dobre-
go stanu zdrowia, zdyscyplinowania, wysokiego poziomu moralnego 
oraz braku na3ogów 11.

Co si2 tyczy ca3okszta3tu zabezpieczenia pobytu Jana Paw3a II na te-
renie Gdyni, Gda.ska i Sopotu, to zadania wchodz5ce w jego zakres zo-
sta3y pierwotnie podzielone przez w3adze gda.skiego WUSW na 16 
operacji. By3y to:

8 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Kierunkowy plan dzia3ania sztabu WUSW w Gda.sku do zabezpieczenia operacji „Zo-
rza II” (cz28B druga), dalej cyt.: Kierunkowy plan dzia3ania […] cz28B druga; Gda&sk 09.05.1987, k. 120.
9 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Semper Fidelis (Zawsze Wierny). Statut Diecezjalnej S3u4by Porz5dkowej, k. 55–56.
10 Tam4e.
11 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Notatka s3u4bowa, Gda.sk 18.03.1987, k. 63.
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Operacja nr 1 – Gdynia – miejsce celebry i trasa przejazdu,
Operacja nr 2 – Sopot – trasa przejazdu z mola do rezydencji w Oliwie,
Operacja nr 3 – Westerplatte – spotkanie papie4a z m3odzie45,
Operacja nr 4 – Gda.sk-Aródmie8cie – Bazylika Mariacka,
Operacja nr 5 – Trasa przejazdu kolumny papieskiej Gda.sk – Oliwa i Oliwa – Za-
spa,
Operacja nr 6 – Zaspa – miejsce celebry papie4a,
Operacja nr 7 – (Alternatywna) Trasa przejazdu kolumny papieskiej z Zaspy na 
lotnisko wCR2biechowie,
Operacja nr 8 – Rezydencja papieska w Oliwie,
Operacja nr 9 – Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w województwie,
Operacja nr 10 – Operacyjno-prewencyjne zabezpieczenie miasta Gdyni,
Operacja nr 11 – R2biechowo-port lotniczy – ceremonia odlotu papie4a,
Operacja nr 12 – Operacyjno-prewencyjne zabezpieczenie miasta Gda.ska,
Operacja nr 13 – Trasa przej8cia kolumny papieskiej drog5 wodn5,
Operacja nr 14 – Prewencyjne zabezpieczenie województwa gda.skiego ze szczegól-
nym uwzgl2dnieniem linii i 8rodków komunikacji masowej,
Operacja nr 15 – Zabezpieczenie antyterrorystyczne,
Operacja nr 16 – Dzia3ania na wypadek P[owa4nego] Z[agro4enia]12.

Kiedy okaza3o si2, 4e Jan Pawe3 II odwiedzi Pomnik Poleg3ych Stocz-
niowców w Gda.sku, co budzi3o, jak wiadomo, ostry sprzeciw komuni-
stów, wydzielono dodatkowo operacj2 nr 17, która w ramach operacyj-
no-prewencyjnego zabezpieczenia miasta Gda.ska mia3a zabezpieczyB 
ten w3a8nie moment pobytu papie4a w Gda.sku. W3adze obawia3y si2 
wizyty Jana Paw3a II pod tym pomnikiem i liczy3y si2 z tym, 4e jego obec-
no8B tam mo4e spowodowaB „powa4ne zagro4enie dla 3adu i porz5dku 
publicznego, gdy4 by3o to wed3ug SB tradycyjne miejsce niepokojów spo-
3ecznych”13. Oprócz tego funkcjonariusze WUSW w Gda.sku opraco-
wali zasady podzia3u terenu Trójmiasta na obszary i strefy oraz system 
przepustek maj5ce na celu zagwarantowanie bezpiecze.stwa osobie pa-
pie4a oraz uczestnikom uroczysto8ci z jego udzia3em14.

Jednym z elementów zwi5zanych z przygotowaniem wizyty Ojca Awi2-
tego w Trójmie8cie by3o sporz5dzenie dokumentacji fotogra>cznej miejsc, 

12 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Informacja o przebiegu operacji „Zorza II” na terenie województwa gda&skiego (dalej cyt.: 
Informacja o przebiegu…), Gda&sk 14.06.1987, k. 341/1.
13 Tam4e.
14 Tam4e.
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w których mia3y odbyB si2 uroczysto8ci. W zwi5zku z tym ju4 kilka mie-
si2cy przed papiesk5 pielgrzymk5 wykonano do8B du45 ilo8B zdj2B, na 
których miejsca te widoczne s5 z ró4nej perspektywy. Fotogra>e te po-
s3u4yB mia3y jako materia3 pogl5dowy niezb2dny do odpowiedniego roz-
planowania i rozmieszczenia si3 oraz do przewidzenia ró4nego rodzaju 
potencjalnych zagro4e.15.

Jednak troska o >zyczne bezpiecze.stwo papie4a i wiernych nie by3a 
jedynym zadaniem stoj5cym przed funkcjonariuszami podlegaj5cymi 
resortowi spraw wewn2trznych. Wa4nym zadaniem by3a te4 ochrona ko-
munistycznej w3adzy przed ró4nego rodzaju zagro4eniami. Podstaw5 
funkcjonowania SB jako policji politycznej PRL by3o wykorzystywanie 
przez ni5 tzw. osobowych @róde3 informacji a w szczególno8ci tajnych 
wspó3pracowników. Ju4 grudniu 1986 r., a wi2c na pó3 roku przed pla-
nowanym terminem papieskiej pielgrzymki, jednostki organizacyjne re-
sortu spraw wewn2trznych otrzyma3y pismo z Departamentu IV MSW, 
w którym zawarte by3o polecenie 

wyselekcjonowania i wytypowania agentury maj5cej mo4liwo8ci realizowania 
zada. operacyjnych […] z uwzgl2dnieniem nast2puj5cych kryteriów:

– dotarcie do osoby papie4a i jego bezpo8redniego otoczenia – mo4liwo8B kszta3-
towania ocen i opinii w tym 8rodowisku oraz wp3ywanie na postaw2 Jana Paw-
3a II w sposób bezpo8redni lub za po8rednictwem osób trzecich,

– udzia3 w ko8cielnych ogniwach organizacyjnych przygotowuj5cych przedmio-
tow5 wizyt2 – mo4liwo8B wp3ywu na decyzje podejmowane w tych ogniwach,

– udzia3 w imprezach i uroczysto8ciach religijnych, w których b2dzie uczestni-
czy3 papie4 – mo4liwo8B dzia3ania neutralizuj5cego „w t3umie” w warunkach za-
mieszek i konGiktu oraz przeciwdzia3ania wrogim politycznie inicjatywom16.

Zadaniem WUSW w Gda.sku i wykorzystywanej przez niego agen-
tury by3o przede wszystkim uzyskiwanie informacji na temat organizacji 
planowanej pielgrzymki Jana Paw3a II do Trójmiasta. Do realizacji tego 
celu s3u4yB mieli tajni wspó3pracownicy ulokowani w kurii gda.skiej oraz 
w diecezjalnych komitetach maj5cych na celu organizacj2 wizyty papie4a 

15 Dokumentacja fotogra>czna (pozytywy fotogra>i naklejone na umieszczone w teczkach tablice pogl5dowe) 
znajduje si2 m.in. w jednostkach archiwalnych o sygn.: IPN Gd 433/84-89, IPN Gd 510/11.
16 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Pismo Naczelnika Wydzia3u II Departamentu IV MSW do Naczelników Wydzia3ów 
IV WUSW, Warszawa 18.12.1986, k. 52.
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w Gda.sku i Gdyni. Dysponowali oni informacjami, nieraz z tzw. „pierw-
szej r2ki”, a oprócz tego mogli mieB wp3yw na decyzje gremiów, do których 
nale4eli. Widzimy wi2c, 4e samo dostarczanie informacji funkcjonariu-
szom SB by3o jedynie jednym z aspektów wykorzystywania tajnych 
wspó3pracowników. Byli oni tak4e ogniwem, które s3u4by specjalne PRL 
wykorzystywa3y do wywierania wp3ywu na decyzje instytucji ko8ciel-
nych i ich kierownictwa. Niejednokrotnie SB przeprowadza3a tzw. kom-
binacje operacyjne, podczas których wykorzystuj5c swoich TW, wp3y-
wa3a na niczego nie8wiadome osoby w ten sposób, aby podj23y one 
dzia3ania po45dane z punktu widzenia w3adz komunistycznych. Tak 
wi2c oprócz funkcji dostarczyciela informacji tajny wspó3pracownik SB 
móg3 byB narz2dziem manipulacji, której dopuszcza3 si2 na osobach, 
z którymi mia3 styczno8B.

Tak si2 sk3ada, 4e w aktach sprawy obiektowej „Zorza II” zachowa3y 
si2 8lady tego typu kombinacji operacyjnej. Przyczyn5 jej przeprowadze-
nia przez gda.ski WUSW by3a ch2B wyeliminowania znanego z wybitnie 
antykomunistycznej postawy proboszcza para>i 8w. Brygidy ks. Henry-
ka Jankowskiego z diecezjalnego komitetu organizacyjnego ds. pielgrzym-
ki papieskiej w Gda.sku. Dzia3aj5c w jego ramach, by3 on jedn5 z osób 
odpowiedzialnych za dekoracj2 tras, którymi mia3 przemieszczaB si2 or-
szak papieski podczas wizyty w Gda.sku. Tymczasem wymierzona w w3a-
dze komunistyczne dzia3alno8B proboszcza para>i 8w. Brygidy by3a sol5 
w oku ich przedstawicieli. Jako przyk3ad jej podano m.in. stwierdzenie 
kapelana Solidarno8ci, 4e b2d5ce elementem o>cjalnej propagandy „has3o 
walki o pokój jest «niedorzeczne i wymy8lone przez komunistów», gdy4 
jego zdaniem […] o pokój nie mo4na walczyB, poniewa4 walka wyklu-
cza pokój”17. Oprócz tego ks. Jankowski na pytanie o mo4liwo8B zorga-
nizowania pielgrzymek do Rzymu, Lourdes lub Fatimy odpowiedzia3, 4e 
nie podejmie si2 ich organizacji, poniewa4 „nie ma zamiaru k3aniaB si2 
komunistom”18. Chodzi3o tu oczywi8cie o to, 4e organizuj5c wyjazd za-
graniczny ks. Jankowski musia3by staraB si2 o paszport, którego uzyska-
nie by3o wówczas uzale4nione od dobrej woli funkcjonariuszy SB 
17 Operacja „Zorza II”. S$u#ba Bezpiecze&stwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Paw$a II w Trój-
mie(cie (czerwiec 1987), wybór, redakcja naukowa i wst2p: S. Cenckiewicz, M. Kruk; opracowanie: S. Cenckie-
wicz, A. Chmielecki, M. Kruk, M. Krzencessa-Trichet, P. Semków, P. Wójtowicz, Warszawa–Gda.sk 2008, s. 55.
18 Tam4e.
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iCwi5za3oby si2 z konieczno8ci5 wystosowywania pró8b skierowanych 
pod ich adresem. Oprócz tego do bezpieki a za jej po8rednictwem do 
ówczesnych dygnitarzy partyjnych dochodzi3y irytuj5ce ich wie8ci, ja-
koby Jan Pawe3 II podczas swego pobytu w Gda.sku mia3 zamiar od-
wiedziB para>2 8w. Brygidy a tak4e odmówiB modlitw2 pod Pomnikiem 
Poleg3ych Stoczniowców 19. Oczywi8cie ewentualna wizyta papie4a w pa-
ra>i ks. Jankowskiego oznacza3aby znaczny wzrost presti4u tego ostat-
niego, do czego SB nie chcia3a dopu8ciB.

Tak si2 sk3ada, 4e chocia4 ks. Jankowski nale4a3 do diecezjalnego 
komitetu organizuj5cego pielgrzymk2 Jana Paw3a II do Gda.ska, to 
jednak jego stosunki z biskupem Goc3owskim by3y ch3odne. SB, która 
z powodzeniem umia3a obracaB na swoj5 korzy8B wszelkie niesnaski 
mi2dzyludzkie, by3a o tym fakcie dobrze poinformowana. Aby nega-
tywnie nastawiB biskupa do proboszcza para>i 8w. Brygidy, bezpieka 
postanowi3a pos3u4yB si2 pocztówkami wydanymi rzekomo przez So-
lidarno8B, z których jedna przedstawia3a „podobizny” Jana Paw3a II i ks. 
Jankowskiego. Najprawdopodobniej chodzi tu o karty pocztowe wyda-
ne przez „Niezale4n5 Poczt2 Pomorza”. Jedna z nich rzeczywi8cie przed-
stawia skierowane ku sobie g3owy wymienionych przed chwil5 osób. 
Pomys3 SB polega3 na tym, aby za po8rednictwem TW ps. „Szeik” do-
starczyB te karty biskupowi Goc3owskiemu, którego ambicja mia3a zo-
staB w ten sposób ura4ona. 2 czerwca 1987 r. karty tra>3y do r5k biskupa 
natomiast wspomniany przed chwil5 TW ps. „Szeik” przekaza3 wów-
czas swym esbeckim mocodawcom, 4e „reakcja bpa T. Goc3owskiego 
na wydane przez Solidarno8B pocztówki nic dobrego nie wró4y na przy-
sz3o8B dla ks. Jankowskiego”20. Opini2 sw5 informator SB opar3 na tym, 
4e „znaj5c psychik2 biskupa, mo4na stwierdziB, 4e publikacje te dotkn2-
3y osobi8cie ambicje biskupa”21. Widzimy wi2c jak niczego nie8wiado-
my biskup Goc3owski zosta3 zmanipulowany przez SB, a tak4e jak taj-
ny wspó3pracownik wykorzystany zosta3 nie tylko do dostarczania in-
formacji, ale równie4 jako narz2dzie do przeprowadzenia kombinacji 
operacyjnej.
19 Tam4e.
20 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Notatka s3u4bowa z odbytego spotkania z TW ps. „Szeik” w dniu 01.06.1987 oraz po-
nownego spotkania w dniu 02.06.1987, Gda.sk 03.06.1987, k. 282.
21 Tam4e.  Pod pseudonimem „Szeik” („Szejk”) zarejestrowany by3 wówczas kanclerz kurii gda.skiej ks. Wies3aw Lauer.
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Na kilka miesi2cy przed wizyt5 Ojca Awi2tego w Polsce przedmiotem 
troski w3adz by3y nastroje spo3eczne wywo3ane trudn5 sytuacj5 ekono-
miczn5 kraju. By3y one te4 przedmiotem analiz SB, w której materia3ach 
czytamy, 4e 

w ochranianych obiektach gospodarki narodowej na przestrzeni bie45cego roku 
wyst5pi3y nastroje niezadowolenia w8ród za3óg Stoczni Gda.skiej im. Lenina 
oraz takich zak3adów produkcyjnych jak Elmor, Hydroster i Telkom-Telmor. […] 
Aktualna sytuacja w8ród za3óg pracowniczych charakteryzuje si2 mo4liwo8ci5 
pogorszenia nastrojów i atmosfery na tle przewidywanego spadku stopy 4ycio-
wej przede wszystkim w wyniku oczekiwanych podwy4ek cen artyku3ów spo4yw-
czych oraz dalszego porz5dkowania i dynamizowania gospodarki w ramach II eta-
pu reformy. Sytuacj2 dodatkowo pogarsza fakt, 4e wiele zak3adów pracy boryka si2 
z trudno8ciami >nansowymi i produkcyjnymi […], co w konsekwencji doprowa-
dziB mo4e do obni4enia si2 zarobków i wyst5pienia na tym tle konGiktów i nieza-
dowole.. Sytuacja ta mo4e wp3yn5B na radykalizacj2 dzia3a. zak3adowych i po-
nadzak3adowych organizacji zwi5zkowych a tak4e nielegalnych struktur 22. 

