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WPROWADZENIE

Każde gremium pełniące społeczną funkcję dba o sporządzenie protoko-

łów ze swych posiedzeń i narad. Tej czynności przyświeca cel utrwalenia tego, 

co  istotnego na określonym spotkaniu zostało wyrażone czy ustalone. Tego ro-

dzaju dokumentów pełne są archiwa i na nich – jako historycy – budujemy na-

szą wiedzę o przeszłości. Przy tym jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć faktyczny 

stan spraw oraz dojrzeć przesłanki podejmowanych przez te ciała decyzji, mają-

cych umożliwić zadowalające realizowanie powierzonych im zadań. 

W świetle takiego rozumienia wartości tego rodzaju materiałów mamy 

pełną świadomość, że także protokoły Konferencji Episkopatu Polski i jej ciał 

wewnętrznych zawierają w sobie cenne informacje, istotny przekaz, umożli-

wiający nieraz lepsze zrozumienie sensu dziejów nie tylko wspólnoty ludzi 

wierzących w naszym kraju, ale wszystkich Polaków. Archiwa Konferencji Epi-

skopatu Polski oraz Sekretariatu Prymasa Polski pełne są przechowywanych 

z pieczołowitością zapisów, ilustrujących wkład hierarchów naszego Kościoła 

w dzieje własnego społeczeństwa, którego katolicy stanowią przecież znaczą-

cą większość. 

Posiedzenia Konferencji Episkopatu należą do prawnie i kanonicznie 

określonego obowiązku, stąd płynie znacząca ranga tych spotkań. Dotychcza-

sowe – cząstkowe jedynie – kwerendy, jakie mogli przeprowadzić w tych ma-

teriałach uczeni, dobitnie przekonują, że posiedzenia plenarne, a zwłaszcza 

posiedzenia Rady Głównej KEP (nazywanej obecnie Radą Stałą), zawsze sta-

nowiły inspirację nie tylko do doraźnego ujmowania kluczowych elementów 

polskiej i kościelnej rzeczywistości. Wiele poruszanych na tych posiedzeniach 

kwestii zachowywało bowiem swą aktualność niemal na pokolenia. Zarówno 

bowiem relacje Kościoła z państwem, jak i różne aspekty wewnętrznego Jego 

życia w łączności ze Stolicą Apostolską, wymagały trwałej i intensywnej uwa-

gi, by Kościół w Polsce mógł owocnie wypełniać swoje posłannictwo. Z taką 

świadomością należy podchodzić do dokumentów, jakie stanowią przedmiot 

niniejszej publikacji, a to ze względu na wyjątkowe znaczenie bezprecedenso-

wych obrad polskich biskupów w obecności Papieża, toczących się w wyjątkowej 
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scenerii jasnogórskiego sanktuarium. W dodatku Papież ten pochodził z Polski 

i po raz pierwszy w historii jako Głowa Kościoła odwiedzał swoją Ojczyznę.

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II była drugą Jego zagraniczną podró-

żą po Jego wyborze na Stolicę św. Piotra. Nie trzeba uzasadniać, jakim cieszyła 

się wówczas zainteresowaniem i jakie nadzieje budziły się w sercach i umysłach 

rodaków Papieża. Panowała wówczas trudna sytuacja dla całego społeczeństwa. 

Kościół od kilku dziesiątków lat w trudnych warunkach ustroju komunistyczne-

go wytrwale dążył do pełnej, jak to wówczas nazywano, normalizacji życia spo-

łecznego, czyli do osiągnięcia gwarancji koniecznej swobody funkcjonowania 

Kościoła wraz z zagwarantowaniem praw ludzi wierzących. W analizowaniu tych 

wysiłków publikowane dokumenty posiadają wręcz wyjątkowe znaczenie.

Mająca miejsce podczas tej pielgrzymki bezprecedensowa (bo odbywają-

ca się z udziałem Ojca Świętego) Konferencja Episkopatu Polski oraz posiedze-

nie jej Rady Głównej z 5–6 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze, posiada przełomowe 

znaczenie, a jej protokół jest szczególnie cenny dla historyków. Swym zwięzłym 

zapisem ilustruje rzeczywisty obraz problemów, z jakimi borykały się nasza Oj-

czyzna i Kościół w tamtym momencie dziejowym. Nie ryzykując żadnej prze-

sady, należy uznać ten dokument za precyzyjną diagnozę stanu rzeczy i opis 

możliwości działania w trudnym momencie znacznego uzależnienia Narodu 

i Kościoła od totalitarnej władzy. Najcenniejszym aspektem dokumentu jest ja-

sno ukazany schemat myślenia papieża św. Jana Pawła II o sytuacji nie tylko 

własnego kraju, ale umieszczenie jej na tle ogólnych problemów świata, w tym 

całego systemu komunistycznego. 

Papieska wizyta na Jasnej Górze odbywała się zaledwie w kilka miesię-

cy od wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a św. Jan Paweł II 

wykazał już wówczas niezwykłą dojrzałość w ujmowaniu kwestii globalnych. 

Dotychczas niepublikowane przemówienie Ojca Świętego do członków Rady 

Głównej także dzisiaj porywa swą aktualnością, zdradzając przy tym znajomość 

wielu aspektów ówczesnej rzeczywistości, kultury, a nawet politycznej sytuacji 

międzynarodowej. Swoje uwagi Papież czynił nie dla szukania sensacji, lecz po-

przez swoją analizę różnych aspektów ówczesnej sytuacji na świecie, pragnął 

dostarczyć ważnych wskazówek i materiału do przemyśleń nie tylko dla swych 

bezpośrednich słuchaczy, ale zapewne także dla przyszłych pokoleń. Pokazywał, 

srodek jeszcze raz.indd   6 14.05.2019   12:02:40



WPROWADZENIE

 7

że w każdym momencie dziejów należy szukać właściwej diagnozy losów Ko-

ścioła i całego społeczeństwa oraz próbować właściwie odnaleźć się nawet w wy-

jątkowo napiętych relacjach między narodami i władzami w poszczególnych 

państwach, z czym mieliśmy do czynienia w 1979 r. 

W tej chwili mija już 40 lat od ciągle aktualnej pierwszej pielgrzymki Ojca 

Świętego do Ojczyzny, a także od chwili wypowiedzenia publikowanych właśnie 

słów Papieża. Wymowa wydawanego właśnie dokumentu może nam pomóc doj-

rzalej spojrzeć na całą najnowszą historię, a nie tylko zaspokoić naturalną cie-

kawość, rozbudzoną wyjątkowymi okolicznościami wypowiedzenia tych treści. 

Lektura tych zapisów pozwoli nam także przekonać się, jak dojrzale spoglądał 

na sytuację Ojczyzny Papież i jego rozmówcy. Przy okazji ukaże nam niezwykle 

wysoki poziom odpowiedzialności obecnych wówczas na Jasnej Górze biskupów 

polskich za losy Polski. 

Wymiana myśli między Papieżem a Episkopatem Polski przekonuje nas 

niedwuznacznie, że ich spotkanie nie było jedynie okazją do wymiany kurtu-

azyjnych grzeczności, ale obie strony zdawały sobie doskonale sprawę z trud-

ności, piętrzących się przez Kościołem i Ojczyzną. Papież jednak z całego serca 

chciał pomóc swemu krajowi i społeczeństwu, dlatego okazywał rozmówcom 

swe wielkie zatroskanie. Między innymi fragment jego wypowiedzi o nuncjatu-

rach stanowi doskonały przykład jego świetnej orientacji w sytuacji, a zarazem 

niezwykłej umiejętności, by wyjaśnić sedno trudnego problemu, a jednocześnie 

nie zbanalizować tematu. 

Bez żadnej przesady można więc stwierdzić, że spotkanie Ojca Świętego. 

i całego Episkopatu pokazało nie tylko troskę jego uczestników o pomyślność 

Kościoła, ale też uwidoczniło właściwy sens funkcjonowania tej formy kolegial-

ności w Kościele. Dzięki takim spotkaniom sami biskupi jeszcze konsekwentniej 

uczyli się kolegialnego podejmowania wspólnej odpowiedzialności za Kościół 

i całe społeczeństwo. Wyjątkowość tego spotkania kierowała ich myśli ku przy-

szłości, bowiem wszyscy zadawali sobie pytanie: Co trwałego z tej niezwykłej 

wizyty pozostanie? Czy zmieni ona na lepsze życie kraju?

Publikowane dokumenty utrwalają prawdziwy obraz prac Konfe-

rencji Episkopatu Polski, prezentując przebieg dyskusji i ukazując styl pra-

cy jej członków i właściwe temu gremium sposoby poszukiwania rozwiązań. 
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Do ostatecznych wniosków grono hierarchów dochodziło bowiem mozolnie i na 

pewno nie pospiesznie, lecz na drodze rzetelnej wymiany argumentów, ukazy-

wania odmiennych punktów widzenia, poprzez studiowanie wszelkich przesła-

nek istotnych dla podjęcia decyzji. 

Jak wielkie znaczenie miał ten styl obrad, widoczne jest na przykładzie 

samego Jana Pawła II, przez 20 lat, w latach 1958–1978, uczestnika konferencji 

ojczystego episkopatu. W gronie polskich biskupów uczył się on stawiać pytania 

i rozważać najtrudniejsze kwestie wspólnie z innymi polskimi pasterzami oraz 

podejmować niełatwe nieraz decyzje. W czerwcu 1979 r. swoje polskie doświad-

czenia Ojciec Święty uzupełniał już jednak na pewno o wnioski z pierwszych 

miesięcy pełnienia posługi papieskiej, choćby o refleksje z pierwszej swojej za-

granicznej, bardzo trudnej wizyty w Meksyku. W czasie tej wizyty poradził sobie 

doskonale, dając dowód, że rozumie o wiele więcej niż tylko problemy związane 

z obecnością komunizmu w świecie. 

Prezentowane czerwcowe posiedzenie Rady Głównej było dla niego tak-

że okazją do spotkania z inną wielką postacią ówczesnego Kościoła – odbywało 

się bowiem oczywiście z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego, przewodniczą-

cego Rady. Doświadczenia Prymasa Tysiąclecia były już wówczas szczególnie 

bogate, zgromadzone w ciągu prawie 30 lat jego służby prymasowskiej, pełnio-

nej w trudnych warunkach współżycia z państwem, które nie chciało docenić 

roli Kościoła i jego intencji dla wypracowania dobra wspólnego. 

W swojej jasnogórskiej dyskusji poruszyli oni wiele zagadnień życia 

kościelnego, które w momencie pierwszej wizyty papieskiej w Ojczyźnie,  

w znacznym stopniu nie mogło toczyć się naturalnym tokiem, było bowiem 

praktycznie paraliżowane przez obstrukcję komunistycznej władzy, starającej 

się ingerować we wszelkie, nawet najdrobniejsze kwestie. W dokonanej wówczas 

analizie dali dowód, że w pełni zdawali sobie sprawę z niekorzystnej sytuacji 

społeczeństwa i Kościoła, lecz nie poprzestawali na tej konstatacji, wskazując 

sposoby, na wytrwałe dążenie do zapewnienia godnego życia wszystkim miesz-

kańcom kraju. 

Uczestnicy tamtego wyjątkowego spotkania, wspaniali nasi Poprzednicy, 

odeszli już z grona żyjących. Zmieniły się też kolejne pokolenia polskich bisku-

pów. Jesteśmy dziś bogatsi o dziedzictwo szczęśliwego i długiego pontyfikatu 
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św. Jana Pawła II, mając w świadomości wszystkie wydarzenia tego z górą ćwier-

ćwiecza – zarówno bolesne doświadczenia związane z narastającym oporem 

wobec ówczesnej władzy, tragiczne wydarzenia stanu wojennego, ale także od-

zyskanie niepodległości przez Polskę i inne państwa wówczas znajdujące się 

w ramach bloku komunistycznego oraz rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje 

naszej części kontynentu.

Papieska pielgrzymka do Ojczyzny, w ramach której miało miejsce to nie-

zwykle ważne spotkanie Ojca Świętego z polskim episkopatem, mająca miejsce 

przed 40 laty, w 1979 r., otwierała ważny etap drogi Polski przez dzieje, odbywa-

nej wraz z Kościołem posługującym w naszej Ojczyźnie, etap niezwykły, wymy-

kający się kategoriom zwyczajnej oceny. 

Na tamtą wymianę myśli i refleksji musimy jednak spoglądać dziś sine ira 

et studio, by nie spowodować deformacji przekazu cennego źródła historycznego. 

Poznając okoliczności ówczesnych decyzji, dylematy i problemy, możemy jednak 

uniknąć postawy triumfalizmu, lepiej rozumiejąc ówczesne niełatwe realia.

Jednak jestem przekonany, że zagłębienie się w lekturę tekstu publikowa-

nych protokołów będzie niezwykłym doświadczeniem nie tylko dla historyków, 

ale dla każdego ich Czytelnika. Pozwoli bowiem ona w syntetycznym skrócie za-

poznać się ze stylem myślenia Papieża i biskupów polskich, który i dziś może nas 

na pewno wiele nauczyć. 

Z tego względu należy się serdeczne podziękowanie Centrum Myśli Jana 

Pawła II, jako inicjatorowi niniejszej edycji, przewodniczącemu Konferencji Epi-

skopatu Polski – Jego Ekscelencji abp. Stanisławowi Gądeckiemu za wyrażenie na 

nią zgody, a także wszystkim Osobom, które przyczyniły się do powstania tej cen-

nej publikacji z jej naukowym redaktorem dr. Andrzejem Grajewskim na czele.

Gliwice, 18 maja 2019 r., w 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

† bp Jan Kopiec

Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Członek Sekcji Nauk Historycznych Komisji Nauki Wiary
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IMPULSY DLA PONTYFIKATU

Spotkanie Jana Pawła II z Radą Główną Episkopatu Polski 
na Jasnej Górze w dniach 5–6 czerwca 1979 r. 

Historyczne znaczenie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 r. 

wydaje się oczywiste. Bez niej trudno sobie wyobrazić wydarzenia, które latem 

1980 r. zapoczątkowały polski Sierpień oraz erozję systemu komunistycznego 

w całej Europie Wschodniej. To zobowiązuje do prezentacji pełnego nauczania 

Jana Pawła II w czasie tych ośmiu dni, które zmieniły nie tylko Polskę. Wyjątko-

we miejsce w papieskiej posłudze podczas tamtej pielgrzymki zajmowała Jasna 

Góra. Nie tylko dlatego, że było to miejsce spotkań z wiernymi z całej Polski oraz 

specjalnych spotkań dla wiernych z diecezji katowickiej, opolskiej oraz wrocław-

skiej, ale także ze względu na spotkanie z całym Episkopatem Polski. Wszystkie 

wygłoszone wówczas papieskie homilie i przemówienia są znane i były publiko-

wane zarówno w trakcie pielgrzymki, m.in. w Piśmie Okólnym Biura Prasowego 

Konferencji Episkopatu Polski, jak później w różnorodnych edycjach zbioro-

wych. Stanowią także kanwę wielu analiz i historycznych monografii zajmują-

cych się biografią św. Jana Pawła II oraz dziejów jego pontyfikatu. 

Okazuje się jednak, że dotąd nie jest znane papieskie wystąpienie w cza-

sie zamkniętego spotkania z Radą Główną Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 

1979 r.1 Zarówno waga poruszanych na tym spotkaniu tematów, których zna-

czenie nie tylko dla Polski, ale i całej Europy Środkowej można zrozumieć do-

piero z historycznej perspektywy, jak również niepowtarzalna forma dialogu 

między Papieżem a polskimi biskupami zasługują na to, aby ten niezwykłej wagi 

1 Dokument jest przechowywany w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Sekretariat Prymasa 
Polski (dalej AAW, SPP) 04/34. Należy zaznaczyć, że w dokumentacji Rady Głównej znajdują się 
dwa zapisy przebiegu tego posiedzenia. Pierwszy z nich jest stenogramem z tego spotkania, liczy 
27 stron i nie jest autoryzowany. Drugi zaś to sporządzony na podstawie stenogramu protokół, 
liczący 23 strony. Pod względem merytorycznym nie ma między tymi dokumentami poważniej-
szych różnic. Za podstawę edycji wybrano protokół, jako dokument mający charakter urzędowy, 
gdyż został autoryzowany przez bpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza generalnego Episko-
patu Polski. 
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dokument zaprezentować szerokiej opinii publicznej i udostępnić badaczom. 

40. rocznica pielgrzymowania Jana Pawła II do Ojczyzny wydaje się najlepszym 

momentem dla przygotowania edycji tego dokumentu. Na jego publikację wyra-

ził zgodę metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konfe-

rencji Episkopatu Polski i Rady Stałej oraz wszyscy jej członkowie, jako formalni 

depozytariusze maszynopisu zawierającego stenogram spotkania. 

Papież Jan Paweł II w Częstochowie, 1979 r. / fot. Zdzisław Sowiński
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Okoliczności spotkania z Radą Główną na Jasnej Górze

Spotkanie Papieża z Radą Główną Episkopatu Polski2 nie było zaplanowane w ter-

minarzu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Zarówno jej termin, 

jak również miejsca, które miał odwiedzić Papież były długo negocjowane mię-

dzy przedstawicielami Episkopatu Polski, Stolicy Apostolskiej i komunistycznych 

władz. Dzień po wyborze na następcę św. Piotra 17 października 1978 r. sekretarz 

generalny Episkopatu Polski bp Bronisław Dąbrowski wydał komunikat, w którym 

wyraził nadzieję polskich biskupów, że Ojciec Święty weźmie udział w uroczy-

stościach 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława oraz jubileuszu 600-lecia 

obecności obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze3. Należy sądzić, 

że treść komunikatu była uzgodniona zarówno z Prymasem Polski, jak i z Oj-

cem Świętym, który uroczystości w Krakowie przygotowywał od dłuższego czasu 

jako metropolita krakowski. Do kwestii ustalenia terminu pielgrzymki powró-

cono podczas przygotowań do spotkania Prymasa Polski z Edwardem Gierkiem 

w styczniu 1979 r. W tezach sporządzonych przez ks. Alojzego Orszulika i bpa Bro-

nisława Dąbrowskiego zapisano m.in. tak: „znane jest pragnienie Papieża przy-

jazdu do Polski w dniach 12 i 13 maja br. na uroczystości maryjne na Jasnej Górze 

i jubileuszu 900-lecia śmierci św. Stanisława biskupa krakowskiego”4. Ten termin 

starał się prezentować w następnej fazie rozmów Episkopat Polski. W liście pa-

sterskim wydanym w lutym 1979 r. z okazji 900-lecia śmierci św. Stanisława bi-

skupi podkreślali, że Jan Paweł II „do niedawna jeszcze następca św. Stanisława” 

będzie „największym ubogaceniem tego jubileuszu”5. Władze jednak stanowczo 

2 Gremium koordynujące pracami Episkopatu Polski powstało w marcu 1969 r., kiedy Święta Kon-
gregacja do spraw Biskupów zaakceptowała Statut Konferencji Episkopatu Polski. Przewidywał on 
istnienie organu o nazwie Rada Stała Episkopatu. Nazwa Rada Główna Episkopatu zaczęła obo-
wiązywać od stycznia 1970 r. Zob. M. Stępień, Status prawny i organizacja Konferencji Episkopatu 
Polski, w: 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga Jubileuszowa, red. bp A. Miziński, Kielce 
2019, s. 65.
3 Komunikat Sekretarza Episkopatu Polski z 17.10.1978 r., w: P. Raina, 1978. Wybór papieża Jana 
Pawła II. Zapiski prymasa, Warszawa 2008, s. 137–138. 
4 Tematy do rozmowy Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z pierwszym sekretarzem 
KC PZPR Edwardem Gierkiem, 24.01.1979 r., opracowane przez bpa B. Dąbrowskiego i ks. A. Or-
szulika, w: P. Raina, Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i Narodu, 
t. 1, 1970–1981, Warszawa 1995, s. 341.
5 Na 900-lecie śmierci św. Stanisława, biskupa krakowskiego, Warszawa, 21.02.1979 r., 168. Kon-
ferencja Episkopatu Polski, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, cz. 1, Marki-Struga 
2003, s. 1214–1218.
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sprzeciwiły się tej propozycji, dopisując ideologiczne znaczenie postaci Biskupa-

-Męczennika, zamordowanego na rozkaz króla6. W ich interpretacji Święty urastał 

nieomal do roli patrona oporu wobec wszelkiej władzy, co komunistom zawsze się 

źle kojarzyło. Władze zastanawiały się, czy w ogóle przyjazd Papieża do Ojczyzny 

w roku następnym jest możliwy. W połowie grudnia 1978 r. szef Zespołu do Spraw 

Kontaktów Roboczych ze Stolicą Apostolską przy ambasadzie polskiej w Rzy-

mie min. Kazimierz Szablewski przekazał abpowi Casarolemu stanowisko rządu 

w Warszawie, że wizyta papieska w Polsce w roku następnym jest „niecelowa”7.

Maj lub czerwiec?

Do przełomu w sprawie zaproszenia Papieża do Polski doszło podczas rozmowy 

I sekretarza Edwarda Gierka z Prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyńskim. Od-

była się ona w Sejmie 24 stycznia 1979 r. Gierek zwrócił Prymasowi uwagę, że po-

łączenie proponowanego przez Kościół terminu wizyty na maj, co podkreślałoby 

900-lecie męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego, spotka się z oporem „dog-

matyków”, a prawdopodobnie także Moskwy. Obawa przed tym, jak pielgrzym-

kę oceni Moskwa, towarzyszyła wielu partyjnym dygnitarzom zaangażowanym 

w jej przygotowanie. Dowodzić tego może wypowiedź premiera Piotra Jarosze-

wicza, który już po pielgrzymce, podczas spotkania (28 lipca 1979 r.) z bpem Bro-

nisławem Dąbrowskim, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, 

mówiąc o przeciwnikach dialogu państwa z Kościołem, wymienił „dogmatyków” 

w partii, ale wspomniał także o sąsiadach, którzy „mają inny punkt widzenia” 

i z których zdaniem musimy się liczyć8. Podczas rozmowy w Sejmie ustalono, że 

powstanie Komisja Mieszana Episkopatu i władz PRL, której przewodniczącymi 

będą bp Bronisław Dąbrowski oraz członek Biura Politycznego KC PZPR, odpo-

wiedzialny za sprawę relacji Kościół–państwo, Stanisław Kania. Członkami po-

wołanej 14 lutego 1979 r. Komisji zostali: abp Franciszek Macharski, metropolita 

6 AAW, SPP, 04/34, Rada Główna Episkopatu Polski 1979 r. Protokół Rady Głównej Episkopatu Polski 
z 6.02.1979 r., k. 14. Problemy do rozmowy Prymasa Polski z Edwardem Gierkiem (24.01.1979 r.).
7 Szyfrogram nr 3614/IV/7344 z 14.12.1978 r. Depesza Szablewskiego nr 427 z 14.12.1978 r. Archi-
wum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (dalej AMSZ) Dep. IV. Wat. 0-22-78.
8 Sprawozdanie z rozmowy w Urzędzie Rady Ministrów z panem Piotrem Jaroszewiczem, preze-
sem Rady Ministrów PRL, 28.07.1979 r., w: Rozmowy z władzami PRL, dz. cyt., s. 350. 
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krajowski i ks. Alojzy Orszulik, kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski po 

stronie kościelnej oraz szef Urzędu ds. Wyznań min. Kazimierz Kąkol oraz pod-

sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialny za rela-

cje ze Stolicą Apostolską min. Józef Czyrek. 