Nieco pó@niej, w maju 1987 r., czyli na miesi5c przed przybyciem pa-
pie4a do Polski, funkcjonariusze WUSW w Gda.sku uwa4ali, 4e „w zde-
cydowanej wi2kszo8ci grup spo3ecznych utrzymuje si2 opinia o spokoj-
nym i religijnym przebiegu wizyty papie4a Jana Paw3a II w województwie 
gda.skim”23. Nie oznacza3o to jednak, 4e sytuacja nie dostarcza3a powo-
dów do obaw. W wielu pomorskich zak3adach pracy nadal utrzymywa3y 
si2 nastroje niezadowolenia spo3ecznego. Do przedstawicieli w3adz do-
chodzi3y te4 rozpowszechniane w tym czasie pog3oski o „rzekomych przy-
gotowaniach do akcji protestacyjnych zwi5zanych z podwy4k5 cen, co 
ma nast5piB po zako.czeniu wizyty papie4a”24. Wynika3o z nich wi2c, 4e 
do ewentualnych protestów w zak3adach pracy doj8B mo4e ju4 po wizy-
cie papieskiej. W zwi5zku z pielgrzymk5 Jana Paw3a II do Ojczyzny w3a-
dze PRL nie czu3y si2 komfortowo tak4e z innego powodu. Otó4 zdawa3y 
sobie spraw2, 4e „stosunek przeciwników socjalizmu do wizyty papie4a 
jest niezaprzeczalnie pozytywny i wynika z tego, 4e «dostojny go8B jest ich 

22 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Kierunkowy plan dzia3ania Sztabu WUSW w Gda.sku do zabezpieczenia operacji „Zo-
rza II”, (dalej cyt. jako: Kierunkowy plan dzia$ania); Gda&sk 12.02.1987, k. 80–81.
23 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Kierunkowy plan dzia$ania […] cz'(* druga, Gda&sk 09.05.1987, k. 107.
24 Tam4e.
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sojusznikiem ideologicznym», a z politycznego punktu widzenia mo4e 
byB ta wizyta zastrzykiem nowej energii dla postaw antypa.stwowych”25.

W swoich planach dotycz5cych operacyjnego zabezpieczenia piel-
grzymki papieskiej do Trójmiasta bezpieka uwzgl2dnia3a równie4 ów-
czesn5 opozycj2 polityczn5. Uwadze funkcjonariuszy gda.skiego WUSW 
nie usz3o wówczas mi2dzy innymi, 4e „od czasu podj2cia decyzji o uwol-
nieniu aresztowanych i skazanych za nielegaln5 dzia3alno8B prowadzo-
n5 z pobudek politycznych, na wolno8ci znalaz3a si2 ca3a czo3ówka lide-
rów b[y3ej] Solidarno8ci jak: Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis, Andrzej 
Gwiazda, Andrzej Micha3owski, Antoni Grabarczyk i wielu innych”26. 
Dzi2ki temu w opinii SB gda.scy opozycjoni8ci stanowili „czo3owy o8ro-
dek antypa.stwowej dzia3alno8ci”27. Spo8ród planowanych uroczysto-
8ci z udzia3em Jana Paw3a II na terenie Trójmiasta bez w5tpienia w 8ro-
dowisku w3adz partyjno-administracyjnych najbardziej obawiano si2 
mszy 8wi2tej, która mia3a zostaB odprawiona na osiedlu Zaspa. Wed3ug 
ustale. bezpieki wybiera3a si2 na t2 msz2 „ca3a opozycyjna ekstrema”, 
dzi2ki czemu nabo4e.stwo to sta3oby si2 a>rmacj5 przez Ko8ció3 „idei 
i osób zwi5zanych z «Solidarno8ci5», a ca3a uroczysto8B religijna nabra-
3aby cech imprezy o charakterze politycznym”28.

Jako prób2 stworzenia organizacji, która wed3ug oceny w3adz komu-
nistycznych mog3a zostaB przekszta3cona w „legaln5 struktur2 dzia3ania 
dla elementów prosolidarno8ciowych czy opozycyjnych”, postrzegano 
z3o4enie w Wydziale Spo3eczno-Administracyjnym Urz2du Wojewódz-
kiego wniosku o zarejestrowanie Klubu Inteligencji Katolickiej w Gda.-
sku i o nadanie mu statusu stowarzyszenia. Wed3ug tzw. wst2pnego roz-
poznania dokonanego przez Wydzia3 IV gda.skiego WUSW 

w sk3adzie […] grupy inicjuj5cej za3o4enie klubu znajduj5 si2 osoby, które w prze-
sz3o8ci znane by3y z ekstremalnej dzia3alno8ci w by3ym zwi5zku „Solidarno8B” 
b5d@ aktualnie prezentuj5ce negatywn5 postaw2 spo3eczno-polityczn5 (m.in. 
osoby internowane b5d@ przeznaczone do internowania w okresie stanu wojen-
nego, trzech dziennikarzy pozbawionych uprawnie. zawodowych za aktywn5 

25 Tam4e.
26 Tam4e, k. 81.
27 Tam4e.
28 Tam4e, k. 82.
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dzia3alno8B prosolidarno8ciow5, aktywni dzia3acze b[y3ej] „Solidarno8ci”, czy 
sympatycy nielegalnych struktur politycznych29. 

Niepokój ze strony w3adz budzi3y te4 „aspiracje cz3onków za3o4ycieli 
do prowadzenia dzia3alno8ci o zasi2gu wojewódzkim a nie w obr2bie 
miasta Gda.ska, [które] s5 symptomem niepokoj5cej tendencji do koncen-
tracji organizacyjnej rozproszonego dotychczas elementu prosolidarno8cio-
wego”30. Co prawda pomys3 reaktywacji powsta3ego w 1980 r., a zlikwido-
wanego w latach 1983–1985 gda.skiego KIK-u zyska3 aprobat2 biskupa 
T.CGoc3owskiego, lecz z wyszczególnionych wy4ej powodów w3adze woje-
wódzkie w 1987 r. odmówi3y zgody na jego rejestracj2. Warto zwróciB uwa-
g2 na fakt, i4 prób2 reaktywacji gda.skiego KIK-u podj2to w okresie bez-
po8rednio poprzedzaj5cym trzeci5 pielgrzymk2 Jana Paw3a II do Polski 
i wed3ug oceny w3adz nie by3o to kwesti5 przypadku. Uzna3y one, 4e 
wniosek o rejestracj2 klubu w UW z3o4ono w3a8nie wtedy dlatego, 4e 
w przeddzie. przyjazdu papie4a spodziewano si2, 4e czynniki admini-
stracyjne „nie chc5c zaogniaB stosunków z Ko8cio3em b2d5 zmuszone za-
3atwiB spraw2 rejestracji pozytywnie”31. Jak ju4 wspomnia3em, nic takiego 
w 1987 r. si2 nie sta3o i na ponown5 rejestracj2 gda.skiego KIK-u przy-
sz3o czekaB jego cz3onkom do 1988 r.32 Co ciekawe, w cz28ci esbeckich 
materia3ów uwydatnia si2 fakt zaanga4owania si2 w dzie3o reaktywacji 
klubu dzia3aczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które samo zresz-
t5 „pozostawa3o w zainteresowaniu” Wydzia3u III WUSW w Gda.sku33. 
Faktem jest jednak, 4e cz3onkowie ZK-P stanowili jedynie cz28B grupy 
zmierzaj5cej do reaktywacji KIK-u w Gda.sku pod koniec lat osiemdzie-
si5tych ubieg3ego stulecia34.

Obiektem inwigilacji ze strony s3u4b specjalnych PRL by3y te4 8rodo-
wiska m3odzie4owe. Co prawda na kilka miesi2cy przed przyjazdem 

29 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Pismo Naczelnika Wydzia3u IV WUSW w Gda.sku do Zespo3u sprawozdawczo-infor-
macyjnego WUSW w Gda.sku, Gda.sk 23.04.1987, k. 243.
30 Tam4e.
31 Tam4e.
32 D. Gucewicz, „Przestrze& wolno(ci” w Trójmie(cie. Dzieje gda&skiego Klubu Inteligencji Katolickiej (do 1990 r.), 
[w:] Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrze& dzia$a& niezale#nych w latach osiemdziesi%tych XX wieku, pod. 
red. K. Bia3eckiego, Warszawa–Pozna. 2014, s. 286.
33 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Pismo Naczelnika Wydzia$u IV WUSW w Gda&sku do Naczelnika Wydzia$u V Depar-
tamentu IV MSW w Warszawie, Gda&sk 01.04.1987, k. 240.
34 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Meldunek operacyjny nr 96, Gda&sk 04.04.1987, k. 246; D. Gucewicz, dz. cyt., s. 299.
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papie4a do Polski nie odnotowano „powa4niejszych zagro4e.” z ich stro-
ny „oprócz dwukrotnego kolporta4u nielegalnych wydawnictw”, stwier-
dzono jednak aktywno8B niektórych by3ych dzia3aczy i sympatyków So-
lidarno8ci na Uniwersytecie Gda.skim.

Do 8rodowisk, którymi SB interesowa3a si2 przed przyjazdem papie-
4a do Trójmiasta (i nie tylko wtedy) nale4a3a tak4e Federacja M3odzie-
4y Walcz5cej. Oród3em informacji na temat poczyna. cz3onków tej4e 
organizacji w tym czasie by3y dla gda.skiej bezpieki doniesienia TW 
ps.C„Krzysztof ”. Wynika z nich m.in., 4e 

w zwi5zku z wizyt5 papie4a w Gda.sku FMW planuje zwi2kszon5 aktywno8B 
propagandow5 (ulotki, nadzwyczajne numery podziemnych wydawnictw, ko3a 
samokszta3ceniowe itd.) w okresie od ko.ca kwietnia [1987 r.]. Wspó3pracow-
nicy FMW dostarczaj5 ze szpitali i hoteli robotniczych oraz internatów prze8cie-
rad3a celem wykorzystania ich do konstrukcji transparentów. Cz3onkowie FMW 
staraj5 si2 za po8rednictwem zaprzyja@nionych duszpasterzy o dost2p do papie-
4a i miejsc, które odwiedzi, w szczególno8ci chodzi o dost2p na Westerplatte. S5 
opracowywane nowe metody przemycania ulotek i transparentów na spotkanie 
z papie4em35. 

Wed3ug pó@niejszych danych posiadanych przez WUSW w Gda.sku, 
transparenty te przygotowywane by3y przez zawodowego plastyka przy 
pomocy m3odych ludzi w wieku od 16 do 20 lat, natomiast wyekspono-
wane mia3y zostaB zarówno podczas spotkania Jana Paw3a II z m3odzie-
45 na Westerplatte, jak równie4 podczas mszy 8wi2tej na Zaspie. Oprócz 
tego osob5, która pomaga3a zdobywaB zaproszenia na uroczysto8ci pa-
pieskie na Westerplatte, dla cz3onków FMW i „Solidarno8ci Walcz5cej” 
mia3 byB ks. H. Jankowski. Generalnie rzecz ujmuj5c, wed3ug TW 
ps.C„Krzysztof ” w8ród cz3onków FMW mówi3o si2 wówczas, 4e wszyscy 
szykuj% si' na Gda&sk. Na uroczysto8ci z udzia3em Jana Paw3a II w tym 
mie8cie przyjechaB mia3o wielu cz3onków tej organizacji z ca3ej Polski, dla 
których z pomoc5 Ko8cio3a szukano kwater na czas pobytu w Gda.sku36.

35 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Wyci%g z informacji tajnego wspó$pracownika ps. „Krzysztof ” nr ew[idencyjny] 53756 
z dnia 06.04.1987, Gda&sk 07.04.1987, k. 226.
36 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Wyci5g z informacji tajnego wspó3pracownika ps. „Krzysztof ” nr ew[idencyjny] 53756 
z dnia 15.05.1987, Gda.sk 16.05.1987, k. 263; Pismo Naczelnika Wydzia3u IV WUSW w Gda.sku do Zespo3u 
sprawozdawczo-informacyjnego WUSW w Gda.sku, Gda.sk 13.05.1987, k. 261.
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Omawiaj5c rozpracowywanie 8rodowiska m3odzie4owego i akade-
mickiego przez SB przed wizyt5 Jana Paw3a II na Pomorzu, warto poru-
szyB kwesti2 darów przygotowywanych przez nie na t2 okoliczno8B. Jako 
przyk3ad pos3u4y nam fakt przypadkowego najprawdopodobniej natra-
>enia przez jednego z funkcjonariuszy Wydzia3u IV WUSW w Gda.sku 
na kserokopi2 medalu, który mia3 zostaB wr2czony przez studentów Aka-
demii Medycznej w Gda.sku Ojcu Awi2temu podczas jego spotkania 
z m3odzie45 na Westerplatte. Awers owego medalu przedstawia3 popier-
sie Jana Paw3a II na tle trzech krzy4y tworz5cych Pomnik Poleg3ych Stocz-
niowców. Oczywi8cie dar taki ze wzgl2du na bezpo8rednie nawi5zanie 
do masakry z grudnia 1970 r. budzi3 powa4ne zastrze4enia ze strony 
w3adz, dlatego te4 funkcjonariusz niezw3ocznie po ujrzeniu na tablicy 
informacyjnej kserokopii medalu zdj53 j5, dostarczy3 do urz2du w celu 

„s3u4bowego wykorzystania”. Z materia3ów archiwalnych SB wynika, 
4e takich „podejrzanych politycznie” darów przygotowywanych do wr2-
czenia papie4owi w Trójmie8cie by3o wi2cej. Wszak ju4 w lutym 1987 r. 