Wszyscy uczestniczący w rozmowach na temat przyjazdu Jana Pawła II 

mieli świadomość, że będzie to nie tylko wizyta w Polsce. „Po raz pierwszy bra-

my komunistycznego świata otwierały się dla głowy Kościoła katolickiego, co 

nie było jeszcze możliwe dla Pawła VI”, zanotował później kard. Agostino Ca-

saroli9. To właśnie jemu Papież powierzył nadzór nad przygotowaniem wizy-

ty ze strony Stolicy Apostolskiej, kiedy z Polski zaczęły nadchodzić informacje 

o problemach związanych z jej przygotowaniem. Podczas audiencji u Papieża 

25  lutego 1979 r. bp Dąbrowski dowiedział się, że „w sprawę ustalenia wizyty 

trzeba włączyć abpa Casaroli”10. Następnego dnia w trakcie rozmowy z Papieżem 

i bpem Dąbrowskim abp Casaroli zasugerował przesunięcie terminu wizyty na 

czerwiec. Ojciec Święty przystał na tę propozycję, pomimo sugestii, że Episko-

pat jest gotów nadal naciskać na majowy termin pielgrzymki11. Była to pierwsza 

oficjalna rozmowa o przygotowaniu do wizyty w Polsce z udziałem abpa Casa-

rolego. Wcześniej w spotkaniach uczestniczyli tylko hierarchowie z Polski12. Te-

mat wizyty w Polsce był także obecny w czasie papieskiej podróży do Meksyku. 

Abp Casaroli informował peerelowskich dyplomatów, że starał się w rozmowach 

z Papieżem koncentrować „na zasadach i celach tej podróży, a nie na okolicz-

nościach i hasłach, które władze polskie uznają za kontrowersyjne”13. Ustalenia 

z rozmów w Watykanie zostały przedstawione przez bpa Dąbrowskiego w War-

szawie podczas posiedzenia Komisji Mieszanej w dniu 1 marca 1979 r. Wstęp-

nie wówczas ustalono, że pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny odbędzie się 

9 A. Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne (1963–1981), 
Warszawa 2001, s. 233.
10 P. Raina, Arcybiskup Dąbrowski – rozmowy watykańskie, dz. cyt., s. 198.
11 Tamże, s. 200.
12 Szyfrogram nr 2563/I. Depesza Szablewskiego nr 80 z 26.02.1979 r., AMSZ. Wat. Dep. IV-0-22-
-8-79.
13 Szyfrogram nr 2256/I. Depesza Szablewskiego nr 67 z 20.02.1979 r., AMSZ. Wat. Dep. IV-0-22-
-79-7.

srodek jeszcze raz.indd   14 14.05.2019   12:02:40



IMPULSY DLA PONTYFIKATU

 15

w dniach 2–10 czerwca 1979 r.14 Następnego dnia Jan Paweł II w rozmowie tele-

fonicznej z bpem Dąbrowskim to potwierdził, a Biuro Prasowe Stolicy Apostol-

skiej wydało na tę okoliczność stosowny komunikat.

Wybór abpa Casarolego do rozmów z władzami w Warszawie przed piel-

grzymką nie był przypadkowy. Do jego zadań należało nie tylko ustalenie tech-

nicznych szczegółów wizyty. Jego pojawienie się w rozmowach z władzami PRL 

miało znacznie większe znaczenie. Zapowiadało kontynuację dotychczasowe-

go stylu polityki wschodniej, czego Warszawa oczekiwała. Abp Casaroli, wów-

czas sekretarz Rady ds. Publicznych Kościoła, był tam dobrze znany i cieszył się 

autorytetem wśród partyjnej elity. W jej kręgu panowało uzasadnione przeko-

nanie, że znacznie łatwiej będzie z nim poczynić niezbędne ustalenia aniże-

li z Prymasem Polski. Faktem jest, że rozmowy, jakie abp Casaroli prowadził 

w dniach 22–24 marca 1979 r. w Warszawie, odegrały istotną rolę w przygoto-

waniach pielgrzymki. Po przyjeździe do Warszawy usłyszał od Prymasa Polski, 

że władze w rozmowach z nim będą chciały wysondować, „czy także za nowe-

go pontyfikatu tzw. Ostpolitik będzie kontynuowana”15. Wizyta abpa Casaro-

lego w Warszawie została przez władze komunistyczne odczytana jako sygnał 

rosnącej roli Kurii Rzymskiej w przygotowaniach do wizyty, początkowo ogra-

niczonych do dwustronnych rozmów z Episkopatem Polski16. Prymas Polski nie 

był nią jednak zachwycony. Od dawna krytykował wiele aspektów watykańskie-

go zaangażowania na Wschodzie. Vir casaroliensis non sum („Nie jestem mę-

żem takim, jak Casaroli”) – miał Prymas powiedzieć podczas Synodu Biskupów 

w 1974 r.17 Nie miał jednak wpływu na program Casarolego w Warszawie. Mi-

sję zlecił mu Jan Paweł II, a zaproszenie przekazały władze PRL. Abp Casaroli 

znał dobrze polskich rozmówców i wiedział, że mają do niego większe zaufanie 

aniżeli do kard. Wyszyńskiego. Prowadząc z nimi rozmowy, był świadomy da-

lekosiężnych konsekwencji tej wizyty. Widział ją w kontekście szerszych uwa-

14 P. Raina, Arcybiskup Dąbrowski – rozmowy watykańskie, dz. cyt., s. 201. 
15 Informacja o wizycie abpa Agostino Casaroli w Warszawie. Opracowanie Sekretariatu Episko-
patu Polski, 22–24.03.1979 r., w: P. Raina, Wizyty Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze 
Watykan–PRL–Episkopat, Warszawa 1997, s. 51.
16 Minister Kąkol o wizycie abpa A. Casaroli w Warszawie, 22–24.03.1979 r., w: P. Raina, Wizyty 
Jana Pawła II w Polsce, dz. cyt., Warszawa 1997, s. 52. 
17 J. Moskwa, Droga Karola Wojtyły. Zwiastun wyzwolenia 1978–1989, t. 2, Warszawa 2011, s. 53.
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runkowań, dlatego podczas rozmów z władzami w Warszawie zapewniał, że to 

dotychczasowa polityka wschodnia „utorowała drogę do tej wizyty” i może sta-

nowić w niej nowy impuls18. W opinii władz wizyta abpa Casarolego była waż-

nym elementem przygotowań do przyjazdu Papieża do Polski19. Jan Paweł II 

docenił jego wkład i wzmocnił pozycję Casarolego miesiąc przed przyjazdem do 

Polski, mianując go pro-sekretarzem stanu (28 kwietnia 1979 r.). Ta nominacja 

w kontekście śmierci dotychczasowego, bardzo wpływowego w czasach Paw-

ła VI sekretarza stanu kard. Jeana Villota (9 marca 1979 r.) zapowiadała dalszy 

awans, który zresztą niebawem nastąpił. Już 30 czerwca 1979 r. abp Casaroli 

został powołany w skład kolegium kardynalskiego, a 1 lipca został sekretarzem 

stanu Stolicy Apostolskiej i najbliższym współpracownikiem Jana Pawła  II20. 

Decyzja miała znaczenie nie tylko proceduralne i prestiżowe. 5 maja 1979 r. 

w rozmowie z peerelowskim dyplomatą abp Casaroli stwierdził, że „jeśli przyj-

mie obowiązki sekretarza stanu, to dlatego, że będzie mógł kontynuować swo-

ją politykę, w tym wschodnią”21. Było już wtedy wiadomo, że Casaroli będzie 

towarzyszył Papieżowi w jego podróży do Polski, gdyż takie było życzenie Jana 

Pawła II22. Papież miał w ten sposób „dać wyraz swej woli kontynuowania linii 

politycznej swych poprzedników wobec krajów socjalistycznych, której najpeł-

niejszym wyrazicielem był właśnie Casaroli”23.

Wszystkie te wydarzenia stanowią istotny kontekst dla istotnych frag-

mentów rozmowy Papieża z biskupami na Jasnej Górze. Zresztą Ojciec Święty 

uhonorował zasługi Casarolego, przypominając 4 czerwca na Jasnej Górze jego 

18 Minister Kąkol o wizycie abpa A. Casaroli w Warszawie, 22–24.03.1979 r., dz. cyt., s. 52.
19 Komunikat rządu o wizycie abpa Casarolego w Polsce, 26.03.1979 r., w: P. Raina, Kościół w PRL. 
Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989 r., Poznań–Pelplin 1996, s. 130.
20 Władze PRL przyjęły awans kard. Casarolego na urząd sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej 
z wielką satysfakcją. Były przekonane, że jego ranga podczas wizyty w Polsce, także jako użyteczne-
go pośrednika między władzami PRL a Watykanem, wzrosła i Papież był mu wdzięczny za „mądre 
i rozważne rady”. W ocenie Kazimierza Szablewskiego, w ten sposób zakończony został „bardzo 
ważny etap papieskich nominacji – etap nadspodziewanie pozytywny”. Depesza Kazimierza Sza-
blewskiego do Józefa Czyrka z 2.07.1979 r., w: Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979 r. Dokumenty 
KC PZPR i MSW, wstęp i oprac. A. Friszke, M. Zaremba, Warszawa 2005, s. 173.
21 Szyfrogram nr 1599/II/1649/79 z 5.05.1979 r., s. 13. Kazimierz Szablewski informuje w depeszy 
nr 196 z 5.05.1979 r. o rozmowie z abpem Casarolim, AMSZ, Wat. D-22-2-79.
22 Tamże, s. 14.
23 Tamże.
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poprzednie podróże do Polski, będące wyrazem – jak to ujął – niestrudzonej tro-

ski papieża Pawła VI o „cały europejski Wschód i cały Wschód”24. 

Spór o miejsca odwiedzane przez Papieża

Ważną kwestią było także wyznaczenie miejsc, które Papież miał odwiedzić. 