„niepokój” ze strony w3adz komunistycznych wywo3ywa3 fakt „podejmo-
wania inicjatyw w kierunku przygotowania prezentów, jakie maj5 byB wr2-
czone papie4owi w czasie jego pobytu w Gda.sku. Tre8B i symbolika pre-
zentów – jak wynika z rozpoznania operacyjnego – odbiegaB b2dzie od 
charakteru religijnego a eksponowane maj5 byB elementy zwi5zane z wy-
darzeniami 1970 i 1980 r.”37.

W5tpliwo8ci ze strony w3adz komunistycznych budzi3y te4 inne aspek-
ty zwi5zane z przygotowywaniem si2 gda.skiego ko8cio3a do wizyty Jana 
Paw3a II. Sprzeciw ich wzbudzi3y m.in. trzy krzy4e b2d5ce elementem 
zaprojektowanego przez Mariana Ko3odzieja o3tarza, który stan53 na 
gda.skiej Zaspie. Podczas jednej z narad swoj5 dezaprobat2 w tej mate-
rii wyrazi3 ówczesny wojewoda gda.ski gen. M. Cygan. Co si2 za8 tyczy 
samego projektu o3tarza i tronu papieskiego na Zaspie a tak4e zaprojek-
towanych równie4 przez M. Ko3odzieja bram triumfalnych (Mariacka, 
Rzemie8lników i Kaszubska) to prowadz5cy spraw2 obiektow5 „ZorzaCII” 
Wydzia3 IV WUSW w Gda.sku otrzyma3 ich fotokopie, które wcze8-
niej „drog5 operacyjn5” uzyska3 tamtejszy Wydzia3 III. Oprócz fotokopii 

37 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Wytyczne Kierownika Sztabu WUSW w Gda.sku w oprawie zada. jednostek organi-
zacyjnych w operacji „Zorza II”, Gda.sk 14.02.1987, k. 99.
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projektów tych4e budowli Wydzia3 IV otrzyma3 tak4e notatk2 s3u4bow5 
zawieraj5c5 ogólne informacje na ich temat38.

Inn5 rzecz5, która nie zyska3a aprobaty ze strony ówczesnych w3adz 
partyjno-administracyjnych województwa gda.skiego by3 emblemat wy-
drukowany na czapkach cz3onków Diecezjalnej S3u4by Porz5dkowej „Sem-
per Fidelis”. Zawiera3 on m.in. napis o tre8ci „Gedania Semper Fidelis”, czyli 

„Gda.sk Zawsze Wierny”, jednak ko8ci5 niezgody by3a w tym wypadku nie 
tyle jego tre8B, lecz u4yty krój liter. Kojarzy3 si2 on z tzw. solidaryc5, czyli 
kszta3tem liter tworz5cych s3owo „Solidarno8B” w logo tego4 zwi5zku. 
Oprócz tego z litery „n” w s3owie Gedania wy3ania3a si2 powiewaj5ca bia-
3o-czerwona Gaga, co by3o jeszcze jedn5 analogi5 do wspomnianego logo 
NSZZ „Solidarno8B”. Równie4 w tym wypadku w imieniu w3adz pa.-
stwowych interweniowa3 wojewoda Cygan. W dniu 27 maja 1987 r. wy-
stosowa3 on w tej sprawie specjalne pismo do biskupa T. Goc3owskiego, 
w którym wniós3 „kategoryczny sprzeciw wobec poczyna. podleg3ych 
Waszej Ekscelencji s3u4b”39. W pi8mie tym czytamy, 4e 

emblemat wydrukowany na czapkach s3u4b ko8cielnych maj5cych wspó3pra-
cowaB ze s3u4bami Wojewódzkiego Urz2du Spraw Wewn2trznych i Biura Ochro-
ny Rz5du jest nie do przyj2cia. Zaznaczenie w nim symbolu nieistniej5cego ru-
chu [czyli zdelegalizowanego w tym czasie NSZZ „Solidarno8B – S.F.] nie mo4e 
byB inaczej odebrane jak próba manifestowania wobec zgromadzonych na uro-
czysto8ciach religijnych wiernych sentymentów do zdelegalizowanych struk-
tur a wi2c si35 rzeczy godzi to w interes Pa.stwa, którego go8ciem jest Ojciec 
Awi2ty40.

Obawy ze strony w3adz partyjno-administracyjnych województwa 
gda.skiego budzi3 spodziewany przyjazd do Trójmiasta, a w szczegól-
no8ci na msz2 8wi2t5 w intencji ludzi pracy na Zaspie, wielu grup ludzi 
z ca3ej Polski. Wed3ug danych bezpieki w sk3ad tych4e grup wchodziB 
mia3o wiele osób zwi5zanych z opozycj5 polityczn5. Spodziewano si2 
np. przyjazdu grupy „200 osób zwi5zanych ze szczeci.skim o8rodkiem 
38 AIPN Gd, 003/200, t. 3, Notatka s3u4bowa, Gda.sk 15.04.1987, k. 80–81. Oprócz trzech wspomnianych bram 
M.CKo3odziej zaprojektowa3 te4 wówczas Bram2 Stoczniowców, jednak w odró4nieniu od o3tarza papieskiego, 
wszystkie bramy triumfalne nie zosta3y zbudowane; pozosta3y tylko na papierze.
39 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Pismo wojewody gda.skiego gen. bryg. M. Cygana do biskupa gda.skiego T. Goc3ow-
skiego, Gda.sk 27.05.1987, k. 31.
40 Tam4e.
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«duszpasterstwa ludzi pracy»”, w8ród których znajdowali si2 dzia3acze 
NSZZ „Solidarno8B”. Z terenu ówczesnego województwa koni.skiego 
przybyB mia3a równie du4a liczba ludzi, w8ród których byli „dzia3acze 
b[y3ej] «Solidarno8ci» zrzeszeni w tzw. konfraterni im. ks. J. Popie3usz-
ki”. Jeszcze liczniejsza, bo licz5ca a4 300 osób grupa przyjechaB mia3a do 
Gda.ska „z terenu miasta i woj.[ewództwa] gorzowskiego”. W sk3ad jej 
wchodzi3y wed3ug SB „osoby znane z podejmowania w przesz3o8ci ne-
gatywnych inicjatyw spo3eczno-politycznych”. Oprócz tego do gda.skie-
go WUSW dochodzi3y niepotwierdzone informacje o mo4liwo8ci eks-
ponowania przez t2 grup2 znaczków „Solidarno8ci” oraz transparentów 
z has3ami politycznymi41.

W obliczu zagro4enia wynikaj5cego z przyjazdu do Trójmiasta wielu 
osób powi5zanych z opozycj5 antykomunistyczn5 Wydzia3 IV WUSW 
w Gda.sku porozumia3 si2 ze swoimi odpowiednikami w województwach, 
z których osoby te mia3y przyjechaB na gda.skie i gdy.skie uroczysto8ci 
z udzia3em papie4a. W wysy3anych wówczas pismach prosi3 o:

– operacyjne zabezpieczenie przygotowa., przyjazdu oraz pobytu grup pielgrzy-
mów w Trójmie8cie,

– podj2cie dzia3a. operacyjnych maj5cych na celu eliminowanie z grup p5tników 
negatywnych faktów i zjawisk, w tym szczególnie osób znanych w przesz3o8ci 
b5d@ aktualnie z prezentowanych negatywnych postaw spo3eczno-politycznych,

– ewentualne oddelegowanie pracowników do obs3ugi tajnych wspó3pracowni-
ków zabezpieczaj5cych poszczególne grupy pielgrzymkowe42. 

Oznacza3o to wi2c, 4e bezpieka z terenów, z których przyje4d4ali do 
Gda.ska pielgrzymi, mia3a za zadanie umie8ciB w8ród nich swoich agen-
tów, a tak4e wys3aB na Pomorze w charakterze ich „opiekunów” w3asnych 
funkcjonariuszy. Z akt sprawy obiektowej „Zorza II” mo4emy dowiedzieB 
si2, 4e w dniach pobytu Jana Paw3a II w Trójmie8cie mia3o znajdowaB si2 
tam 215 osobowych @róde3 informacji pozostaj5cych na kontaktach SB z in-
nych województw. Najwi2ksze „posi3ki” nadesz3y w tym czasie z Wydzia3u 

41 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Pismo Naczelnika Wydzia3u IV WUSW w Gda.sku do Zespo3u informacyjno- spra-
wozdawczego, Gda.sk 08.06.1987, k. 295.
42 AIPN Gd, 003/200, t. 6/1, Pisma Naczelnika Wydzia3u IV WUSW w Gda.sku do Naczelników Wydzia3ów 
IV WUSW w Gorzowie Wlkp., Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie, Koninie, Opolu, Zielonej Górze, Gda.sk 
03.06.1987, k. 95–100.
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IV WUSW w Olsztynie, z którego obszaru dzia3ania przyjecha3o do Gdy-
ni i Gda.ska a4 80 TW, przy czym w wypadku 38 z nich przyjechali do 
Trójmiasta obs3uguj5cy ich pracownicy operacyjni. W wypadku pozosta-
3ych 42 TW utrzymywaB miano kontakt telefoniczny. Jednak nie wszyst-
kie WUSW-y przys3a3y na nasz teren swoich TW a spo8ród tych, które wy-
s3a3y „agentów”, nie wszystkie oddelegowa3y swych funkcjonariuszy do ich 
obs3ugi. W niektórych wypadkach, podobnie jak ze wspomnianymi ju4 
niektórymi TW z województwa olszty.skiego, przewidziany by3 kontakt 
telefoniczny 43.

Wizyta Jana Paw3a II w Trójmie8cie mia3a miejsce w dniach 11–12 
czerwca 1987 r. Ogólne informacje na temat jej przebiegu znale@B mo4-
na m.in. w Informacji o przebiegu operacji „Zorza II” na terenie woj.[ewódz-
twa] gda&skiego z 14 czerwca tego4 roku. Relacje z pobytu papie4a w Gdy-
ni i Gda.sku wyst2puj5 tak4e w meldunkach operacyjnych z dni 11 i 12 
czerwca 1987 r. wysy3anych do Departamentu IV MSW oraz w stenogra-
mach z telekonferencji odbytych w tych samych dniach. Warto w tym 
miejscu po8wi2ciB nieco wi2cej miejsca owym telekonferencjom. By3y 
one organizowane o godzinie 21.00 z udzia3em „szefów s3u4b” w MSW, 
dyrektorów Departamentów i Biur oraz szefów WUSW-ów natomiast 
prowadzone by3y przez wiceministra spraw wewn2trznych gen. Z. Pudy-
sza. Podczas telekonferencji szefowie WUSW-ów, którzy danego dnia 
przyjmowali Jana Paw3a II na podleg3ym sobie terenie, sk3adali „na gor5-
co” meldunek z przebiegu pielgrzymki papieskiej44.

Na przyk3ad w dniu 11 czerwca podczas odbywaj5cej si2 o godz. 21.00 
telekonferencji, kiedy szef WUSW w Gda.sku gen. Jerzy Andrzejewski sk3a-
da3 meldunek gen. Pudyszowi na temat pierwszego dnia pobytu papie4a 
w Trójmie8cie, gdy.skie uroczysto8ci z jego udzia3em wci54 jeszcze trwa3y.

Wizyta Jana Paw3a II w Gdyni rozpocz23a si2 oko3o godz. 19.20, kie-
dy to na lotnisku wojskowym w Babich Do3ach wyl5dowa3 samolot ze 
Szczecina, który stanowi3 poprzedni punkt wizyty papie4a w Polsce. Po 
ceremonii powitalnej Ojciec Awi2ty uda3 si2 na Skwer Ko8ciuszki, któ-
ry by3 miejscem uroczystej mszy 8wi2tej z jego udzia3em. Uroczysto8ci 
43 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Wykaz nap3ywaj5cych z WUSW-ów informacji w sprawie operacji „Zorza II”, Gda.sk 
05.06.1987, k. 32–34.
44 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Informacja o przebiegu…, k. 341/1; AIPN Gd, 003/200, t. 2, Meldunki dzienne i informacje, 
k. 286-289, 291-312; AIPN Gd, 003/200, t. 2, Stenogramy z telekonferencji z dni 11 i 12 czerwca 1987 r., k. 182–205.
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gdy.skie z udzia3em Ojca Awi2tego mia3y byB Jego spotkaniem z lud@-
mi morza. Us3yszeli oni wówczas z ust papie4a m. in. nast2puj5ce s3o-
wa: „W imi2 przysz3o8ci cz3owieka i ludzko8ci trzeba by3o wypowiedzieB 
to s3owo «solidarno8B». […] To s3owo zosta3o wypowiedziane tutaj 
w nowy sposób i w nowym kontek8cie. I 8wiat nie mo4e o tym zapo-
mnieB. To s3owo jest wasz5 chlub5, ludzie polskiego morza. Ludzie Gda.-
ska i Gdyni, Trójmiasta, którzy 4ywo macie w pami2ci wydarzenia lat 
siedemdziesi5tych i osiemdziesi5tych”45. Oprócz tego Jan Pawe3 II po-
zdrowi3 licznie zgromadzonych na gdy.skich uroczysto8ciach Kaszu-
bów46. W sporz5dzonym przez gda.sk5 SB raporcie to wydarzenie zre-
lacjonowano tak: 

Zebrana na Skwerze Ko8ciuszki w liczbie ok. 200 tysi2cy (strona ko8cielna prze-
widywa3a udzia3 ok. 400 tysi2cy) publiczno8B intonuj5c pie8ni religijne i skan-
duj5c – „Niech 4yje papie4”, „My kochamy papie4a” oraz za8piewano „100 lat” 
[zachowano oryginalne brzmienie zdania – S.F.]. Uczestnicy uroczysto8ci po-
siadali pi2B transparentów: „Pozna.” i wizerunek krzy4y pomnika „czerwca 
1956”, „Do zwyci2stwa i sprawiedliwo8ci – Solidarno8B”, „Potrzebujemy Ciebie 
w 4yciu narodu – Solidarno8B Toru.”, „Ojcze Awi2ty nie tracimy nadziei – Soli-
darno8B” (transparent wyeksponowany by3 na kulach inwalidzkich), „B3ogos3aw 
ludziom pracy – Solidarno8B Stoczni Komuny Paryskiej”. W trakcie uroczysto-
8ci papie4 wyg3osi3 homili2 do ludzi morza, a nast2pnie po jej zako.czeniu przy-
j53 dary od ró4nych grup zawodowych, w tym m.in. bursztynowy herb Gdyni 
przepasany srebrnym 3a.cuchem. Komentuj5cy ksi5dz jako pierwsz5 wymieni3 
delegacj2 ludzi morza podaj5c, 4e w sk3ad tej delegacji wchodzi przedstawiciel 
Marynarki Wojennej. By3a to prowokacja, poniewa4 w mundurze Marynarki 
Wojennej wyst5pi3a osoba przebywaj5ca od 15 lat na emeryturze47. 