Najbardziej spektakularny spór toczył się wokół nawiedzenia sanktuarium ma-

ryjnego w Piekarach Śląskich, gdzie kard. Wojtyła od 1966 r. był stałym kazno-

dzieją na męskich pielgrzymkach stanowych, gromadzących dziesiątki tysięcy 

mężczyzn z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. O obecność Papieża w ma-

ryjnym sanktuarium piekarskim bardzo zabiegał bp Bednorz, ale lokalne wła-

dze partyjne zdecydowanie się temu sprzeciwiały. Powstał także problem wizyty 

Ojca Świętego w sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Dla 

Jana Pawła II św. Jadwiga była patronką dnia jego wyboru na Stolicę Piotrową. 

Władzom także zależało na obecności Papieża na Ziemiach Zachodnich, ale or-

ganizacyjnie nie udało się tego punktu wpisać do programu z powodu braku 

czasu. Jeszcze na początku maja 1979 r. sprawa pobytu Papieża w obu tych miej-

scach nie była jeszcze przesądzona25. Jednak 11 maja bp Dąbrowski poinformo-

wał Stanisława Kanię, że strona kościelna „wbrew przekonaniu” zmuszona jest 

odstąpić od zorganizowania spotkania Ojca Świętego w jednej z nowych dzielnic 

Częstochowy, w Piekarach Śląskich i w Trzebnicy26.

Ostatecznie pielgrzymi z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, jak 

i z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego oraz pracownicy i studenci KUL w Lu-

blinie otrzymali możliwość spotkania się z Papieżem na Jasnej Górze, która 

w naturalny sposób stawała się centralnym miejscem tej pielgrzymki. Papież 

przebywał tam od 4 do 6 czerwca, skąd udał się do Krakowa.

Zarówno dla władz państwowych, jak i dla kard. Wyszyńskiego było 

oczywiste, że Papież będzie na Jasnej Górze. Ten punkt został od razu zapisany 

24 Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa, 4 czerwca 
1979 r., w: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979.1983.1987.1991.1995.1997.1999. Przemówie-
nia, homilie, Kraków 1999, s. 48. 
25 Szyfrogram nr 1599/II/1649/79 z 5.05.1979 r., s. 15, AMSZ, Wat. D-22-2-79.
26 Pismo bpa Bronisława Dąbrowskiego do Stanisława Kani z 11.05.1979 r., AMSZ. Dep. IV. Wat.-
-22-5-79.
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w programie pielgrzymki. Wspólny komunikat o wizycie Jana Pawła II podpi-

sany przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego oraz przewodniczącego 

Rady Państwa Henryka Jabłońskiego opublikowany 4 marca 1979 r. mówił, że 

pielgrzymka odbędzie się w dniach od 2 do 10 czerwca, a Papież odwiedzi War-

szawę, Gniezno, Częstochowę i Kraków27. Jednak o udziale Ojca Świętego w po-

siedzeniu Konferencji Episkopatu Polski jest mowa dopiero w czasie rozmowy 

szefa Urzędu ds. Wyznań min. Kazimierza Kąkola z delegacją Episkopatu, której 

przewodniczy bp Bronisław Dąbrowski, sekretarz generalny Konferencji Episko-

patu Polski i główny negocjator technicznych szczegółów rozmów z władzami28. 

Sprecyzowano wówczas, że Papież przebywać będzie na Jasnej Górze w dniach 

5 i 6 czerwca i w tym czasie odbędzie się tam posiedzenie Konferencji Episko-

patu Polski, w którym weźmie udział. Władze interesowały się tym, czy na tym 

spotkaniu będzie abp Casaroli, ale przedstawiciele Episkopatu nie udzielili jed-

noznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Decyzja o tym, że obrady Konferencji Episkopatu Polski odbędą się na 

Jasnej Górze w obecności Papieża zapadła podczas 168. Konferencji Episkopa-

tu Polski, która obradowała 21 i 22 marca 1979 r. w Warszawie29. Szczegółowy 

plan pielgrzymki został podany w komunikacie Sekretariatu Episkopatu Pol-

ski, opublikowanym 4 maja 1979 r.30 Jest w nim mowa o dwudniowym pobycie 

Jana Pawła II na Jasnej Górze oraz o posiedzeniu Konferencji Episkopatu Pol-

ski, w którym weźmie udział. Nie wspomina się w nim jednak, że dojdzie wów-

czas także do spotkania z Radą Główną Episkopatu Polski. Nie ma o nim także 

mowy w żadnym z innych dokumentów opublikowanych przed przyjazdem 

27 Wspólny komunikat o wizycie Jana Pawła II w Polsce Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskie-
go i Przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego. Warszawa 2 marca 1979 r., w: 
P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze. Watykan–PRL–Epi-
skopat, Warszawa 1997, s. 34.
28 Min. Kąkol o spotkaniu Komisji Wspólnej. 20.03.1979 r., w: Wizyty apostolskie Jana Pawła II 
w Polsce…, dz. cyt., s. 40–41.
29 Wynika to z protokołu 169. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, który stwierdza, że termin 
i miejsce tego spotkania zostały ustalone podczas 168. Konferencji Episkopatu Polski. Warto jed-
nak dodać, że w opublikowanym wówczas komunikacie nie ma o tym wzmianki. Komunikat 168. 
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, w: Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945–2000, 
wstęp i oprac. J. Żaryn, Poznań 2006, s. 210–212. 
30 Komunikat Sekretariatu Episkopatu Polski o programie wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Polsce, 
4.05.1979 r., w: P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce…, dz. cyt., s. 112–114.
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Ojca Świętego do Polski. Wypływa stąd logiczny wniosek, że spotkanie z Radą 

Główną nie było w planach pielgrzymki. Doszło do niego spontanicznie, już 

w jej trakcie z inicjatywy samego Papieża. Potwierdza to zresztą pierwszy 

akapit publikowanego dokumentu. We wprowadzeniu do Protokołu zapisano 

bowiem: „Na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II zebrała się Rada Główna 

Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Ojciec Święty życzył sobie tego spotkania, 

aby podzielić się z Radą pierwszymi refleksjami i wysłuchać zdania Rady na 

pewne tematy”. Prawdopodobnie z inicjatywą spotkania wyszedł Jan Paweł II 

zaraz po przyjeździe na Jasną Górę, co miało miejsce 4 czerwca po powrocie 

z Gniezna. Tam 3 czerwca na Wzgórzu Lecha zebrani usłyszeli jedną z najważ-

niejszych homilii nie tylko tej pielgrzymki, ale całego jego pontyfikatu31. Po-

dobnie, jak homilia wygłoszona 2 czerwca na placu Zwycięstwa w Warszawie, 

ta z Gniezna wywołała konsternację i niezadowolenie władz państwowych. Na 

Jasną Górę przybyli przedstawiciele władzy, przekazując papieskiemu otocze-

niu niepokój czynników państwowych z powodu przebiegu pielgrzymki i wy-

głaszanych na niej papieskich przemówień32. O codziennych interwencjach 

Stanisława Kani wspomina także kard. Casaroli w swoich pamiętnikach pisząc, 

że każdego dnia przekazywał mu „uwagi albo niepokoje rządowe w związku 

z tym, co wielki gość uczynił lub powiedział w ciągu dnia, albo mógł uczynić lub 

powiedzieć dnia następnego”33. Nie pisze jednak nic o tym, że peerelowskim 

dyplomatom tłumaczył się dość nieporadnie, wyjaśniając, że papieskie teksty 

zostały przygotowane wyłącznie w języku polskim, co utrudniało mu ich zro-

zumienie. Obiecał jednak natychmiast przekazać Papieżowi zastrzeżenia władz 

oraz wpłynąć na to, aby ton kolejnych wystąpień nie był już źródłem niepoko-

jów34. Dodał, że zaniepokojona postawą Papieża jest także Kuria Rzymska, gdyż 

31 Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979 r., w: Jan 
Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny…, dz. cyt., s. 33–39.
32 Notatka Kazimierza Kąkola z rozmowy interwencyjnej z abpem Franciszkiem Macharskim, do-
tyczącej przebiegu pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, odbytej 3 czerwca 1979 r., w: Wizyta Jana 
Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, dz. cyt., s. 161–163. Także List Stanisława 
Kani do abpa Franciszka Macharskiego z 4 czerwca 1979 r., w: Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979, 
s. 164–166. 
33 A. Casaroli, dz. cyt., s. 227. 
34 Notatka Kazimierza Szablewskiego dotycząca interwencji u abpa Agostino Casaroli, przeprowa-
dzona 6.06.1979 r. na temat przebiegu pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, w: Wizyta Jana Pawła II 
w Polsce 1979 r. Dokumenty KC PZPR i MSW, dz. cyt., s. 167–168. 
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działa on „pod impulsem emocjonalnym”, jest zbyt polski, a za mało uniwersal-

ny35. Niepokój władz w Warszawie, ale także Kurii Rzymskiej poniekąd był zro-

zumiały, co zresztą świadczy o tym, że decyzje dotyczące treści wygłaszanych 

w Polsce przemówień, Jan Paweł II podejmował sam. Fakt, że teksty homilii 

i przemówień nie były tłumaczone na język włoski także daje dużo do myślenia. 

Być może Papież spodziewał się, że część jego wystąpień byłaby kontestowa-

na w Watykanie albo nie zostałyby one utrzymane w dyskrecji. Dlatego wolał je 

przygotować wyłącznie w języku polskim. Krytycznego stanowiska wobec pa-

pieskich homilii wygłoszonych w Warszawie i Gnieźnie abp Casaroli nie zmie-

nił po powrocie do Watykanu. W rozmowie z min. Szablewskim miał stwierdzić, 

że wizyta papieska w Polsce potwierdziła dotychczasową linię Stolicy Apostol-

skiej wobec krajów socjalistycznych, chociaż – jak miał zaznaczyć – „warszaw-

sko-gnieźnieński etap był niepokojący”36. 

Było to rzeczywiście rewolucyjne przesłanie. Program dla „narodów 

pobratymczych”, jak je nazywał, odnosił się zarówno do Czechów, Słowaków, 

Rosjan, Ukraińców, jak Litwinów i Węgrów. Władza określiła ten nurt papie-

skiego nauczania mianem „chrześcijańskiego panslawizmu” i oceniała go bar-

dzo krytycznie37. W sensie ideowym papieskie nauczanie o chrześcijańskich 

korzeniach narodów Europy Wschodniej stanowiło oczywiste wyzwanie, rzu-

cone komunistycznej ideologii oraz dominacji Moskwy na całym tym obsza-

rze. Program solidarności z „narodami pobratymczymi” został wpisany w samo 

centrum posługi Jana Pawła II, który w Gnieźnie zdefiniował się jako papież 

Słowianin.  W spotkaniu z Radą Główną ten wątek Papież nazwie przypomina-

niem Słowiańszczyzny i podkreśli, jak wielkie ma on znaczenie dla programu 

jego pielgrzymki oraz pontyfikatu. 

Gdy Ojciec Święty przybył na Jasną Górę, dotarły do niego nerwowe re-

akcje władz. Być może pod ich wpływem zdecydował się na nadzwyczajne, za-

mknięte dla mediów i postronnych obserwatorów spotkanie z Radą Główną. 

35 Tamże. 
36 Szyfrogram nr 4048/II z Rzymu 21.06.1979 r. K. Szablewski informuje depeszą nr 275 o rozmo-
wie z abpem Casarolim, AMSZ Dep. IV. Wat. 22-5-79. 
37 Informacja dotycząca przebiegu pielgrzymki Jana Pawła II, zachowań społecznych i działań 
władz, opracowana w Wydziale Administracyjnym KC PZPR, dnia 10.06.1979 r., w: Wizyta Jana 
Pawła II w Polsce 1979 r. Dokumenty KC PZPR i MSW, dz. cyt., s. 164.
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Odbyło się ono w przerwie obrad 169. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 

która rozpoczęła się rano 5 czerwca w bibliotece ojców paulinów. Konferencja 

została przerwana o godz. 12, kiedy Jan Paweł II wraz ze wszystkim jej uczestni-

kami udał się na wały jasnogórskie, aby odmówić modlitwę Anioł Pański z wier-

nymi. Po zakończeniu modlitwy Papież powiedział do zgromadzonych wiernych 

m.in. „Właśnie jesteśmy w trakcie posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski. 

Przybyliśmy tutaj razem i wracamy jeszcze na posiedzenie Rady Głównej”38.

Obrady Konferencji wznowiono o godz. 16, po przerwie obiadowej. Moż-

na stąd wnosić, że spotkanie Jana Pawła II z Radą Główną odbyło się zaraz po 

modlitwie, a przed obiadem39. Potwierdza to zresztą notatka Prymasa, który za-

pisał, że spotkanie z Radą Główną zaczęło się po modlitwie Anioł Pański z wier-

nymi i trwało półtorej godziny. Omawiano na nim, jak Prymas zapisał: „sprawy, 

które mają charakter pracy ku przyszłości”40. Następnie o godz. 14 odbył się 

wspólny obiad Papieża z biskupami. Wziął w nim udział także kard. László Lé-

kai, metropolita budapeszteńsko-ostrzyhomski i prymas Węgier oraz kard. John 

Król, metropolita Filadelfii. 

Prawdopodobnie spotkanie z Radą Główną miało miejsce także w biblio-

tece klasztornej. Zaraz po wznowieniu obrad Konferencji Episkopatu, co nastą-

piło o godz. 14, Prymas poinformował zebranych, że „w międzyczasie” odbyło się 

posiedzenie Rady Głównej, w której uczestniczył Papież i „podzielił się swoimi 

spostrzeżeniami z podróży”41. Spotkanie przebiegało w bardzo nielicznym gro-

nie, gdyż wyłącznie z udziałem członków Rady Głównej. Byli nimi Prymas Pol-

ski kard. Stefan Wyszyński, metropolita poznański abp Jerzy Stroba, metropolita 

krakowski abp Franciszek Macharski, sekretarz generalny Konferencji Episkopa-

tu Polski bp Bronisław Dąbrowski, metropolita wrocławski abp Henryk Gulbino-

wicz oraz biskupi: gdański – Lech Kaczmarek i przemyski – Ignacy Tokarczuk. 

Warto dodać, że nie uczestniczył w nim abp Casaroli ani żaden z watykańskich 

38 Rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Częstochowa 5.06.1979 r., w: Jan Paweł II. Pielgrzymki 
do Ojczyzny…, dz. cyt., s. 97.
39 Protokół 169. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Jasna Góra, 5–6 czerwca 1979 r., AWW, 
SPP, 04/34. 
40 Notatka z Dziennika Prymasa Polski, z 5.06.1979 r., s. 104 (6843). 
41 Tamże, s. 5.
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hierarchów towarzyszący Papieżowi w pielgrzymce do Polski, chociaż wszyscy 

oni przed południem uczestniczyli w 169. Konferencji Episkopatu. 

Papieżowi wyraźnie chodziło o możliwość spotkania się wyłącznie w gro-

nie najważniejszych polskich hierarchów. Rozmowa miała dotyczyć nie tyl-

ko przebiegu pielgrzymki, ale także różnych aspektów całego pontyfikatu oraz 

kluczowego zagadnienia, jakim była normalizacja relacji między Kościołem ka-

tolickim a komunistycznym państwem w warunkach PRL. Przebieg spotkania, 

prawdopodobnie za aprobatą Papieża, był nagrywany na taśmie magnetofono-

wej. Na tej podstawie został później sporządzony maszynopis, którego egzem-

plarz znajduje się w dokumentacji Sekretariatu Prymasa Polski. Nie wiadomo, 

kto dokonywał nagrania. Warto dodać, że także wcześniejsze spotkania Konfe-

rencji Episkopatu Polski były nagrywane. Nadzorował to bp Dąbrowski, sprzęt 

więc musiał być na Jasnej Górze przygotowany z powodu planowanego posie-

dzenia Konferencji Episkopatu. 

Żadna szczegółowa informacja o spotkaniu z Radą Główną nie przedostała 

się do opinii publicznej, która była informowana jedynie o przebiegu spotkania 

z Papieżem podczas 169. Konferencji Episkopatu Polski. Do dzisiaj więc pełna 

i szczegółowa informacja na temat przebiegu spotkania nie jest obecna w obiegu 

naukowym, chociaż pielgrzymka do Polski była szczegółowo opisywana w każdej 

biografii Jana Pawła II, a także w wielu monografiach poświęconych dziejom 

Kościoła w PRL42. 

169. Konferencja Episkopatu Polski

Zanim doszło do posiedzenia Rady Głównej Papież wziął udział w 169. Konfe-

rencji Plenarnej Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył kard. Wyszyński, 

Prymas Polski, poza biskupami rezydencjalnymi i pomocniczymi wziął w niej 

udział kard. Władysław Rubin, delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa 

emigracji, który wkrótce po tym został prefektem Kongregacji dla Kościołów 

42 Do dokumentu dotarł dr Rafał Łatka, pracownik naukowy IPN i jako pierwszy omówił jego nie-
które fragmenty w tekście pt. Rada Główna Episkopatu Polski a pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do Ojczyzny w 1979 r., „Dzieje Najnowsze”, R. 50 (2019), nr 1, s. 229–238. Pewne odniesienia do 
niego znajdują się także w książce prof. Jana Żaryna, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–
1989), Warszawa 2003, s. 410. 
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Wschodnich, oraz towarzyszący Janowi Pawłowi II podczas jego pielgrzymki 

w Polsce przedstawiciele Sekretariatu Stanu: abp Agostino Casaroli, już w ran-

dze prosekretarza, a więc sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, lecz bez nomi-

nacji kardynalskiej, abp Eduardo Martninez Somalo, substytut w Sekretariacie 

Stanu, abp Jacques Martin, prefekt Domu Papieskiego oraz abp Luigi Poggi, 

od  sierpnia 1973 r. wysłannik Stolicy Apostolskiej z nadzwyczajnymi pełno-

mocnictwami do przywrócenia relacji z państwami socjalistycznymi – Polską, 

Węgrami, Czechosłowacją, Rumunią i Bułgarią, a od lutego 1975 r. przewodni-

czący watykańskiej delegacji do stałych kontaktów roboczych z rządem PRL43.  

Konferencja rozpoczęła się 5 czerwca rano, była kontynuowana do godz.  17, 

po  czym nastąpiła przerwa, gdyż biskupi chcieli wziąć udział w spotkaniach 

Ojca Świętego z wiernymi ze Śląska Opolskiego oraz Dolnego Śląska44. Obrady 

były kontynuowane 6 czerwca w godzinach rannych. Przebieg Konferencji został 

w ogólnym zarysie przedstawiony w komunikacie opublikowanym po zakoń-

czeniu Konferencji45. Przynosi on m.in. obszerne cytaty z przemówienia skiero-

wanego przez Jana Pawła II do polskich biskupów. Jak wynika z protokołu, tekst 

tego przemówienia został przez Papieża odczytany w czasie przedpołudnio-

wej sesji, a następnie opublikowany przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej46. 

Prymas Polski na wstępie przypomniał, że na podobne spotkanie Jan Paweł II 

zdecydował się także podczas swej pielgrzymki do Meksyku i jak stwierdził, 

jest to potwierdzenie „kolegialności rozwiązywania spraw”. Z protokołu Kon-

ferencji wynika, że Ojciec Święty poza oficjalnym przesłaniem, przemawiając 

do biskupów, sporo miejsca poświęcił wspomnieniom z czasów, kiedy sam był 

członkiem tego gremium. 

W drugiej, popołudniowej części pierwszego dnia Konferencji, a więc 

już po spotkaniu Jana Pawła II z Radą Główną, kiedy Papież realizował już inne 

punkty swego programu, głos zabrał abp Bronisław Dąbrowski. Omówił stan 

43 Protokół 169 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Jasna Góra, 5 i 6 czerwca 1979 r., AWW, 
SPP, 04/34. 
44 Notatka z Dziennika Prymasa Polski, z 5.06.1979 r., s. 104 (6843).
45 Komunikat 169. Konferencji Episkopatu Polski, w: Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 
1945–2000, s. 212–213.
46 Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski. Częstochowa 4.06.1979 r., w: Jan Paweł II. Piel-
grzymki do Ojczyzny, s. 82–95.
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relacji Kościół–państwo, koncentrując się na działaniach ateizacyjnych, pro-

wadzonych w ostatnim czasie. W tym kontekście podkreślił znaczenie zarówno 

pracy duszpasterstwa akademickiego, jak również ruchu oazowego, jako formie 

przygotowania i doskonalenia katolickiego laikatu. Omawiano także szereg bie-

żących spraw, budzących wątpliwości Kościoła w Polsce. W drugim dniu obrad 

Konferencji Papież już nie uczestniczył, realizował bowiem program wizyty apo-

stolskiej w Ojczyźnie.

Spór o normalizację 

Jednym z zasadniczych tematów spotkania Papieża z członkami Rady Głównej 

była kwestia normalizacji relacji między Stolicą Apostolską a władzami PRL. 

Stanowiła ona wielkie wyzwanie dla Kościoła w Polsce i była przedmiotem sub-

telnej rozgrywki, toczonej przez dyplomację watykańską z władzami w Warsza-

wie, także w szerszym kontekście międzynarodowym. Dla lepszego zrozumienia 

tej kwestii należy przypomnieć trwające od blisko połowy lat 60. ubiegłego stu-

lecia uwarunkowania rozmów prowadzonych między przedstawicielami Kościo-

ła w Polsce i wysłannikami Stolicy Apostolskiej z władzami komunistycznymi 

w Warszawie. Ich celem było zbudowanie trwałego modelu relacji między PRL 

i Stolicą Apostolską. Władze komunistyczne przystępując do tych rozmów, mia-

ły jednak na uwadze nie tylko nawiązanie relacji dyplomatycznych ze Stolicą 

Apostolską, ale liczne partykularne cele. 

Inne były powody angażowania się w te rozmowy Stolicy Apostolskiej, 

realizującej działania polityczne, które w latach 70. zaczęto opisywać terminem 

„polityka wschodnia Watykanu”. Celem zasadniczym tej aktywności była popra-

wa sytuacji Kościoła w krajach komunistycznych. Służyła ona również poprawie 

relacji między Wschodem i Zachodem oraz tworzyła instrumenty budowania 

bezpieczeństwa międzynarodowego oraz odprężenia na świecie47. Działania na 

rzecz większej tolerancji oraz wolności religii miały oczyścić zimnowojenną at-

mosferę polityczną z elementów zapalnych, wywołujących dodatkowe napięcia 

47 Wykład abpa Agostino Casaroli w Georgetown University 26 stycznia 1979 r., w: A. Casaroli, 
Der Heilige Stuhl und die Völkergemeinschaft, Berlin 1986, s. 167.
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oraz nastrój wojny ideologicznej48. Do rozmów z komunistami podchodzono 

pragmatycznie. Jak to określał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Jean 

Villot, w rozmowach z władzami komunistycznymi nie tyle chodziło o osią-

gnięcie modus vivendi, lecz modus non moriendi, czyli sposobu, aby nie umrzeć. 