Jak widzimy, funkcjonariusze bezpieki, relacjonuj5c z grubsza gdy.skie 
uroczysto8ci z udzia3em papie4a, skupili si2 g3ównie na eksponowaniu ró4-
nego rodzaju „antypa.stwowych” tre8ci widniej5cych na transparentach oraz 

„prowokacji”, której si2 wówczas rzekomo dopuszczono. W tym miejscu war-
to jeszcze zwróciB uwag2 na bardzo specy>czn5 ocen2 wyst5pienia papie-
skiego w Gdyni sporz5dzon5 ustnie przez gen. Andrzejewskiego podczas 

45 „Strze#cie tych warto(ci i tego dziedzictwa, które stanowi o Waszej to#samo(ci”. Przemówienie Ojca !wi'tego na 
Skwerze Ko(ciuszki w Gdyni, „Pomerania” 1987, nr 8, s. 13.
46 Tam4e, s. 15.
47 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Informacja o przebiegu…, k. 341/1.
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telekonferencji ze swoimi „towarzyszami” z resortu spraw wewn2trznych. 
Stwierdzi3 on wówczas, 4e „papie4 w czasie swojego wyst5pienia poprzez te-
atralne gesty próbowa3, usi3owa3 uczestników poderwaB do oklaskowej eks-
tazy. To mo4na oceniB – nie uda3o si2 dlatego, 4e postawa [wiernych] by3a 
umiarkowana pomimo ostrego wyst5pienia”48.

Po zako.czeniu spotkania z lud@mi morza w godzinach wieczornych 
Jan Pawe3 II naCpok3adzie ORP „Mewa” uda3 si2 do Sopotu. Po zej8ciu na 
l5d pojecha3 do siedziby biskupów gda.skich w Gda.sku Oliwie. Miej-
sce to sta3o si2 na czas wizyty w Trójmie8cie tymczasow5 rezydencj5 Ojca 
Awi2tego. Jeszcze pó@nym wieczorem 11 czerwca dosz3o tam do „prywat-
nego” spotkania Jana Paw3a II z Lechem Wa32s5 i jego rodzin5. To, 4e spo-
tkanie to mia3o mieB charakter „prywatny” i 4e nie zosta3o uj2te w o>-
cjalnym programie wizyty, wynika3o oczywi8cie z postawy ówczesnych 
w3adz, którym bardzo zale4a3o na tym, by opozycja antykomunistyczna 
nie osi5gn23a celów, które wyznaczy3a sobie w zwi5zku z wizyt5 papie4a 
w Polsce. Wed3ug danych gda.skiej bezpieki spotkanie to trwa3o 12 mi-
nut, choB biskup T. Goc3owski, wspominaj5c to wydarzenie, by3 przekona-
ny, i4 trwa3o ono ponad pó3 godziny, natomiast, jak czytamy w esbeckim 
raporcie, „indagowany przez dziennikarzy agencji zachodnich L.CWa32sa 
o8wiadczy3, 4e […] spotkanie trwa3o 40–45 minut”49.

Drugi dzie. pobytu papie4a na Pomorzu, czyli 12 czerwca, rozpocz53 
si2 jego porannym spotkaniem ze 8rodowiskiem twórczym, naukowca-
mi oraz dzia3aczami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w katedrze oliw-
skiej. Warto podkre8liB w tym miejscu, 4e to, czy spotkanie owo w ogó-
le si2 odb2dzie, nie by3o pewne. Osob5, dzi2ki której odby3o si2 ono, 
by3 biskup T. Goc3owski, który na spotkaniu zespo3u wojewódzkiego 
przygotowuj5cego wizyt2 Jana Paw3a II w Trójmie8cie stwierdzi3 m.in., 
4e „chcia3by tym spotkaniem uwypukliB 800-lecie Katedry i obecno-
8ci Cystersów na Kaszubach. Tym bardziej, 4e zakon ten by3 o8rodkiem 
polsko8ci”50. Oprócz tego pó@niejszemu metropolicie gda.skiemu 
bar dzo zale4a3o na tym, aby przy okazji tego spotkania „ma3a ojczyzna 

48 AIPN Gd, 0046/382, Stenogram z telekonferencji odbytej w dniu 11.06.1987 r. o godz. 21.00 prowadzonej przez 
gen. Pudysza, k. 186–187.
49 AIPN Gd, 0046/382, Tadeusz Goc3owski. Awiadek. Z abp Tadeuszem Goc3owskim rozmawia Adam Hlebo-
wicz, Warszawa 2008, s. 93.
50 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Notatka s3u4bowa, Gda.sk 16.03.1987, k. 101.
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kaszubska by3a zaakcentowana”51. Po jego zako.czeniu papie4 uda3 si2 
do Sopotu, by tam po raz kolejny wsi58B na pok3ad ORP „Mewa” i po-
p3yn5B na spotkanie z m3odzie45 na Westerplatte.

Wizyta Ojca Awi2tego na Westerplatte by3a jednym z warunków, od 
których spe3nienia w3adze partyjno-pa.stwowe uzale4nia3y swoj5 zgo-
d2 na Jego przyjazd do Gda.ska. Wygl5da jednak na to, 4e przebieg 
spotkania Jana Paw3a II z m3odzie45 oraz s3owa, które podczas niego 
pad3y, nie zadowoli3y w3odarzy PRL. Widoczne jest to w materia3ach 
SB, z których wynika, i4 komuni8ci mieli ca3y szereg zastrze4e. do pa-
pie4a i homilii, któr5 wówczas wyg3osi3.

Czym spowodowane by3o to rozczarowanie? Otó4, jak ju4 wspomnia-
3em, wizyta Jana Paw3a II na Westerplatte by3a warunkiem, od którego 
spe3nienia w3adze komunistyczne uzale4nia3y swoj5 zgod2 na przyjazd 
papie4a do Gda.ska. Na pewno oczekiwa3y one w zwi5zku z tym, 4e na 
Westerplatte, a wi2c w miejscu kojarz5cym si2 jednoznacznie z niemiec-
k5 napa8ci5 na Polsk2 w 1939 r., Jan Pawe3 II pot2pi „rewizjonistyczn5” 
i „imperialistyczn5” polityk2 RFN oraz ich sojuszników. Liczy3y te4 za-
pewne na to, 4e w miejscu, gdzie znajdowa3 si2 wielki napis „Nigdy wi2-
cej wojny” Ojciec Awi2ty pot2pi wojn2 i nawi54e w ten sposób do „poko-
jowych” d54e. w3adz PRL. Tymczasem Jan Pawe3 II w zupe3nie inny 
i zCca35 pewno8ci5 nieoczekiwany przez komunistów sposób nawi5za3 do 
symboliki miejsca swojego spotkania z m3odzie45. Papie4 w swojej ho-
milii poruszy3 kwesti2 praw cz3owieka a tak4e da3 m3odym ludziom do 
zrozumienia, 4e to od nich zale4y przysz3o8B Polski i odpowiedzialno8B 
za ni5. Pad3y wtedy z jego ust nast2puj5ce s3owa: 

Ka4dy z Was, m3odzi przyjaciele, znajduje te4 w 4yciu jakie8 swoje „Westerplat-
te”. Jaki8 wymiar zada., który trzeba podj5B i wype3niB. Jak58 s3uszn5 spraw2, 
o któr5 nie mo4na nie walczyB. Jaki8 obowi5zek, powinno8B, od której nie mo4-
na si2 uchyliB. Nie mo4na „zdezerterowaB”. Wreszcie – jaki8 porz5dek praw i war-
to8ci, które trzeba „utrzymaB” i „obroniB”: tak jak to Westerplatte, trzymaB i obro-
niB w sobie i wokó3 siebie. ObroniB – dla siebie i dla innych52. 

51 Tam4e.
52 Stawa* si' bardziej cz$owiekiem (przemówienie Ojca !wi'tego do m$odzie#y na Westerplatte), „Miesi2cznik Die-
cezjalny Gda.ski” 1987, nr 6, s. 215, 217–218.
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Generalnie rzecz ujmuj5c, papie4 nie nawi5za3 w swoim wyst5pieniu 
do wyst2puj5cych w o>cjalnej propagandzie PRL „antywojennych”, „po-
kojowych” i „antyimperialistycznych” d54e.. S3owa, które pad3y wówczas 
pod adresem polskiej m3odzie4y, mo4na by3o interpretowaB jako zach2-
t2 do walki z komunistami o warto8ci i „s3uszne sprawy”. W wyst5pieniu 
papie4a Westerplatte symbolizowa3o t2 w3a8nie walk2, co nie usz3o uwa-
gi przedstawicieli w3adz i funkcjonariuszy SB. W raporcie o przebiegu 
operacji „Zorza II” w województwie gda.skim napisali oni, 4e „homilia 
papie4a oprócz tre8ci religijnych zawiera3a szereg demagogicznych stwier-
dze.. Charakterystycznym by3o pomini2cie przez papie4a tre8ci odno-
sz5cych si2 do miejsca i symboliki pomnika”53. Tre8ci zawarte w ostat-
nim zdaniu uznaB nale4y za manipulacj2, gdy4 Jan Pawe3 II w swojej ho-
milii nawi5za3 do bohaterskiej obrony Westerplatte we wrze8niu 1939 r., 
lecz jak ju4 wspomnia3em, ów sposób nawi5zania nie znalaz3 uznania 
w3odarzy PRL54. 

W podsumowuj5cym wizyt2 papie4a w Trójmie8cie dokumencie SB 
wspomina3a równie4 o „wrogich” prosolidarno8ciowych transparentach 
eksponowanych podczas spotkania z m3odzie45. Ogó3em naliczono ich 
tam 13, z czego 11 zosta3o przej2tych przez si3y porz5dkowe. By3 w8ród 
nich charakterystyczny transparent grupy przyby3ej z Gorzowa Wielko-
polskiego. Znajdowa3 si2 on za sektorem prasowym a widoczne by3y na 
nim, jak pisa3 wówczas na 3amach „Pomeranii” Edmund Szczesiak, „po-
stacie ludzkie uk3adaj5ce si2 w s3owo tak cz2sto wczoraj w Gdyni wyma-
wiane [chodzi o s3owo „Solidarno8B” – S.F.], pochylaj5[ce] si2 w stron2 
postaci Ojca Awi2tego”55. Co ciekawe, ów charakterystyczny transparent 
grupy z Gorzowa widnieje tak4e na fotogra>ach operacyjnych SB doku-
mentuj5cych msz2 8wi2t5 na Zaspie oraz demonstracj2, która mia3a miej-
sce po zaraz po niej. WidaB wi2c, 4e pomimo wysi3ków w3adz maj5cych 
na celu zapobie4enie pojawianiu si2 transparentów z „wrogimi” has3ami 
gorzowianom uda3o si2 „przemyciB” swój zarówno na Westerplatte jak 
i na Zasp2 oraz u4yB go jeszcze podczas solidarno8ciowej manifestacji, 
która 12 czerwca 1987 r. przesz3a ulicami Gda.ska. Niejednokrotnie 

53 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Informacja o przebiegu…, k. 341/1.
54 Tam4e; Z. Ko8cielak, Ty$em do papie#a, „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 4, s. 111.
55 E. Szczesiak, Podniesienie, „Pomerania” 1987, nr 8, s. 8.
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jednak udawa3o si2 s3u4bom porz5dkowym przejmowaB transparenty 
przynoszone na miejsca uroczysto8ci z udzia3em Jana Paw3a II. Mariusz 
Szmidtka, który w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wr2cza3 
papie4owi dary na Zaspie, tak mi2dzy innymi wspomina ten czas: 

Z akademika w Sopocie dotar3em wtedy na Zasp2 wespó3 z ksi2dzem Francisz-
kiem Grucz5. Pod pach5 mia3em 4ó3ty transparent z wyszytym na czarno napi-
sem: „Kaszëbi trzimaj5 z Bògã”. Za namow5 ksi2dza próbowa3em go wnie8B do 
sektora zerowego, poniewa4 jako delegat ZKP maj5cy wr2czaB Ojcu Awi2temu 
dar o>arny mia3em specjalny identy>kator. Zomowcy byli jednak bezwzgl2dni 

– ksi2dza nie wpu8cili, a mnie zabrali transparent56. 

Tytu3em ciekawostki warto nadmieniB, 4e w aktach sprawy obiektowej 
„Zorza II” mo4emy odnale@B równie4 informacje na temat sposobów, w jaki 
zamierzano wnosiB transparenty na miejsca uroczysto8ci. W jednym z mel-
dunków dotycz5cych planów Federacji M3odzie4y Walcz5cej czytamy, i4 

„kije do transparentów zostan5 przemycone na Zasp2 jako drzewce bia-
3o-czerwonych lub bia3o-4ó3tych Gag. Nast2pnie Gagi zostan5 zdj2te a w ich 
miejsce za3o4one transparenty. Transparenty bez drzewców maj5 byB prze-
mycone na Zasp2 w ró4nych torbach przykryte jedzeniem itp.”57

Po uroczysto8ciach na Westerplatte Ojciec Awi2ty przyp3yn53 na po-
k3adzie ORP „Mewa” do przystani przy Zielonej Bramie, sk5d pojecha3 
do gda.skiej Bazyliki Mariackiej, gdzie odby3o si2 spotkanie z chorymi 
i pracownikami s3u4by zdrowia. Ten punkt wizyty papieskiej w Gda.-
sku nie budzi3 zbyt du4ych obaw i zainteresowania ze strony SB w odró4-
nieniu od nast2pnego, którym by3o z3o4enie kwiatów pod Pomnikiem 
Poleg3ych Stoczniowców. By3 to jeden z tych momentów papieskiej piel-
grzymki, które budzi3y najwi2ksze obawy i sprzeciw w3adz. Obawiano 
si2 przede wszystkim tego, 4e oddanie czci o>arom komunistycznego re-
4imu b2dzie odczytane jako poparcie Ojca Awi2tego dla „Solidarno8ci” 
i zostanie wykorzystane przeciwko w3adzy. Oto, jakie plany wykorzysta-
nia wizyty papie4a pod Pomnikiem Poleg3ych Stoczniowców SB przypi-
sywa3a opozycji: 

56 M. Szmidtka, Historia nagle przyspieszy$a, „Pomerania” 2009, nr 6, s. 13.
57 AIPN Gd, 003/200, t. 1, Wyci5g z informacji tajnego wspó3pracownika ps. „Krzysztof ” nr ew. 53756 z dnia 
10.06.1987, Gda.sk 10 VI 1987, k. 299.
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w my8l pomys3u Adama Michnika nale4a3oby na skrzy4owaniu ulic Podwale 
Grodzkie i Wa3y Piastowskie zatrzymaB samochód wioz5cy Jana Paw3a II, utwo-
rzyB szpaler prowadz5cy do pomnika i w ten sposób sprowokowaB Jana Paw3a 
II do przej8cia w jego kierunku; z kolei Wa32sa sugeruje zatrzymanie samocho-
du z Janem Paw3em II w miejscu, z którego widoczny by3by pomnik, aby w ten 
sposób Jan Pawe3 II móg3 z3o4yB ho3d poleg3ym stoczniowcom. Obydwu pomy-
s3odawcom chodzi przede wszystkim o sfotografowanie Jana Paw3a II na tle po-
mnika dla pó@niejszych manipulacji propagandowych58. 