Wychodzono przy tym z założenia, że komunizm jest systemem, który trwale 

i przez długi czas będzie obecny w historii świata. Kluczową postacią w dzia-

łaniach Stolicy Apostolskiej wobec Europy Wschodniej od lat 60. był prałat, 

później arcybiskup, a wreszcie kardynał i sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej 

Agostino Casaroli49. Kolejne podejmowane przez niego misje w Czechosłowa-

cji, na Węgrzech oraz w Jugosławii przyniosły pewien sukces w postaci unor-

mowania niektórych kwestii w życiu tamtejszych Kościołów lokalnych. Przede 

wszystkim umożliwiały nominację nowych biskupów, aczkolwiek jedynie spo-

śród osób zaakceptowanych przez miejscowe władze komunistyczne. Tak było 

przede wszystkim na Węgrzech, ale także w Czechosłowacji, w najmniejszym 

stopniu w Jugosławii50. 

Istotnym wydarzeniem było podpisanie w czerwcu 1966 r. w Belgradzie 

tzw. Protokołu, który otwierał drogę do pełnej normalizacji stosunków między 

rządem Jugosławii a Stolicą Apostolską. Istotą porozumienia było uznanie przez 

władze komunistycznej Jugosławii jurysdykcji Stolicy Apostolskiej nad Kościo-

łem katolickim w tym państwie, w zamian otrzymały jednak zapewnienie, że 

lokalny Kościół nie będzie zabierał głosu w sprawach politycznych51. Protokół 

belgradzki był istotnym punktem odniesienia dla władz PRL, które w latach 60. 

zaczęły rozważać możliwość nawiązania relacji ze Stolicą Apostolską, zerwa-

nych we wrześniu 1945 r. decyzją Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. 

Protokół belgradzki był z pewnością dokumentem bardziej dojrzałym, 

aniżeli umowa zawarta przez Stolicę Apostolską z rządem Węgier w 1964 r. 

48 A. Riccardi, Il Vaticano e Mosca. 1940–1990, Bari 1992, s. 305.
49 Szerzej na ten temat: A. Silvestrini, Wprowadzenie, w: A. Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cier-
pliwości, dz. cyt., s. 9.
50 Szerzej na ten temat: A. Grajewski, Miejsce i znaczenie PRL w watykańskiej polityce wschodniej 
w latach siedemdziesiątych, w: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski, Warszawa 2008, 
s. 409–424.
51 Wizyta przedstawicieli Jugosławii w Watykanie, Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Urząd 
ds. Wyznań nr 80/41, s. 1, 36–38. 

srodek jeszcze raz.indd   25 14.05.2019   12:02:40



26 

SPRAWY, KTÓRE TOCZĄ SIĘ W POLSCE...

Dawała pewną niezależność Kościołowi lokalnemu w Chorwacji i Słowenii, 

a jednocześnie zamykała mu obecność w życiu publicznym swych narodów. 

Interwencja metropolity Zagrzebia abpa Franjo Šepera, który domagał się, aby 

Stolica Apostolska nie podpisała porozumienia była nieskuteczna52. Samo poro-

zumienie, w dłuższej perspektywie także nie okazało się sukcesem dyplomacji 

watykańskiej. Dopuszczało bowiem możliwość daleko posuniętej ingerencji 

władz państwowych w sprawy wewnątrzkościelne. Wkrótce władzę stracił jego 

promotor po stronie rządowej, niezwykle wpływowy minister spraw wewnętrz-

nych Aleksander Ranković. Rządzący Jugosławią Josip Broz Tito byłby skłonny 

podpisać dokument dla Kościoła bardziej korzystny, ale skoro osiągnął więcej 

podpisując Protokół, nie widział powodów, aby się z niego wycofywać. Kardynał 

Wyszyński uważnie śledził te działania. Jak wynika z jego notatek, rosła w nim 

determinacja, aby zaoszczędzić Kościołowi w Polsce podobnych, niekorzystnych 

rozwiązań. Jego podejrzenia były uzasadnione. W tezach do informacji na temat 

stosunków polsko-watykańskich z czerwca 1976 r. zapisano, że „w kształtowaniu 

kontaktów polsko-watykańskich istotną rolę odgrywają doświadczenia bratnich 

kontaktów krajów socjalistycznych”, w tym kontekście wskazuje się na „nor-

malizację” stosunków Kościół–państwo na Węgrzech oraz przebieg negocjacji 

czechosłowacko-watykańskich53.

Uważał, że najpierw powinna zostać rozstrzygnięta kwestia przywrócenia 

osobowości prawnej Kościołowi, a dopiero później należało negocjować konwen-

cje dyplomatyczne. W 1967 r. z kilkoma roboczymi wizytami przebywał w Polsce 

ks. prałat Agostino Casaroli. Władze PRL, wyrażając zgodę na jego pobyt, chciały 

zademonstrować swoją gotowość do rozmów, a przede wszystkim wykorzystać go 

do ograniczenia wpływów „reakcyjnej góry episkopatu”, jak to ujmowano w par-

tyjnych dokumentach. Przewija się w nich także myśl, że rozmowy warszaw-

skie będą korzystne dla normalizacji stosunków między Moskwą a Watykanem54. 

52 A. Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości, dz. cyt., s. 185.
53 Tezy do informacji na temat stosunków polsko-watykańskich. 1.06.1976 r., w: P. Raina, Cele po-
lityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967–1989, Warszawa 2001, s. 126–129.
54 Opracowanie wewnętrzne Urzędu ds. Wyznań. Problemy dalszych kontaktów między PRL a Sto-
licą Apostolską (tezy). Wykaz zagadnień mogących być przedmiotem ewentualnych rokowań 
z Watykanem. Tezy oceniające wizytę mons. Casaroliego w Polsce. 1967, w: P. Raina, Cele polityki 
władz PRL wobec Watykanu, dz. cyt., s. 69–86.
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Jak się wydaje, w kręgach władzy poważnie rozważano wówczas możliwość za-

warcia porozumienia ze Stolicą Apostolską ponad głowami polskich biskupów. 

Projekt takiego dokumentu został przygotowany w Urzędzie ds. Wyznań pod nad-

zorem dyrektora Aleksandra Merkera. Wzorował się na Protokole belgradzkim. Za-

pisano w nim m.in. punkt, że Kościół nie może prowadzić działalności sprzecznej 

z interesami PRL55. Kwestie te były omawiane podczas rozmowy prałata Casaro-

liego z Andrzejem Werblanem, członkiem KC PZPR i bliskim współpracownikiem 

Władysława Gomułki. Casaroli miał wtedy wystąpić z propozycją nawiązania rela-

cji dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z władzami PRL, nie precyzował jednak 

żadnych szczegółowych warunków56. W trakcie rozmowy Werblan sformułował 

doktrynę, obowiązującą do końca lat 70., że prawdziwą przeszkodą w normalizacji 

położenia Kościoła w Polsce są biskupi, a zwłaszcza Prymas Polski57. Należy pod-

kreślić, że ks. prałat Casaroli podczas rozmowy z Werblanem, nie zaakceptował tej 

oceny. Wyraził pełne zaufanie do polskich biskupów, a także przedłożył władzom 

komunistycznym opracowane przez Kościół w Polsce postulaty. Gdy władze zro-

zumiały, że negocjacje ze Stolicą Apostolską nie osłabią pozycji Prymasa Polski, 

rozmów z prałatem Casarolim nie kontynuowano. 

Sytuacja zmieniła się, gdy Paweł VI podjął decyzję, aby Stolica Apostol-

ska uczestniczyła w obradach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-

ropie (KBWE), która rozpoczęła się w 1972 r. w Helsinkach. W sierpniu 1973 r. 

w Helsinkach minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski spotkał się z prze-

wodniczącym delegacji Stolicy Apostolskiej abpem Casarolim, wówczas już se-

kretarzem Rady do Spraw Publicznych Kościoła. Zdecydowano, że podjęte zostaną 

dalsze rozmowy58. Ustalenia w tej sprawie zapadły bez konsultacji z kard. Stefa-

nem Wyszyńskim. Już w listopadzie 1973 r. doszło do wizyty ministra Olszow-

skiego w Watykanie i jego rozmów z Pawłem VI oraz przedstawicielami Kurii 

55 Projekt porozumienia z 1967 r. AAN, Urząd ds. Wyznań nr 80/42, t. 4. 
56 Notatka kierownika Wydziału Oświaty i Nauki KC PZPR Andrzeja Werblana z rozmowy z podse-
kretarzem Sekretariatu Stanu Watykanu prałatem Agostino Casarolim w dniu 24 marca 1967 r., w: 
Tajne dokumenty Państwo-Kościół. 1960–1980, Londyn 1996, s. 255–265. 
57 Notatka kierownika Wydziału Oświaty i Nauki KC PZPR Andrzeja Werblana z rozmowy z pod-
sekretarzem Sekretariatu Stanu Watykanu prałatem Agostino Casarolim w dniu 24 marca 1967 r., 
w: tamże.
58 A. Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości, dz. cyt., s. 227.
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Rzymskiej (m.in. sekretarzem stanu kard. Jeanem Villotem oraz abpem Agosti-

no Casarolim). W trakcie rozmów min. Olszowski ponownie zaprosił abpa Ca-

sarolego do złożenia w Polsce oficjalnej wizyty59. Zaproszenie zostało przez 

stronę watykańską przyjęte. Informacja o tych ustaleniach zaniepokoiła ks. Pry-

masa obawiającego się, że konsekwencją rozmów będzie porozumienie zawar-

te między Warszawą a Watykanem, z pominięciem polskich biskupów60. Swoje 

obawy Prymas przedstawił Papieżowi, zanim abp Casaroli przybył z oficjalną 

wizytą do Polski (4–6 lutego 1974 r.)61. Władze nadały jej wysoką rangę. Arcybi-

skup Casaroli przyjeżdżał do Warszawy nie jako gość Prymasa, jak poprzednio, 

ale  na  zaproszenie władz PRL. Towarzyszył jej formalno-prawny ceremoniał, 

co  odróżniało tę wizytę od poprzednich jego pobytów w krajach socjalistycz-

nych62. Efektem prowadzonych wtedy rozmów była podjęta w lipcu 1974 r. de-

cyzja o nawiązaniu stałych kontaktów między rządem PRL a Stolicą Apostolską. 

Na czele Zespołu ds. Stałych Kontaktów Roboczych ze Stolicą Apostolską stanął 

min. Kazimierz Szablewski, który stale rezydował w Rzymie jako członek polskie-

go przedstawicielstwa dyplomatycznego. Przewodniczącym delegacji apostol-

skiej do stałych roboczych kontaktów, jako nuncjusz apostolski do specjalnych 

poruczeń został abp Luigi Poggi. Swą misję miał realizować z Watykanu. To roz-

wiązanie było kompromisem przyjętym przez Stolicę Apostolską ze względu na 

krytyczne opinie Episkopatu Polski oraz kard. Wyszyńskiego. Biskupi w Polsce 

nie mieli zaufania do władz i dlatego sceptycznie odnosili się do instytucjona-

lizacji rozmów przez Stolicę Apostolską. Arcybiskup Poggi w drugiej połowie 

lat 70. odbył kilka podróży do Polski. Spotykał się zarówno z władzami, jak i Epi-

skopatem Polski. Z inicjatywy Prymasa Polski odwiedzał także polskie diecezje. 