Pomimo wszystko w3adze, acz niech2tnie, wyrazi3y zgod2 na odwie-
dzenie przez papie4a Pomnika Poleg3ych Stoczniowców. Postanowi3y jed-
nak w do8B specy>czny sposób „zabezpieczyB” teren pl. Solidarno8ci. Usta-
wiono tam kordon licz5cy kilka tysi2cy ludzi (byli to funkcjonariusze MSW, 
aktywi8ci PZPR, a tak4e 1450 ubranych po cywilnemu 4o3nierzy zawodo-
wych Ludowego Wojska Polskiego), którzy stoj5c ty3em do papie4a mieli 
za zadanie ostentacyjnie okazaB mu sw5 ozi2b3o8B a tak4e uniemo4liwiB 
dost2p do pomnika osobom „niepo45danym” w tym czasie i miejscu przez 
w3adze komunistyczne. By3 to oczywisty nietakt w stosunku do Jana Paw-
3a II. Prawdopodobn5 przyczyn5 takiego post2powania w stosunku do 
osoby papie4a by3a swego rodzaju „zemsta” za rozczarowuj5ce dla komu-
nistycznych w3adz wyst5pienie Jana Paw3a II na Westerplatte59.

Po nawiedzeniu Pomnika Poleg3ych Stoczniowców papie4 uda3 si2 do 
swojej oliwskiej rezydencji, gdzie przewidziany by3 krótki odpoczynek, po 
czym nast5pi3o najwa4niejsze wydarzenie papieskiej pielgrzymki w Gda.-
sku, czyli msza 8wi2ta odprawiona na osiedlu Zaspa w intencji ludzi pracy. 
Nabo4e.stwo to by3o powodem wielu obaw ze strony w3adz PRL, które 
ba3y si2, 4e zostanie ono wykorzystane przez opozycj2 antykomunistycz-
n5 jako okazja do zamanifestowania swych przekona.. Potwierdzeniem 
tego mog5 byB s3owa, które pad3y z ust gen. Z. Pudysza podczas telekon-
ferencji podsumowuj5cej dzie. 12 czerwca 1987 r. Stwierdzi3 on wówczas, 
4e „mamy za sob5 bardzo wa4ny i trudny etap tej wizyty. Prawdopo dobnie 
dla nas najtrudniejszy”60. Warto zwróciB w tym miejscu uwag2, 4e mówi3 

58 Operacja „Zorza II”…, s. 172.
59 Z. Ko8cielak, dz. cyt., s. 112–113.
60 AIPN Gd, 0046/382, Stenogram z telekonferencji odbytej w dniu 12.06.1987 r. o godz. 21.00 prowadzonej przez 
gen. bryg. Zbigniewa Pudysza wiceministra spraw wewn2trznych (dalej cyt.: Stenogram z telekonferencji odbytej 
w dniu 12.06.1987 r…), Gda.sk 13.06.1987, k. 193.
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to wysoki rang5 dygnitarz z MSW, z czego jednoznacznie wynika, 4e msza 
8wi2ta na Zaspie by3a oceniana jako prawdopodobnie najtrudniejszy etap 
wizyty papie4a nie tylko w Trójmie8cie, ale i w skali ca3ego kraju. Okaza-
3o si2 zreszt5, 4e obawy te nie by3y bezzasadne, gdy4 nad g3owami oko3o 
700 tysi2cy zebranych na Zaspie wiernych widnia3o wiele transparentów wy-
ra4aj5cych ich poparcie dla Solidarno8ci i innych organizacji opozycyjnych. 
Byli tam wówczas obecni liczni przywódcy ówczes nej opozycji. Byli to 
m.in.: Lech Wa32sa, Zbigniew Bujak, Bogdan Lis, Bogdan Borusewicz, 
W3adys3aw Frasyniuk i Adam Michnik61. Oto jak na gor5co omówi3 to, 
co mia3o miejsce na Zaspie podczas telekonferencji w dniu 12 czerwca 
1987 r. szef gda.skiego WUSW gen. Andrzejewski: 

na Zaspie […] ju4 od godzin porannych zacz23y si2 gromadziB rzesze wier-
nych. Mimo podejmowanych, wielop3aszczyznowych dzia3a. w rejonie uro-
czysto8ci przenikn23y grupy z woj.[ewództwa] gda.skiego, z terenu kraju o eks-
tremalnej postawie prosolidarno8ciowej. W miejscu uroczysto8ci na Zaspie 
zgromadzi3o si2 przesz3o 600 tys. ludzi. Funkcjonariusze resortu przeciwdzia-
3aj5c wyst2puj5cym zagro4eniom, wykorzystuj5c szerok5, w3asn5 i delegowa-
n5 cz28B TW ograniczyli w znacznym stopniu przemieszczanie materia3ów 
propagandowych przeciwnika politycznego w rejon uroczysto8ci. W wyniku 
tych dzia3a. w stre>e I stwierdzili8my 9 transparentów, w tym 6 o negatywnej 
tre8ci. W II stre>e, gdzie nie by3o r2kawów [chodzi o r2kawy wpustowe, czy-
li wydzielone przej8cia na miejsce uroczysto8ci – S.F.] – 30 transparentów, 
o wrogiej tre8ci by3o 27. Melduj2, 4e 35cznie zakwestionowano w czasie ope-
racji Zaspa 100 transparentów i Gag oraz kilkaset wrogich ulotek i emblema-
tów „Solidarno8ci”. W8ród ulotek by3y ulotki nawo3uj5ce do demonstracji 
i przemarszu pod pomnik stoczniowców po zako.czeniu mszy na Zaspie. 
Transparenty zawiera3y nast2puj5ce tre8ci: „Zapraszamy do W3oc3awka gdzie 
zgin53 ks. Jerzy”, „Huta im. ks. Popie3uszki – Robotniczy Komitet Solidarno-
8ci Wa3brzych”, „D5damy uwolnienia kpt. SB A[dama] Hodysza”, „Solidarno8B 
Gda.sk”, „KPN”, „Solidarno8B poszczególnych miast i regionów”. Zakwestio-
nowano ponadto kilkaset znaczków i emblematów o tre8ci prosolidarno8cio-
wej. Na podkre8lenie zas3uguje fakt, 4e w przeciwie.stwie do uroczysto8ci 
w Gdyni i na Westerplatte s3u4ba ko8cielna i kler nie wype3ni3y swoich zada. 
na Zaspie mimo naszych interwencji62.

61 AIPN Gd, 003/200, t. 2, Informacja o przebiegu…, k. 341/1.
62 AIPN Gd, 0046/382, Stenogram z telekonferencji odbytej w dniu 12 VI 1987 r…, k. 195. 
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Podczas homilii pad3o wówczas z ust Jana Paw3a II wiele wa4nych s3ów 
na temat pracy ludzkiej. Zebrani na Zaspie us3yszeli wówczas m. in.: 

za prac2 ludzk5 trzeba zap3aciB i równocze8nie: na prac2 cz3owieka nie sposób 
odpowiedzieB sam5 zap3at5. Przecie4 – jako osoba – jest on nie tylko „wykonaw-
c5”, lecz jest wspó3twórc5 dzie3a, które powstaje na warsztacie pracy. Ma zatem 
prawo do stanowienia równie4 o tym warsztacie. Ma prawo do pracowniczej sa-
morz5dno8ci – czego wyrazem s5 mi2dzy innymi zwi5zki zawodowe: „niezale4-
ne iCsamorz5dne”, jak podkre8lono w3a8nie tu, w Gda.sku63. 

W swoim wyst5pieniu Jan Pawe3 II nawi5za3 tak4e do Porozumie. 
Sierpniowych z 1980 r., mówi5c: 

„Umowy gda.skie” pozostaj5 w dziejach Polski wyrazem tej w3a8nie narastaj5cej 
8wiadomo8ci ludzi pracy odno8nie do ca3ego 3adu spo3eczno-moralnego na pol-
skiej ziemi. Si2gaj5 one sw5 genez5 do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostaj5 
wci54: zadaniem do spe3nienia!64

Co ciekawe, podczas wspomnianej telekonferencji wiceminister 
spraw wewn2trznych gen. Z. Pudysz odniós3 si2 do s3ów, które pad3y 
z ust papie4a na Zaspie. Jan Pawe3 II wed3ug wspomnianego przed chwi-
l5 dygnitarza 

w swoich wyst5pieniach wyra@nie aprobowa3, zach2ca3 do agresji wobec w3adz 
porz5dkowych. Je8li si2 uwzgl2dni to, 4e s3u4ba porz5dkowa ko8cielna nie prze-
ciwdzia3a3a, ale nawet fotografowa3a te transparenty o tre8ci prosolidarno8cio-
wej b5d@ negatywnej politycznie – nasuwa si2 prosty wniosek, 4e ci24ar zabez-
pieczenia 3adu i porz5dku spoczywa3 na organach MSW wspieranych […] przez 
wojsko i aktyw partyjny 65.

Po zako.czeniu mszy 8wi2tej na Zaspie Ojciec Awi2ty polecia3 heli-
kopterem na lotnisko w R2biechowie, sk5d mia3 udaB si2 do Cz2stocho-
wy. W tym samym czasie na miejscu uroczysto8ci uformowa3a si2 gru-
pa, której liczebno8B szef gda.skiego WUSW na gor5co oszacowa3 na 

63 „I pozostaj% wci%# zadaniem do spe$nienia” (homilia Ojca !wi'tego Jana Paw$a II podczas mszy (wi'tej dla ludzi 
pracy – koronacja obrazu Matki Bo#ej z Tr%bek Wielkich, „Miesi2cznik Diecezjalny Gda.ski” 1987, nr 6, s. 228.
64 Tam4e. 
65 AIPN Gd, 0046/382, Stenogram z telekonferencji odbytej w dniu 12 VI 1987 r…, k. 198.
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ok.C8 tys. ludzi. Byli to g3ównie ludzie m3odzi wznosz5cy „wrogie” okrzy-
ki. Wo3aj5c „chod@cie z nami” zach2cali oni ludzi do przy35czenia si2 do 
manifestacji. Wed3ug szefa gda.skiej bezpieki uformowanie si2 wspo-
mnianej grupy u3atwi3a „pasywna postawa” cz3onków ko8cielnej s3u4by 
porz5dkowej. Trasa manifestacji, która przesz3a wówczas przez Gda.sk, 
wiod3a ulicami Konstantego Rokossowskiego (obecnie al. Rzeczypospo-
litej), Feliksa Dzier4y.skiego (obecnie al. Legionów), Stanis3awa Wy-
spia.skiego a4 do skrzy4owania ulicy ks. Leona Miszewskiego z al. Grun-
waldzk5. Wed3ug relacji szefa gda.skiej SB wi2kszo8B demonstrantów 
stanowili ludzie m3odzi natomiast cz28B z nich mia3a twarze os3oni2te 
chustami. Przygotowane na t2 okoliczno8B oddzia3y milicyjne podj23y 
w stosunku do manifestantów tzw. dzia3ania „blokadowe” i „rozwar-
stwiaj5ce”, w wyniku czego grupa zmniejszy3a si2 do ok. 1,5 tys. osób66. 
Po doj8ciu do Wrzeszcza zosta3a ona zablokowana przez kordon mili-
cyjny ustawiony niedaleko zbiegu ulicy ks. Miszewskiego z Al. Grun-
waldzk5. Wówczas demonstranci na polecenie uczestnicz5cych w mar-
szu przywódców „Solidarno8ci” (mi2dzy innymi Z. Bujak, W. Frasyniuk 
i B. Lis) zacz2li pokojowo manifestowaB siedz5c na ziemi67. Genera3 J.CAn-
drzejewski podczas telekonferencji w dniu 12 czerwca 1987 r. stwierdzi3, 
4e „grupa stawia3a bierny opór, cz28B cz3onków grupy usiad3a na ziemi 
pokazywa3a transparenty, has3a, krzycza3a «Niech 4yje Solidarno8B», «Nie 
ma wolno8ci bez Solidarno8ci», «Niech 4yje papie4»”68. 