Niezadowolenie polskich biskupów było zauważone w Watykanie. „Nie można 

powiedzieć, że zbliżenie między Stolicą Świętą a państwem polskim, zbliżenie 

zarysowujące się wraz z objęciem przez Gierka funkcji szefa partii komuni-

stycznej, było odbierane z entuzjazmem albo przynajmniej bez niepokoju przez 

59 E. J. Pałyga, Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne. Od zarania II Rzeczypospolitej do ponty-
fikatu papieża-Polaka, Warszawa 1988, s. 280.
60 K. Kąkol, Spowiedź „pogromcy” Kościoła, Olsztyn 1994, s. 48.
61 E. K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013, s. 587.
62 K. Kąkol, Spowiedź „pogromcy” Kościoła, dz. cyt., s. 283.
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Episkopat i szczególnie starego bojownika i tego, który do tej pory przewodni-

czył trudnej konfrontacji z marksistowskim reżimem” – wspominał po latach 

kard. Casaroli63.

Do poważnego spięcia doszło w lutym 1976 r., kiedy abp Poggi przybył 

do  Warszawy bez jakiejkolwiek konsultacji z Prymasem Polski, aby na zapro-

szenie władz wziąć udział w konferencji UNESCO. Doszło wówczas do poważ-

nego kryzysu w relacjach między Episkopatem Polski a Stolicą Apostolską. 

19 lutego 1976 r. wystosowany został do Sekretariatu Stanu list podpisany przez 

wszystkich biskupów ordynariuszy, protestujący przeciwko misji abpa Poggiego. 

Podkreślano, że jego przyjazd nastąpił w wyjątkowo niefortunnych okoliczno-

ściach, gdy w Polsce toczyła się debata na temat Konstytucji, przeciwko której 

protestowali m.in. Prymas Polski i biskupi64. Zwłaszcza Prymas Wyszyński uwa-

żał, że jest jeszcze za wcześnie na symboliczne gesty. W czasie konferencji z dzie-

kanami w Gnieźnie w kwietniu 1977 r. mówił: „Uważaliśmy, że dalsze rozmowy 

na tematy drobiazgowe nie mają celu, jeżeli państwo polskie nie określi swojego 

stanowiska wobec charakteru prawnego Kościoła w Polsce”65. Napięć w stosunku 

do misji abpa Poggiego było więcej. Nie zawsze dzielił się z polskimi biskupami 

ustaleniami, poczynionymi podczas rozmów z władzami. Za plecami biskupów 

składał władzom PRL daleko idące deklaracje polityczne, prosząc jednocześnie, 

aby zostało to zachowane w tajemnicy66. 

Wywołało to zgrzyty i napięcia67. Ostatecznie jednak główny zamiar ko-

munistów, aby porozumieć się ze Stolicą Apostolską ponad głowami polskich 

biskupów nie udał się, gdyż do tych rozmów ostatecznie został dopuszczony rów-

nież Episkopat Polski. Kierujący Urzędem ds. Wyznań w latach 70. min. Kazimierz 

Kąkol nazwał to z przekąsem „grą w trójkącie”. Wątpliwości, co do celowości misji 

63 A. Casaroli, dz. cyt., s. 277. 
64 P. Raina, Arcybiskup Dąbrowski – rozmowy watykańskie, dz. cyt., s. 44.
65 Tamże, s. 46.
66 Ocena, przebieg i wyniki misji abpa Luigi Poggiego (23.04–18.05.1976 r.). Tezy do informacji na 
temat stosunków polsko-watykańskich (1.06.1976 r.), w: P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec 
Watykanu, dz. cyt., s. 123.
67 Szerzej na ten temat: A. Grajewski, Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli. Dwie oso-
bowości i dwie koncepcje wschodniej polityki Watykanu, „Zeszyty Prymasowskie”, UKSW Warszawa, 
R. 3 (2009), s. 51–79.
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abpa Poggiego miał także kard. Karol Wojtyła. Spotkał się z nim wiosną 1977 r. 

podczas posiedzenia Rady Sekretariatu Synodu Biskupów w Watykanie. 

Przedstawiając później polskim biskupom przebieg tych rozmów, co miało 

miejsce na posiedzeniu 158. Konferencji Episkopatu Polski, kard. Wojtyła zwracał 

uwagę, że trudność rozmowy z nim polega m.in. na tym, że trudno Poggiemu zro-

zumieć uwarunkowania, w jakich działa Kościół w Polsce. W ocenie kard. Wojtyły, 

abp Poggi nie rozumiał pojęcia „obywatele drugiej kategorii” ani tego, że państwo 

komunistyczne nie jest neutralne światopoglądowo68. Inni polscy biskupi jesz-

cze ostrzej oceniali aktywność abpa Poggiego, co rodziło różne napięcia między 

Stolicą Apostolską a Kościołem w Polsce. Kiedy stało się jasne, że celem misji 

Poggiego jest doprowadzenie do stałej obecności delegata Stolicy Apostolskiej 

w Polsce, który byłby zarówno reprezentantem Papieża wobec władz komuni-

stycznych, jak i wobec Episkopatu Polski, Prymas ocenił to jako krok, który może 

stanowić źródło wielu potencjalnych zagrożeń. Obawiał się zwłaszcza ograni-

czenia wpływu Kościoła w Polsce na nominacje biskupie. „Rząd chce sobie pod-

porządkować Episkopat na wzór węgierski i czeski”, powiedział na posiedzeniu 

Rady Głównej w czerwcu 1977 r. W jego przekonaniu miałoby to fatalne konse-

kwencje, gdyż biskupi w Czechosłowacji i na Węgrzech są „tylko figurami, ustami 

bez władzy”69. Zdaniem Prymasa Polski, zanim doszłoby do instytucjonalizacji 

obecności przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Polsce, władze państwowe po-

winny przyznać Kościołowi status osoby prawnej ze  wszystkimi wynikającymi 

stąd konsekwencjami70.

Co szczególnie ważne w kontekście spotkania na Jasnej Górze w czerwcu 

1979 r., Episkopat Polski latem 1977 r. zlecił przygotowanie dokumentu omawia-

jącego założenia relacji między Stolicą Apostolską a Polską właśnie kard. Woj-

tyle. Zawarł w nim m.in. myśl, że Prymas Polski ma uprawnienia specjalne i nie 

można dopuścić do tego, by decyzja o mianowaniu biskupów nie należała do Epi-

skopatu Polski71. On także był autorem pisma krytycznie oceniającego wiele 

68 Protokół 158. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Jasna Góra, 4–5.05.1977 r., s. 5, AAW, 
SPP, III-4-287.
69 Protokół posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski, Warszawa 10.06.1977 r., s. 6, AAW, SPP, 
III-4-287.
70 Tamże, s. 8.
71 Tamże, s. 4. 
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aspektów misji abpa Poggiego, które w październiku 1977 r. zostały przekazane 

papieżowi Pawłowi VI.  Referując treść tego pisma na 160. Konferencji Biskupów 

Ordynariuszy, która odbywała się w Rzymie przy okazji wizyty ad limina Prymas 

Polski stwierdził, że wprawdzie rozmów było sporo, ale wyniki słabe72. Niepokój 

polskich biskupów budził także fakt, że delegat Stolicy Apostolskiej rezydujący 

w Warszawie miałby mieć uprawnienia także wobec Kościoła w innych krajach 

Bloku Wschodniego. Powodowałoby to, zdaniem Prymasa, niebezpieczeństwo, 

że standardy w relacjach Kościół–państwo nie byłyby stosowane do realiów pol-

skich, ale istniejących w tamtych krajach. 

Pod koniec lat 70. taktyka stosowana przez Prymasa, aby przeciągać 

rozmowy bez dążenia do ich finalizacji, okazywała się coraz mniej skuteczna. 

W marcu 1978 r. w Watykanie zapadły decyzje, aby podjąć remont nuncjatu-

ry oraz przygotować społeczeństwo w Polsce na stałą obecność przedstawiciela 

Stolicy Apostolskiej w Warszawie. Niewątpliwie celem misji abpa Poggiego było 

ustanowienie stałego przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej przy Episkopa-

cie Polski, a w przyszłości nawiązanie stosunków dyplomatycznych między PRL 

a Stolicą Apostolską73. Faktycznie oznaczałoby to odebranie Prymasowi Polski 

nadzwyczajnych pełnomocnictw, jakie otrzymał od papieża Piusa XII i które 

później zostały potwierdzone przez Jana XXIII i Pawła VI. Przedstawicielem Pa-

pieża w Warszawie miał zostać abp Poggi74. 

Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową odsunął problem tzw. nor-

malizacji między Stolicą Apostolską a władzami PRL. Jak napisał Kazimierz 

Kąkol: „16 października 1978 r. skończyła się gra w trójkącie. Dwa wierzchołki 

trójkąta zbiegły się w jednej ręce”75. Przekreślone w ten sposób zostały nadzieje 

władz państwowych na regulację stosunków ze Stolicą Apostolską na warunkach 

określonych przez władze76. Papież z Polski nie potrzebował pośredników w kon-

taktach z Kościołem w Polsce. Wiedział, że sytuacja nie dojrzała do pełnej nor-

malizacji, a normalizacja częściowa nie była Kościołowi potrzebna. 

72 Protokół 160. Konferencji Biskupów Ordynariuszy, Rzym 9.11.1977, s. 2, AAW, SPP, III-4-287. 
73 P. Raina, Arcybiskup Dąbrowski – rozmowy watykańskie, dz. cyt., s. 192–193. 
74 Tamże. 
75 K. Kąkol, Spowiedź „pogromcy” Kościoła, dz. cyt., s. 84.
76 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 261.
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Jan Paweł II w czasie spotkania z Radą Główną odwołuje się do tego do-

świadczenia. Podkreśla zasadniczą rolę Kościoła w Polsce w kwestiach rozmów 

z władzami w Warszawie. W praktyce oznaczało to zaakceptowanie wyjątko-

wej pozycji Prymasa Polski także na tym obszarze oraz odstąpienie od pomysłu, 

aby instalować w Warszawie specjalnego delegata Stolicy Apostolskiej. Przed 

polskimi hierarchami kreśli także wizję swoich planów na Wschodzie, które 

współgrają z wieloletnim zaangażowaniem Prymasa Polski na tym obszarze. 