Pod koniec operacji „rozwarstwiania” grupy demonstrantów dosz3o 
do starB z milicj5. Wed3ug danych zawartych w aktach sprawy obiektowej 

„Zorza II”, ukazuj5cych oczywi8cie jedynie punkt widzenia w3adz komu-
nistycznych, „cz28B uczestników [demonstracji] w stosunku do funkcjo-
nariuszy MO u4y3a kamieni, w wyniku czego 4 funkcjonariuszy dozna3o 
obra4e.”69. Wiemy, 4e poszkodowani milicjanci znale@li si2 wtedy „pod 
troskliw5 opiek5 i na badaniach szpitala WUSW”. Dla kontrastu warto 
przytoczyB, co ustami ówczesnego rzecznika prasowego rz5du Jerzego 
Urbana, w3adza przekaza3a spo3ecze.stwu na temat osób rannych pod-
czas starB z milicj5 po mszy 8w. na Zaspie. 23 czerwca 1987 r. powiedzia3 
66 Tam4e, k. 196.
67 A. Ko3odziej, R. Zwiercan, Solidarno(* Walcz%ca. Oddzia$ Trójmiasto. 1982–1990, Ko8cierzyna 2012, s. 54.
68 AIPN Gd, 0046/382, Stenogram z telekonferencji odbytej w dniu 12 VI 1987 r…, k. 196.
69 AIPN, 003/200, t. 2, Informacja o przebiegu…, k. 341/1.
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on m.in.: „Pytano mnie te4, ilu by3o rannych, ja nie znam 4adnych takich 
wypadków, aby kto8 tam poniós3 szwank i aby o tym w3adze pa.stwowe 
wiedzia3y. Nie wykluczam, 4e kto8 móg3 ponie8B szwank w zwi5zku ze 
sprowokowanymi zamieszkami, ale nie by3a stwierdzona taka przyczyna 
4adnej interwencji medycznej”70. Oprócz tego z tego samego o>cjalnego 
@ród3a dowiadujemy si2, 4e zatrzymano wówczas w Gda.sku 90 osób. 
75Cz nich od razu zwolniono, natomiast wCwypadku 15 osób skierowane 
zosta3y wnioski do kolegium do spraw wykrocze., w wyniku czego ludzie 
ci ukarani zostali grzywnami w wysoko8ci od 40 do 50 tys. z3.71

W podsumowaniu wizyty papieskiej w Trójmie8cie funkcjonariusze 
gda.skiej SB zamie8cili równie4 kilka opinii przedstawicieli ówczesnej 
opozycji antykomunistycznej na temat nast2pstw tego4 wydarzenia. Otó4 
L.CWa32sa stwierdziB mia3 wówczas m.in.: „Papie4 zrobi3 wielk5 dobr5 
robot2. Teraz w3a8nie ko8ció3 musi si2 w35czyB. Program jako taki nie 
by3 nam potrzebny, potrzebne by3o poparcie walki, protestu, walki o god-
no8B pracy i cz3owieka”72. Z kolei B. Borusewicz by3 „zachwycony posta-
w5 papie4a, tre8ciami przemówienia i odpowiednio robionymi pauza-
mi”. Przytoczono te4 opini2 ks. H. Jankowskiego, który 14 czerwca 1987Cr. 
w s3owie wst2pnym przed msz5 w ko8ciele 8w. Brygidy powiedzieB mia3, 
i4 „Ojciec Awi2ty da3 pe3ny dowód szacunku dla zrodzonych idei soli-
darno8ci polskiej tu, w Gda.sku”73. Zupe3nie inaczej oceniali spodziewa-
ne skutki pielgrzymki Jana Paw3a II do Polski przedstawiciele rz5dz5cej 
wtedy partii komunistycznej. W jednym z pochodz5cych z tego czasu do-
kumentów partyjnych czytamy, 4e „odnotowano roz4alone g3osy, 4e prze-
bieg wizyty papie4a rujnuje efekty dotychczasowej pracy ideowo-politycz-
nej partii. Zg3aszane by3y pytania, czy nie za mocno w3adza polityczna 
anga4uje si2 w przygotowania i przebieg wizyty. Podnoszono w5tpliwo-
8ci, czy efekty tej wizyty b2d5 op3acalne. Czy warto by3o nara4aB si2 na 
tak du4e straty, szczególnie ideologiczne”74. Obecnie z perspektywy cza-
su mo4emy stwierdziB jednoznacznie, 4e w tym wypadku w5tpliwo8ci 

70 Rzecznik rz%du min. Jerzy Urban o incydentach po zako&czeniu mszy (w. na Zaspie, „Pomerania” 1987, nr 8, s. 10.
71 Tam4e.
72 AIPN, 003/200, t. 2, Informacja o przebiegu…, k. 341/1.
73 Tam4e.
74 Cyt. za: P. Brzezi.ski, Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gda&-
sku w latach 1945–1990. Szkice biogra"czne, Gda.sk 2013, s. 397.
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dzia3aczy komunistycznych by3y jak najbardziej uzasadnione. III piel-
grzymka Jana Paw3a II do Polski „op3acalna” by3a tylko dla opozycji an-
tykomunistycznej i zm2czonego permanentnym kryzysem narodu, dla 
których stanowi3a @ród3o otuchy i si3y do dalszej walki z komunizmem 
natomiast dla rz5dz5cej w tym czasie naszym krajem PZPR by3a to spek-
takularna kl2ska na „froncie ideologicznym” a tak4e swego rodzaju za-
powied@ pó@niejszych zmian w Polsce.

Abstract
Preparations for the visit of John Paul II in the Tricity in 1987 and its 
course based on the documents of the operation codenamed “Zorza II” 
(“Aurora II”).

Ee third pilgrimage of John Paul II to Poland in June 1987 was the >rst 
during which he visited the Tricity. Communists ruling Poland at that 
time were afraid of this pilgrimage. AHer all, Gda.sk was the birthplace 
of Solidarity and the bastion of the anti-communist opposition. Eerefore, 
preparations for the visit of John Paul II in the Tricity and its course were 
under surveillance by the Security Service (SB). At that point, the SB was 
conducting an operation codenamed “Zorza II” (“Aurora II”). Eanks to 
this, the SB obtained information which the communist authorities were 
interested in. However, despite the eForts made by the ruling party, Ee 
Pope’s pilgrimage to the Tri-City proved to be a severe ideological defeat 
of the regime. It positively inGuenced social mood and was a harbinger 
of later political and socio-economic changes in Poland.
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Anna Maria Mydlarska

Papieskie pielgrzymki w obrazie filmowym
O Janie Pawle II powsta3o co najmniej sto >lmów dokumentalnych, ale 
w tym tek8cie nie b2d2 pisaB o wszystkich, tym bardziej, 4e rozproszone 
w nich okruchy obrazów pochodz5 cz2sto z tych samych podstawowych 
@róde3, na których chc2 si2 skupiB. 

Film dokumentalny w latach siedemdziesi5tych coraz bardziej oddala3 
si2 od wizji spo3ecze.stwa lansowanej przez komunistyczne w3adze. Praw-
dziwi ludzie, którzy pojawiali si2 na ekranie kinowym, mieli coraz mniej 
wspólnego z obrazem propagandowym, obecnym ci5gle w telewizyjnych 
dziennikach. Kulminacyjnym momentem tego rozziewu, rozd@wi2ku po-
mi2dzy rzeczywisto8ci5 PRL postrzegan5 przez pos3usznych telewizyjnych 
dziennikarzy a obrazem 8wiata kre8lonym przez 8rodowisko >lmowców 
sta3 si2 moment pierwszej pielgrzymki Jana Paw3a II do ojczyzny. 

W obrazie telewizyjnym pierwszej pielgrzymki próbowano ukryB naj-
wa4niejszy jej element: skal2 zjawiska. Na wezwanie do spotkania z papie-
4em – Polakiem ruszyli wszyscy, którzy mogli i zdo3ali zdobyB wej8ciów-
ki na papieskie msze i spotkania. Telewizji nie wolno by3o tego pokazywaB. 
Pokazywa3a bliskie plany wype3nione przede wszystkim ksi24mi i zakon-
nicami. Nie pokazywa3a za8 d545cych na spotkanie t3umów, nie oddawa3a 
obrazu ogarni2tych eufori5 miast, dworców, szos, którymi ci5gn23y roz-
8piewane procesje starych i m3odych, uczniów, studentów, zakonnic, gór-
ników i w3ókniarek, harcerzy i emerytów, akowców i weteranów wszelkich 
bitew. Wype3nionych samolotów, poci5gów, autokarów. 
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A jednak obraz pierwszej pielgrzymki mia3 zostaB pokazany w ca3ej 
pe3ni. Andrzej Trzos-Rastawiecki – wybitny re4yser, twórca wa4nych >l-
mów fabularnych (mi2dzy innymi s3ynnego >lmu o epidemii ospy we 
Wroc3awiu – Tr%d, 1971) – zrealizowa3 na zlecenie Episkopatu Polski 
i Stolicy Apostolskiej pierwszy niezale4ny >lm za 4elazn5 kurtyn5. Jak 
pisze Miros3aw Przylipiak w rozdziale „Historii polskiego >lmu doku-
mentalnego 1945–1989”, po8wi2conym latom siedemdziesi5tym, a zaty-
tu3owanym „Nic o nas bez nas”, Trzos-Rastawiecki stworzy3 >lm poza 
cenzur5 i systemem produkcji pa.stwowej, rozpowszechniany poza o>-
cjalnym systemem dystrybucji a4 do chwili, gdy dzi2ki Solidarno8ci w ko-
lejnej dekadzie lat osiemdziesi5tych móg3 ju4 tra>B do kin w ca3ej Polsce. 

To by3 prawdziwy prze3om. Film Trzosa-Rastawieckiego >lmowa3a 
grupa operatorów z Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie: 
Bogdan Dziworski, Jacek Mieros3awski, Jacek Petrycki, Witold Stok, Ja-
cek Zaleski, Wit D5bal, Krzysztof Ptak, a wspó3pracowali z nimi Piotr 
Soboci.ski i Tadeusz Raczy.ski. Film dokumentalny by3 produkcj5 Epi-
skopatu Polski i Stolicy Apostolskiej, powsta3 na barwnej ta8mie 16 mm, 
a pó@niej zosta3 przekopiowany na ta8m2 35 mm d3ugo8ci 2200 m, trwa 
80 minut. 

Na schodach, wy3o4onych czerwonym dywanem sylwetka wspinaj5-
cego si2 cz3owieka. Kiedy si2 odwróci, z ekranu spojrz5 jasne, spokojne 
oczy Jana Paw3a II, „polskiego” papie4a. Tak zaczyna si2 Pielgrzym Trzo-
sa-Rastawieckiego. Film, zrealizowany na zlecenie Watykanu i Episko-
patu Polski by3 pierwszym dokumentem donios3ej wizyty g3owy Ko8cio-
3a katolickiego w naszym kraju. Jego premiera odby3a si2 3 listopada 
1979Cr. w Watykanie w obecno8ci Ojca Awi2tego, który, dzi2kuj5c re4y-
serowi, powiedzia3 po projekcji: „Bóg zap3aB. Ciesz2 si2, 4e oczy moje 
mog3y widzieB to, co b2d5 mogli ogl5daB moi rodacy w kraju. Dawniej 
pisa3o si2 dokumentacj2 tylko piórem, teraz pisze si2 j5 tak4e kamer5. Jest 
to wspania3a dokumentacja”1.

Potem projekcje >lmu, zrealizowanego na ta8mie 16 mm odbywa3y 
si2 w wielu polskich ko8cio3ach. To by3 okres istnienia >lmu poza dys-
trybucj5 pa.stwow5, prze3omowy i niezwyk3y.

1 Cytat za informacj5 zamieszczon5 w „Tygodniku Powszechnym”, nr 49/79.
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W pocz5tku 1981 r. zapad3a decyzja o przekopiowaniu Pielgrzyma na 
ta8m2 35 mm i rozpowszechnianiu w kinach. Oto ludzie biegn5cy war-
szawskimi ulicami obok samochodu papie4a, oto t3um duchowie.stwa 
w mrocznych wn2trzach warszawskiej katedry – to jedne z pierwszych 
kadrów Pielgrzyma. Twarze wiernych, w skupieniu i zas3uchaniu szuka-
j5ce twarzy Jana Paw3a II. Potem wizyta w Belwederze… nast2pnie chwi-
la zadumy przy Grobie Nieznanego Do3nierza… Na pl. Zwyci2stwa o3tarz 
z monumentalnym krzy4em, t3umy. Przejmuj5c5 cisz2 towarzysz5c5 ho-
milii, której tematem jest relacja: Chrystus-cz3owiek, przerywaj5 oklaski 
i pie8ni. Realizatorzy informuj5, 4e jako inspiracja pos3u4y3y im teksty ho-
milii papieskich – wykorzystali w Pielgrzymie obszerne, jak na czas trwa-
nia >lmu, fragmenty starannie je selekcjonuj5c.

 Z Trzosem-Rastawieckim wspó3pracowa3o siedmiu wybitnych ope-
ratorów i dwóch m3odych wspó3pracowników operatora: Bogdan Dzi-
worski, Jacek Mieros3awski, Jacek Petrycki, Witold Stok, Jacek Zaleski, 
Wit D5bal, Krzysztof Ptak a wspó3pracowali z nimi Piotr Soboci.ski i Ta-
deusz Raczy.ski. Chocia4 ka4dy z nich jest zupe3nie inny jako autor zdj2B, 
to w tym przypadku podporz5dkowali si2 g3ównemu za3o4eniu – uchwy-
ceniu atmosfery, rejestracji reakcji, a wszystko to w 8cis3ym zwi5zku ze 
s3owami, wypowiadanymi przez papie4a. Podczas spotkania przed ko-
8cio3em 8w. Anny w Warszawie kamera „z lotu ptaka” rejestruje mrowie 
g3ów, nad którymi unosi si2 g3os Jana Paw3a II, by za chwil2 towarzyszyB 
samotnej bia3ej sylwetce na pl. Zwyci2stwa, dostrzec po4egnalne gesty. 
Gniezno. Zamy8lona twarz papie4a, podparta d3oni5 – takich uj2B jest 
w tym >lmie wiele. Twarze zgromadzonych w Cz2stochowie. 

Prymas Stefan Wyszy.ski, zm2czony upa3em, kl2cz5c, wspiera si2 na 
stopniach schodów… Scena – symbol, podkre8laj5ca wzajemne wi2zy, po-
trzeb2 35czno8ci i blisko8ci: dziesi5tki, setki r5k chwytaj5ce d3onie Ojca Awi2-
tego. W sytuacjach, rejestrowanych przez kamery, rzadko pojawia si2 patos, 
jest w nich raczej ludzkie uczucie, mo4e prozaiczno8B, nawet prywatno8B. 
Kl2cz5ce, przej2te dzieci, modl5cy si2 d3ugow3osi m3odzie.cy, swobodnie, 
weso3o gaw2dz5cy ksi24a, ustawiaj5cy si2 do wspólnej fotogra>i i po chwi-
li uciekaj5cy przed gwa3town5 burz5, zak3opotani, bezradni i zupe3nie po-
zbawieni dostoje.stwa biskupi i kardyna3owie, nie mog5cy sobie poradziB 
ze spontaniczno8ci5 m3odzie4y podczas spotkania na Ska3ce. 
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Jest co8 rodzinnego i swojskiego w sekwencji z Wadowic – Karol Woj-
ty3a wchodzi w podwórze domu, w którym si2 urodzi3 i sp2dzi3 dzieci.-
stwo. Jest jakby sennie, na drewnianych schodach drzemi5 leniwie koty…

Obszerne fragmenty po8wi2cone s5 spotkaniom z m3odzie45, kon-
taktom z dzieBmi. Zdj2cie ma3ej Krakowianki rozpaczliwie p3acz5cej 
w ramionach papie4a obieg3o 8wiat – t2 scen2 uda3o si2 tak4e uchwyciB 
realizatorom.

Papie4 8piewaj5cy, s3uchaj5cy pie8ni i piosenek, wybijaj5cy nog5 rytm 
to drobiazgi, b2d5ce jednak wa4nym elementem >lmu, dope3niaj5cym 
osobowo8B Ojca Awi2tego. Bezpo8rednim tworzywem, buduj5cym t2 
osobowo8B i autorytet s5 g3oszone przeze. idee, jego spokój, rozwaga 
i s3u4ba ludziom. Potwierdza to czynami i s3owami. Fragmenty homilii, 
które s3yszymy w Pielgrzymie zawieraj5 prawdy nadrz2dne, stanowi5 ich 
kanon. Jan Pawe3 II mówi o wolno8ci, pracy, kulturze, o duchowym bo-
gactwie cz3owieka, o roli rodziny. Wreszcie o Polsce, zawi3ych dziejach 
naszego narodu. Uparcie te prawdy przypomina, wskazuj5c ich nieprze-
mijaj5ce warto8ci. Potra> mówiB w sposób szczególny, dostosowany do 
okoliczno8ci i audytorium. Wiwatuj5cym górnikom powie z u8miechem 

„Al5zakom zawsze ma3o”, nie ukrywa wzruszenia przed góralami, dzieli 
si2 gorzkimi reGeksjami z siostrami zakonnymi, obdarza pe3nymi mi3o-
sierdzia i dobroci s3owami chorych na specjalnej audiencji. Ta ostatnia 
scena zosta3a zrealizowana z wielkim taktem i dyskrecj5. Jest w Pielgrzy-
mie kilka fragmentów szczególnie wzruszaj5cych, jak obraz starego cz3o-
wieka, kl2cz5cego o zamglonym poranku samotnie przed >gur5 Matki 
Boskiej, jak – znów samotna i kl2cz5ca – postaB ni to p5tnika, ni to dzia-
da proszalnego na dywanie okrywaj5cym stopnie wiod5ce do zamkni2-
tej jeszcze 8wi5tyni. 

Jest te4 sekwencja wstrz5saj5ca – to obraz O8wi2cimia, sw5 czerni5 
i biel5 kontrastuj5cy ze s3oneczn5 barw5 ca3ego >lmu. W8ród przejmu-
j5cej ciszy padaj5 s3owa o do8wiadczeniach ludzko8ci, o prawie Polski do 
w3asnego miejsca na mapie Europy, o cz3owiecze.stwie. 

Kolejny raz przypomni papie4 warto8B cz3owieka w homilii na kra-
kowskich B3oniach. To ostatnie zdj2cia >lmu. Realizatorzy zostawiaj5 wi-
dzów z odp3ywaj5cym obrazem t3umu, w skupieniu s3uchaj5cego swego 
polskiego papie4a. Podkre8laj5 w ten sposób wag2 s3ów, w stosunku do 
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których, w ca3ym >lmie, obraz pe3ni rol2 s3u4ebn5, dokumentuj5c5 ide2 
Jana Paw3a II, bia3ego pielgrzyma, g3osz5cego pokój i mi3o8B, bezustan-
nie szukaj5cego kontaktu z cz3owiekiem, czerpi5cego ze. si32 dla swego 
moralnego autorytetu.

A jednak w ca3ym >lmie najwa4niejsze jest pokazanie ca3ego ogrom-
nego t3umu, czasem z lotu ptaka, czasem w szerokich panoramicznych. 
T3umu, który si2 z papie4em spotyka, który prze4ywa, który s3ucha w ci-
szy, a w kluczowych momentach wybucha burz5 oklasków. W t3umie do-
strzegamy wtedy nieliczne, ale jak4e wa4ne transparenty, a w8ród nich 
pi2kny sztandar z bia3ym or3em na czerwonym tle z has3em „Wolno8B 
i Niepodleg3o8B”. Ta pielgrzymka Jana Paw3a II by3a pielgrzymk5 w3a8nie 
do Polski, do ca3ej Polski i to bardzo wyra@nie widaB w >lmowym obrazie.

Film Trzosa-Rastawieckiego wyra@nie antycypuje obraz t3umu, któ-
ry stanie si2 codzienno8ci5 w latach legalnej Solidarno8ci: t3umu wolne-
go, zjednoczonego wspóln5 ide5, pod wspólnymi sztandarami. Masowy 
charakter wydarzenia religijnego, pielgrzymki, bardzo wyra@nie zaryso-
wuje jej równocze8nie narodowy i rewolucyjny charakter. To widaB w ob-
razie, w symbolach i znakach, ale widaB to równie4 w s3owach, którymi 
pos3uguje si2 papie4, gdy mówi o obecno8ci Chrystusa w historii: „W dzie-
jach cz3owieka i Narodu dzia3a Bóg”. To z >lmu Trzosa-Rastawieckiego 
mamy w pami2ci z3oci8cie odzian5 sylwetk2 papie4a, który wo3a „z g32-
bi tego Tysi5clecia” i wzywa Ducha Awi2tego, by odnowi3 „oblicze ziemi, 
tej ziemi”. „Pielgrzym to >lm znakomity formalnie i doskonale oddaj5cy 
klimat pierwszej pielgrzymki – spontanicznej i symbolicznej. Pe3nej zna-
ków i nadziei”.

Druga pielgrzymka – z roku 1983 – jest dramatycznie odmienna i jej 
>lmowy obraz pokazuje zupe3nie inny obraz czekaj5cych na papie4a ludzi: 
pod sztandarami Solidarno8ci i pod wielkim transparentem z napisem „IN-
TERNOWANI”. Bardziej konkretne staj5 si2 obrazy. Orze3 kiedy8 widocz-
ny na skromnym rozmiarowo transparencie Konfederacji Polski Niepod-
leg3ej teraz stoi gigantyczny i podtrzymuje swoj5 sylwet5 koron2 Stadionu 
Dziesi2ciolecia. Pielgrzymka jest podtrzymaniem na duchu, ale jest te4 
wezwaniem do wytrwania w walce i oporze. Najbardziej dramatyczny jej 
obraz to nie wspania3y wielotysi2czny t3um wychodz5cy ze stadionu 
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dziesi2ciolecia w Warszawie i wo3aj5cy „UwolniB Bujaka”. Najbardziej 
dramatycznego obrazu drugiej pielgrzymki w3adze nie pozwol5 zareje-
strowaB >lmowo. Posiadamy z niego zaledwie kilka zdj2B: to moment 
spotkania papie4a Jana Paw3a II z Lechem Wa32s5, spotkania, które od-
bywa si2 nie w Gda.sku, ale na drugim ko.cu Polski, w schronisku w Do-
linie Chocho3owskiej. Ale fakt, 4e do tego spotkania dosz3o jest kluczo-
wy i dla papie4a, i dla Wa32sy, i dla przetrwania Solidarno8ci. Ten obraz 
by3 dla w3adz obrazem zabójczym: skoro papie4 spotyka si2 z Wa32s5, to 
znaczy, 4e Solidarno8B 4yje i przetrwa. To obraz, który chciano unice-
stwiB. Ale ten obraz istnieje i nie da si2 mu zaprzeczyB. Awiadectwo ksi2-
dza biskupa Dziwisza jest jasne: papie4 by3 gotowy zrezygnowaB z ca3ej 
wizyty do Polski, gdyby w3adze uniemo4liwi3y mu spotkanie z Lechem 
Wa32s5. Ostatecznie musia3y jednak ugi5B si2 wobec determinacji papie-
4a. T3umy obecne na wszystkich papieskich mszach, znowu przek3ama-
ne w telewizyjnym obrazie, nie mia3y ju4 takiego znaczenia – ludzie od 
czasów Solidarno8ci znaj5 has3o „Telewizja k3amie” i po prawdziwy ob-
raz wydarze. id5 na projekcje do ko8cielnych salek katechetycznych. Nikt 
nie wierzy propagandzie.

Zaproszenie papie4a Jana Paw3a II do Gda.ska podczas jego trzeciej 
pielgrzymki zawióz3 do Watykanu ksi5dz arcybiskup Goc3owski, boha-
ter albumu i wystawy w Europejskim Centrum Solidarno8ci, wystawy 
odbywaj5cej si2 podczas konferencji po8wi2conej papieskim pielgrzym-
kom. Trzecia pielgrzymka by3a dla Gda.szczan najwa4niejsza i jej obraz 
zapisa3o (znowu wbrew o>cjalnej telewizyjnej wersji) pierwsze niezale4-
ne studio telewizyjne powsta3e pod skrzyd3ami Ko8cio3a, Dzia3 Doku-
mentacji Diecezjalnej i Pomocy Duszpasterskiej Video – dzi8 istniej5cy 
jako Video Studio Gda.sk. Zal54ek studio to by3 Dzia3 Telewizyjny Biu-
ra Informacji Prasowej Solidarno8B. W Video Studio powstaje w 1987 
pe3nometra4owy >lm dokumentalny – zapis ca3ej pielgrzymki O NAS 
I ZA NAS. We wspó3pracy z Telewizj5 ABC powstaje zespo3owo zreali-
zowany reporta4 Kronika III pielgrzymki.

Telewizja komunistyczna próbuje nie pokazaB miliona ludzi na Za-
spie i nie pokazywaB transparentów Solidarno8ci. Jan Pawe3 II stoi ponad 
morzem miliona g3ów na dziobie okr2tu o3tarza zaprojektowanego przez 
Mariana Ko3odzieja (wielkiego scenografa wielu >lmów iCspektakli 
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teatralnych, wi2@nia obozu koncentracyjnego w Auschwitz) i mówi o nas 
i za nas o Solidarno8ci. We mszy uczestnicz5 Lech i Danuta Wa32sowie, 
a wieczorem papie4 spotka si2 w Oliwie z ca35 rodzin5 Wa32sów. Filmy 
Video Studio rejestruj5 te4 moment, którego znowu mia3o absolutnie nie 
byB. Papie4owi nie pozwolono na spotkanie z wiernymi przy Pomniku 
Poleg3ych Stoczniowców. Tu papie4 staje sam (u jego boku jest biskup 
Goc3owski) z papieskim bukietem z3ocistych i bia3ych ró4. Jego milcze-
nie w tym miejscu jest krzykiem, ten obraz obiega 8wiat. Papie4 po raz 
pierwszy w 4yciu p3yn53 statkiem z Gdyni do Sopotu, przeszed3 sopockie 
molo (dzi8 imienia Jana Paw3a II). Przepi2kne >lmowe zdj2cia zaduma-
nego papie4a na statku i symboliczne kadry na Westerplatte z apelem do 
m3odych, by swoje wyzwania potraktowali jak swoje w3asne Westerplatte 
nie przebij5 jednak solidarno8ciowego przede wszystkim wizerunku tej 
pielgrzymki. Obraz pe3nej transparentów Zaspy i bia3ej sylwetki Ojca Awi2-
tego pod solidarno8ciowymi krzy4ami, obraz ojcowskiego pochylenia 
nad dzieBmi Lecha Wa32sy – to symboliczne pochylenie si2 Jana Paw3aCII 
nad tymi, którzy zawierzyli Solidarno8ci.

I choB mówimy o pielgrzymkach Jana Paw3a II do PRL, to trzeba w tym 
miejscu przypomnieB poruszaj5cy obraz pielgrzymki w 1999 r., gdy Jan 
Pawe3 II postanowi3 raz jeszcze na pl. Zwyci2stwa (dzi8 nosz5cym imi2 Jó-
zefa Pi3sudskiego), przed tym samym krzy4em, który by3 8wiadkiem jego 
pierwszej pielgrzymki w roku 1979, powiedzieB, 4e to co widzimy na tym 
placu dzi8, po dwudziestu latach od pierwszej pielgrzymki jest odpowie-
dzi5 na tamto nasze wspólne wo3anie „Niech zst5pi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi, tej ziemi”. Ten symboliczny obraz papie4a po latach i te jego 
s3owa znalaz3y si2 w moim >lmie dokumentalnym, emitowanym na ante-
nie TVP Solidarno(* – czas nadziei (re4. Anna Maria Mydlarska, produk-
cja Video Studio, Gda.sk 2007) jako s3owa, z którymi nas pozostawia3. Ak-
ceptacja i duma papie4a z w3asnych i równie4 naszych dokona. brzmia3a 
w jego s3owach wypowiedzianych w polskim Parlamencie, parlamencie 
niepodleg3ej Rzeczypospolitej: „Ale nam si2 wydarzy3o”. Jan Pawe3 II pod-
czas swoich pielgrzymek kreowa3 obraz Polski i narodu polskiego, polskiego 
ko8cio3a o jakich marzy3, i na koniec by3 z nas dumny. Z mi3o8ci5 patrzy3 
na to, co widzia3, z wzniesionego wysoko nad hipodromem sopockiego o3-
tarza pe3nego ludowych 8wi5tków mówi3 o tym, 4e nie ma solidarno8ci bez 
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mi3o8ci, a w oddali przed nim po morzu p3yn23y ozdobione rybackie 3o-
dzie. Oby8my umieli znowu spojrzeB na nasz w3asny obraz oczami Jana 
Paw3a II i kreowaB nasz zbiorowy wizerunek tak pi2knie, jak w tamtych 
dawnych >lmach.

Abstract
Papal pilgrimages in film image

John Paul II was a hero of hundreds of films. Yet the crucial images 
come from a few fundamental film sources that the text is concen-
trated on. The communist television tried to conceal the scale of mass 
participation in the first pilgrimage to Poland but Polish Episcopate 
and independent filmmakers have shown the euphoria of crowds. 
Andrzej Trzos-Rastawiecki created in 1979 the first and very success-
ful independent Polish film, produced and distributed out of state 
control – The Pilgrim. In 1983 the government prevented filming 
most important moments like John Paul II meeting with Lech Wa32sa, 
but in 1987 Video Studio Gda.sk managed to show a full coverage of 
the III Pilgrimage including the image of Gda.sk Mass with almost 
a million participants. These images were full of Solidarity banners 
and hope. Meaningful shots from 1999 film show a very beautiful 
image of finally free Poland – as if seen by the Pope himself.  
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Schiller Leon 407, 409
Schmidt Helmut 280, 295
Schneider Wolf 129–131, 156
Schwalke Johannes 311–312, 323
Semczyszyn Magdalena 260, 276
Semelin Jacques 109, 111
Semka Piotr 414–415, 417
S2kowski Pawe3 182, 196
Shultz George Pratt 296
Siedziako Micha3 49, 59
Simonides Dorota 375, 380, 392
Siri Giuseppe 129–131
Sitkowska Anna 260, 276
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Skalski W3adys3aw J. 60, 66, 69–70, 77, 80, 
83, 91, 198, 213, 262, 277
Skar4y.ski Pawe3 210
Skibi.ski Pawe3 260, 275
Skorupski Walerian 163
Skórzy.ski Jan 255, 259
Skryba J. 190, 196
Skwiercz Jan 207
S3ojewska-Ko3odziej Halina 408, 414
Smerek Miros3aw 315
Soboci.ski Piotr 450–451
Sodu3a Andrzej 317
Sorgi Claudio 104
Sosnowski Jan 420
Sowi.ski Pawe3 261, 278
Sowi.ski S3awomir 376, 381–383, 390, 392
Sowi.ski Zygfryd 314
Spolitak Jerzy 44, 53
Stachowiak Seweryn 164
Staniecki Krzysztof 23, 31
Stanowski Adam 183, 185, 196
Stanuch Zbigniew 260, 276
Starczewska Krystyna 352–353, 359
Stasi.ski Piotr 351, 358
Staszel Józef 82, 91
Stawrowski Zbigniew 105, 111
Stehle Hansjakob 378, 392
Sterzynski Georg 320
St2pie. Jerzy 48
Stok Witold 450–451
Straszewski Konrad 146
Stroba Jerzy 267
Struzik Zdzis3aw 260, 275
Strzelecki Bogus3aw 62
Studzi.ski Bogumi3 189
Sucharski Henryk 149
Sudo3 Tomasz 260, 276
Sumi.ski Mieczys3aw 200, 203
Szachta Krzysztof 210
Szarek Jaros3aw 132, 181, 195 198, 213, 255, 
259

Szczepanik Krzysztof 254, 259
Szczepa.ski Jan 269
Szczepi.ski Adolf 403, 414
Szczesiak Edmund 439, 448
Sze3omow Aleksander 327
Szmidtka Mariusz 440, 448
Szmyt Franciszek 203
Szorc Alojzy 313
Szot Adam 361, 364, 370
Szozda Tadeusz 189
Sztychmiler Ryszard 319
Szyma.ska Alicja 317

.lisz Józef 148
Aliwi.ski Andrzej 204, 211, 423
Amietanka-Kruszelnicki Ryszard 38, 59
Amigiel Kazimierz 166, 179
Arutwa Jan 96
Awider Ma3gorzata 283–284, 293–295, 
300–301
Awierdzewska Irena 336–340, 346

Tarancón Vincente 130
Tettamanzi Dionigi 388
Timoszewicz Jerzy 409, 418
Tkaczuk Zygmunt 203
Tokarczuk Ignacy 261, 264, 271, 273
Tomasz z Akwinu, 8wi2ty 192
Tomaszewski Lech 403
Trzos-Rastawiecki Andrzej 450–451, 453
Tucci Roberto 93, 111, 312, 314, 329
Turowicz Jerzy 96
Turula Adam 339, 346
Typiak Piotr 189

Urban Jerzy 444
Urzykowski Tomasz 414, 417
Ustyja.czuk Ryszard 330

Vandrisse Joseph 107
Verstraeten Johan 377, 392
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Villot Jean 129

Walentynowicz Anna 52
Walichnowski Tadeusz 140, 155
Waligóra Grzegorz 186, 189–190, 195–196
Waluszkiewicz Tadeusz 117
Wa32sa Danuta 455
Wa32sa Lech 39, 47, 118–121, 137, 146–148, 
151, 222, 236, 240, 245, 248, 252, 347–348, 
350, 356, 401, 437, 441–442, 445, 454–455
Wa32sa Stanis3aw 120
Warszawski Dawid zob. Gebert Konstanty 
Wasik Franciszek 309
Wcis3o Ryszard 336
Weigel George 10, 105, 111, 129, 141, 147, 
152, 155, 261, 264, 278
Weingarz Stephan 114, 127
Wendrychowska Ma3gorzata 410, 417
Werblan Andrzej 132
Wers Stanis3aw 219
Wieck Hans-Georg 281
Wieczorek Halina 218, 228
Wierzbicki Marek 337, 346
Wilczy.ski Tomasz 321
Wili.ski Janusz 317–318
Willa Zenon 159
Willebrands Johannes 131
Winkowski Zbigniew 219
Wiszowaty Edward 310, 316
Witkowski Rafa3 236, 243
W3odarczyk Danuta 162, 170
Wojcieszek Przemys3aw 396
Wojcieszyk El4bieta 166, 180
Wojtkiewicz Jan 315
Wojtkowiak Józef 317
Wojtkowski Julian 306, 310, 312, 318, 323, 
334
Wolf Mechthild 129, 323, 334
WolFsohn Michael 114–115, 127
Wo3ek Tomasz 240, 243

Wo@niak Mieczys3aw 55
Wo@niakowski Jacek 183, 196
Wójcik Józef 55
Wójcik Tadeusz 315
Wóycicki Kazimierz 115, 127
Wujec Janusz 159
Wyliga3a Helena 280, 301
Wysocki Józef 310, 318
Wysocki Wies3aw Jan 139, 155
Wyszy.ski Stefan 10, 17, 68, 99, 113, 129–
135, 184, 187–189, 191, 197, 260–268, 272, 
274, 286, 307, 325, 451

Zaleski Jacek 450–451
Zaremba Marcin 32, 58, 60, 90, 181, 196, 
198, 213, 260–262, 278
Zaszkiewicz Henryk 167, 176
Zbirski Wojciech zob. Polak Wojciech 
Zenderowski Rados3aw 376, 381–383, 390, 
392
Zieli.ski Zygmunt 418
Ziemba Wojciech 307, 310, 312, 318, 326
Ziembi.ski Wojciech 188–189, 196
Zienkiewicz Aleksander 221
Zimnicki Leszek 317
Zink Wojciech 305
Zommer Rafa3 344
Zwiercan Roman 444, 447
Zwolenkiewicz Kazimierz 208–209
Zycher M. 232, 243
Zysnarski Romuald 162

6aryn Jan 27–28, 30, 49, 58–59, 94, 100, 
111, 134–135, 139–140, 155–156, 262, 264, 
271–272, 276, 278, 399, 418
Do3nierkiewicz Julian 325
Duczkowski Maciej 260, 276
Durawski Bogus3aw 200
Dyci.ski Józef 388, 390, 392 
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Seria Biblioteka ECS
Seria dokumentuje g3ównie prace m3odych polskich naukowców. Wi2kszo8B 
prezentowanych w niej publikacji wy3aniana jest w konkursie na najlep-
sz5 prac2 magistersk5 i doktorsk5 dotycz5c5 tematyki zwi5zanej z histo-
ri5 „Soli  darno8ci”, opozycj5 wobec komunizmu i dyktatury oraz ide5 soli-
darno8ci spo3ecznej.

Dotychczas w serii ukaza3y si2:

Tomasz Borewicz, Kacper Szulecki, Janusz Waluszko
„Bez atomu w naszym domu”. Protesty antyatomowe w Polsce po 1985 roku 

2019, 264 strony, ISBN 978-83-62853-95-3

Czy katastrofa w Czarnobylu przyczyni3a si2 do upadku komunizmu? Sk5d 
wzi53 si2 polski ruch ekologiczny i dlaczego po 1989 roku nie stworzy3 silnej 
politycznej reprezentacji? Niniejsza monografia umiejscawia antyatomowe 
protesty, które przetoczy3y si2 przez Polsk2 w latach 1985-90, w szerszym 
kontek8cie. Energetyka j5drowa by3a przez kilka dekad symbolem nowo-
czesno8ci, jednak od pocz5tku budzi3a kontrowersje przez skal2 ryzyka, ja-
kie ze sob5 nios3a. Wybuch w Czarnobylu by3 iskr5, która zapali3a zupe3nie 
nowe ognisko spo3ecznego protestu wobec w3adz PRL.

Historia Stoczni Gda&skiej
pod redakcj! Konrada Knocha, Jakuba Kufla, Wojciecha Polaka, Przemys"awa Ruchlewskie-
go, Magdaleny Star%gi i Andrzeja Trzeciaka
2018, 730 stron, ISBN 978-83-62853-84-7, e-ISBN: 978-83-62853-87-8

Przedstawiamy obszerny zbiór tekstów po8wi2conych dziejom miejsca, 
w którym narodzi3a si2 Solidarno8B. Ksi54ka prezentuje polityczne, spo-
3eczne, gospodarcze, kulturowe i architektoniczne losy Stoczni Gda.skiej. 
Czytelnik znajdzie tu informacje o wykorzystaniu zak3adu przez Kriegsma-
rine, o dzia3aj5cych na jego terenie klubach sportowych. Pozna codzien-
no8B pracuj5cych kobiet oraz kulisy walki politycznej, która rozgrywa3a si2 
po roku 1945. Publikacja omawia te4 wspó3czesne znaczenie terenów po-
stoczniowych i kre8li perspektywy na przysz3o8B.
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Czerwiec 1976 na Pomorzu
pod redakcj! Konrada Knocha, Jakuba Kufla, Wojciecha Polaka i Przemys"awa Ruchlewskiego
2017, 240 stron, ISBN 978-83-62853-74-8, e-book ISBN 978-83-62853-75-5

Na temat protestów rozgrywaj5cych si2 poza Radomiem, Ursusem i P3oc-
kiem mo4emy znale@B zdawkowe informacje, a przecie4 Czerwiec 1976 roku 
to nie tylko te trzy miasta. Publikacja jest owocem projektu naukowego do-
tycz5cego wydarze. zwi5zanych z fal5 strajków na Wybrze4u w 1976 roku.  

Magdalena Heruday-Kie"czewska 
Solidarno(+ nad Sekwan!. Dzia"alno(+ Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarno(+” 
w Pary$u 1981–1989
2016, 336 stron, ISBN 978-83-62853-60-1, e-book ISBN 978-83-62853-68-7

Ksi54ka opisuje funkcjonowanie Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Soli-
darno8B” w Pary4u, którego zadaniem by3o informowanie 8wiatowej opi-
nii publicznej o nierównej walce polskiego spo3ecze.stwa z re4imem gene-
ra3a Wojciecha Jaruzelskiego. Autorka omawia równie4 dzia3alno8B innych 
o8rodków zagranicznych Solidarno8ci, dzi2ki czemu jej diagnozy odnosz5 
si2 do ca3ego zjawiska emigracji lat osiemdziesi5tych.

Maciej Wi(niewski
Ruch „Wolno(+ i Pokój” w Szczecinie w latach 1985–1992
2014, 168 stron, ISBN 978-83-62853-33-5, e-book ISBN 978-83-62853-44-1

Jedna z pierwszych publikacji po8wi2conych Ruchowi Wolno8B i Pokój, od-
grywaj5cemu w drugiej po3owie lat osiemdziesi5tych wa4n5 rol2 w 8rodo-
wisku antykomunistycznej opozycji. Dzi2ki oryginalnym metodom dzia3a. 
opozycyjnych – takim jak palenie ksi54eczek wojskowych czy sitting – sta-
nowi3 on now5 jako8B na polskiej scenie politycznej. Istotn5 warto8ci5 tej 
ksi54ki s5 zebrane przez autora relacje cz3onków Ruchu.
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Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981
Pod redakcj! Wojciecha Polaka, Przemys"awa Ruchlewskiego i Jakuba Kufla
2013, 618 stron, ISBN 978-83-62853-06-9, e-book ISBN 978-83-62853-17-5

Zbiór studiów po8wi2conych ró4norodnym dzia3aniom wymierzonym wCsys-
tem polityczny PRL w drugiej po3owie lat siedemdziesi5tych i pocz5tko-
wym okresie istnienia Solidarno8ci. Autorzy omówili aktywno8B g3ównych 
organizacji opozycyjnych oraz polityk2 w3adz partyjnych i policyjnych PRL 
wobec 8rodowisk niezale4nych, a tak4e mi2dzynarodowe uwarunkowania 
antykomunistycznej opozycji.

Jaros"aw W!sowicz SDB
Niezale$ny ruch m"odzie$owy w Gda&sku w latach 1981–1989
2012, 658 stron, ISBN 978-83-62853-05-2, e-book ISBN 978-83-62853-18-2

Autor opisuje funkcjonowanie gda.skich m3odzie4owych grup opozycyjnych 
oraz ich ogromne znaczenie dla ruchu politycznego, który narodzi3 si2 wCtym 
mie8cie w sierpniu 1980 roku. Grupy te wzbogaca3y charakter ruchu solidar-
no8ciowego oraz by3y szko35 obywatelskiej i politycznej aktywno8ci dla po-
kolenia, które w warunkach pe3nej suwerenno8ci i demokracji w35czy3o si2 
do wspó3rz5dzenia, organizuj5c wa4ne dziedziny 4ycia politycznego kraju.

Piotr Zariczny
Opozycja demokratyczna w NRD i PRL. Wzajemne relacje i oceny
2013, 230 stron, ISBN 978-83-62853-07-6, e-book ISBN 978-83-62853-42-7

Autor opisuje kontakty mi2dzy polskimi i niemieckimi opozycjonistami. 
O ile Polska by3a dla Niemców bardzo wa4nym partnerem w dzia3aniach 
zmierzaj5cych do obalenia re4imu komunistycznego, o tyle dla polskiej 
opozycji kontakty te nie wyró4nia3y si2 spo8ród innych, co nie znaczy, 4e 
by3y ca3kowicie bagatelizowane. Przyczyni3y si2 one do upadku muru ber-
li.skiego w 1989 roku, kilkana8cie lat wcze8niej tworz5c podwaliny ruchu 
opozycyjnego w NRD.
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Jan Olaszek
„Nieliczni ekstremi(ci”. Podziemna Solidarno(+ w propagandzie stanu wojennego

2010, 208 stron, ISBN 978-83-930472-7-7, e-book ISBN 978-83-62853-22-9

Ksi54ka ukazuje propagandowy obraz podziemnej Solidarno8ci tworzony 
przez w3adze. Autor ukazuje, w jaki sposób próbowano zdyskredytowaB 

„wroga” za pomoc5 k3amliwej i napastliwej kampanii propagandowej z wy-
korzystaniem wszelkich dost2pnych 8rodków – radia, telewizji i prasy.

Ma"gorzata Michalewska-Pawlak
Demokratyczna obywatelsko(+ jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-progra-
mowych polskiej opozycji w latach 1980–1989
2010, 336 stron, ISBN 978-83-930472-9-1, e-book ISBN 978-83-62853-25-0

Autorka komentuje g3ówne idee charakteryzuj5ce poj2cie obywatelsko8ci 
zCperspektywy politologii. Znajduje odpowiedzi na pytania o tre8B i ewo-
lucj2 obywatelskich postulatów oraz oczekiwa. wobec komunistycznych 
w3adz, aCtak4e o zakres, cele i formy aktywno8ci obywatelskiej polskiej opo-
zycji zClat 1980–1989, zmierzaj5cej do realizacji programu obywatelskiego.

#ukasz Jasi&ski
Kwestie mi%dzynarodowe w my(li opozycji demokratycznej w PRL 1976–1980
2009, 180 stron, ISBN 978-83-929813-3-6, e-book ISBN 978-83-62853-25-0

Ksi54ka ukazuje najwa4niejsze dyskusje, które mia3y istotny wp3yw na kszta3-
towanie pogl5dów spo3ecze.stwa przed wybuchem strajku w Stoczni Gda.-
skiej. Opisana przez autora kultura dialogu prowadzonego na 3amach „dru-
giego obiegu” mo4e stanowiB wzór dla wspó3czesnych debat politycznych.

Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   470 2019-10-14   20:57:03



Pielgrzymki  __pop-14 X 2019.indd   471 2019-10-14   20:57:03



Papieskie 
pielgrzymki w PRL
pod redakcj! 
Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla 
i Przemys"awa Ruchlewskiego
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