Podkreśla, że Polska ma w nich do odegrania ważną rolę, gdyż wszystko, co się 

tutaj dzieje, ma obecnie znaczenie globalne i wpływać będzie nie tylko na dalsze 

losy Kościoła, ale i świata. Dlatego abp Poggi w rozmowie z peerelowskim dy-

plomatą w grudniu 1980 r. stwierdził, że wprawdzie spełnione zostały wszelkie 

warunki ku temu, aby relacje polsko-watykańskie zostały podniesione do rangi 

oficjalnych i pozytywną decyzję w tej sprawie podjął już Paweł VI oraz potwier-

dził Jan Paweł II, ale po wyborze Jana Pawła II kwestia ta zeszła na dalszy plan 

Papież Jan Paweł II w Bibliotece Jasnogórskiej. Obok niego stoi prefekt Domu Papie-
skiego bp Jacques Martin, 4 czerwca 1979 r./ fot. Janusz Rosikon/FOTONOVA
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IMPULSY DLA PONTYFIKATU

„ze względu na niechętną postawę Wyszyńskiego”77. Gdyby watykański dyplo-

mata znał treść wystąpienia Jana Pawła II na spotkaniu z Radą Główną wiedział-

by, że także Papież był przeciwny tej inicjatywie. 

 dr Andrzej Grajewski

77 Szyfrogram nr 3681/IV/5613 z 18.12.1980 r., Tow. Repczyński depeszą nr 454 z 18.12.1980 r. 
podaje z rozmowy Jopy z Poggim, AMSZ Dep. IV. Wat. 0-22-1-80, s. 84. 
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Jasna Góra, 5.VI.1979 r.

Na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II zebrała się Rada Główna Episkopatu 

Polski na Jasnej Górze. Ojciec Święty życzył sobie tego spotkania, aby podzie-

lić się z Radą pierwszymi refleksjami i wysłuchać zdania Rady na pewne tematy. 

Ksiądz Prymas1 w imieniu Rady Głównej wyraził radość i zadowolenie, że 

Ojciec Święty mimo podjętej ogromnej pracy ewangelizacyjnej i zmęczenia ze-

chciał się spotkać z członkami Rady Głównej. 

Jest to wielkie zaufanie Głowy Kościoła do Episkopatu Polskiego, stąd 

i nasza wdzięczność. Będziemy jak najmniej mówić – chcemy tylko słuchać 

i cały czas zostawić Ojcu Świętemu, aby nas uradował i pokrzepił swoim słowem. 

***
Ojciec Święty podziękował Księdzu Prymasowi za wprowadzenie do dia-

logu, który chce przeprowadzić z Radą Główną. Czyni to w duchu kolegialności, 

która jest sposobem bycia w Kościele. Dialog jest formułą niepokonalną. To, co 

przeżył Ojciec Święty w Polsce od samego początku swojej wizyty, jest potwier-

dzeniem tej tezy. Objawiło się to na Placu Zwycięstwa w Warszawie. 

Mógł Ojciec Święty powiedzieć – przestańcie klaskać. Nie wolno ci tego 

powiedzieć – usłyszał głos wewnętrzny. Oni mają do tego prawo, chociaż to 

może być komuś niewygodne, może rodzić lęki. Jakże pięknie ujawniła się tęsk-

nota tego społeczeństwa stołecznego za Chrystusem. 

1 Sługa Boży Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński (1901–1981), kardynał i mąż stanu. W latach 
1948–1981 był duchowym przywódcą narodu, centralną postacią w rozmowach Kościół–państwo 
oraz w relacjach ze Stolicą Apostolską. Obdarzony nadzwyczajnymi pełnomocnictwami przez pa-
pieża Piusa XII, prolongowanymi przez jego następców: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I oraz 
Jana Pawła II był także orędownikiem praw i wolności Kościoła w Europie Wschodniej. Dążył do 
porozumienia z władzami komunistycznymi, czego przejawem było porozumienie podpisane 
w lutym 1950 r. z rządem w Warszawie. Pragnął jednak zachować autonomię Kościoła oraz jego 
prawo do nauczania i moralnej oceny kwestii społecznych. Za obronę tych wartości został we 
wrześniu 1953 r. aresztowany i w izolacji przebywał do listopada 1956 r. Pozbawiony wolności, 
opracował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, akt maryjnego zawierzenia, który stał się fun-
damentem Jego pracy duszpasterskiej w latach następnych. Blisko współpracował z metropolitą 
krakowskim kard. Karolem Wojtyłą. Po jego wyborze na papieża zasugerował, aby przyjął imię 
Jana Pawła II. Był inicjatorem papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. 
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Ojciec Święty ponadto wyraził radość ze spotkania z Radą Główną. 

– Tęsknię za stylem pracy Rady Głównej – powiedział. 

Bardzo mnie raduje zawsze i pociąga swobodna wymiana myśli. Byłbym 

bardzo wdzięczny – ciągnął dalej – gdybyście zechcieli powiedzieć Papieżowi 

to co myślicie i czujecie. 

Pozwólcie, że dokonam najpierw wprowadzenia. 

Oto słowa Ojca Świętego spisane z taśmy magnetofonowej. 

– Musimy sobie zdać wspólnie sprawę u początku tej rozmowy – kontynuował Pa-

pież – że Polska nie leży tylko w Polsce, ale leży w całym świecie i nie tylko w Euro-

pie. Ja na Soborze Wat. II zdawałem sobie już z tego sprawę, słuchając wypowiedzi 

– zwłaszcza Prymasa i starając się zrozumieć znaczenie jego autorytetu. Już wte-

dy miał bardzo wyraźny, wielki, światowy autorytet, ponieważ sprawy, które to-

czą się w Polsce, mają znaczenie światowe. Wniosek – ta rozmowa jest dlatego tak 

ważna dla mnie, ponieważ w moim posługiwaniu dzisiejszym bardzo ważne jest 

to, co myśli Episkopat Polski, zwłaszcza Rada Główna. To jest sprawa generalna. 

Oczywiście, gdy chodzi o tzw. politykę wschodnią, to ona ma swoje wą-

skie znaczenie; zlokalizowana jest na poczynaniach Pawła VI do krajów bloku 

Związku Radzieckiego2. Tych poczynań nie można odwrócić, trzeba je konty-

nuować. Przy różnych okazjach w prasie zachodniej pojawiały się takie opinie: 

politykę wschodnią ten Papież będzie kontynuował, bo w tej chwili on sam jest 

najlepszym ekspertem od polityki wschodniej; przedtem zarzucano Watykanowi, 

że tych ekspertów mu brak. Ekspertów mu nie brak, tylko brak ludzi, mających do-

świadczenie i wolnych od kompleksów. Cały Zachód jest obciążony kompleksami, 

2 Szerzej na ten temat we wstępie. Termin polityka wschodnia pojawił się w latach 70. ubiegłego 
wieku jako kalka językowa niemieckiego sformułowania Ostpolitik, którym określano działania 
kanclerza Willy Brandta na rzecz normalizacji stosunków z krajami Bloku Wschodniego, a przede 
wszystkim NRD. W tym kontekście zaczęto także mówić o watykańskiej Ostpolitik, chociaż for-
malnie to pojęcie przez dyplomację Stolicy Apostolskiej nigdy nie zostało zdefiniowane i oficjalnie 
nie było używane. Obejmowało zarówno działania bilateralne, a więc rozmowy z poszczególnymi 
rządami komunistycznymi w Europie Wschodniej, jak również zbiegi Stolicy Apostolskiej, aby kwe-
stię wolności sumienia zapisać w regulacjach międzynarodowych.
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wielorakimi kompleksami. Jest w pewnym sensie ideologicznie rozłożonym3. Za-

czyna się obecnie trochę wydobywać. Myślę, że cała ta inicjatywa parlamentu eu-

ropejskiego, jednoczenia się Europy jest po to, żeby się z tego kompleksu wydobyć. 

Druga sprawa, bliższa, to oczywiście sprawa tej podróży, której jeszcze 

dzisiaj ocenić nie potrafimy. Już trzeba trochę myśleć o wypowiedzeniu, o wyeks-

ploatowaniu jej do końca. To, że ona stała się faktem, niewątpliwie to jest dzie-

ło Opatrzności Bożej. Tak jak wczoraj powiedziałem. Ksiądz Prymas założył sobie 

w programie swojego prymasowskiego pasterzowania, że będzie w Polsce Papież 

i przyjechał. Cała ta podróż, którą my tutaj rozpatrujemy z konieczności w naszych 

wymiarach, na własnym podwórku, ma znaczenie światowe. W pewnym sensie 

jest ona bardziej oglądana niż podróż do Meksyku i opinia, która się często po-

wtarzała w prasie zachodniej, była taka, że ta podróż jest dla Papieża trudniejsza. 

Więc jakieś rozważanie na temat tego, jak ją do końca dopowiedzieć tu i jak ją do-

powiedzieć potem do końca, jest bardzo istotne. Oczywiście, że tutaj musimy po-

czekać na wyniki rozważania Rady Głównej z końcem czerwca, ale pewne rzeczy 

już w tej chwili dobrze byłoby usłyszeć. Ja już kończę moje wprowadzenie. 

Osobiście myślę, że tę podróż po powrocie trzeba bardzo mocno 

potwierdzić pod adresem oczywiście nie tylko Narodu, Kościoła, ale także pod 

adresem Władz, także pod adresem Pana Gierka4 czy Jabłońskiego5. Powiedzieć: 

Panowie, to był Wasz odważny krok. Mówicie, piszecie, że Papież, Stolica Apostol-

ska powinna pracować na rzecz pokoju, na rzecz zbliżenia pomiędzy narodami, 

przyjaźni pomiędzy narodami. Jeżeli to ma być prawda, w takim razie ta Stolica 

3 Tezę o braku odporności Zachodu na przeciwstawienie się ofensywie krajów komunistycznych 
kard. Karol Wojtyła stawiał już wcześniej, m.in. na podstawie własnych doświadczeń z czasów 
młodości oraz późniejszych kontaktów z zachodnimi hierarchami i intelektualistami.
4 Edward Gierek (1913–2001), działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR od grudnia 1970 r. 
do września 1980 r. Postawił wówczas na pewną normalizację stosunków z Kościołem. W 1974 r. 
zaakceptował podjęcie roboczych rozmów ze Stolicą Apostolską, których celem było nawiązanie 
z nią relacji dyplomatycznych bez udziału polskich biskupów. Zdecydował o zaproszeniu Papieża 
do Polski, wbrew sprzeciwom części kierownictwa PZPR i negatywnej opinii sekretarza general-
nego KC KPZR Leonida Breżniewa. Jan Paweł II spotkał się z nim w pierwszym dniu pielgrzymki 
w Belwederze 2.06.1979 r.
5 Henryk Jabłoński (1909–2003), historyk, działacz komunistyczny. W młodości należał do PPS, 
a po zjednoczeniu w 1949 r. został członkiem kierowniczych gremiów PZPR. Od 1972 r. do 1985 r. 
był przewodniczącym Rady Państwa, pełniącej funkcje kolegialnej głowy państwa. W takim cha-
rakterze wspólnie z kard. Wyszyńskim wystosował list do Papieża, zapraszający do odwiedzenia 
Ojczyzny. Był gospodarzem papieskiej wizyty po stronie państwowej.
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Apostolska i ten Papież ma jakiś bilet kolejowy czy samolotowy do Polski, a może 

nie tylko do Polski? W każdym razie zrobiliście odważny krok z punktu widzenia 

waszej własnej polityki, przynajmniej z waszego własnego programu. Myślę, że 

tego rodzaju odezwanie się do nich jest konieczne, żeby ich osłonić, żeby ta ich 

karta zagrała po naszemu na tym wielkim placu rozgrywkowym, ogólnoświato-

wym. A równocześnie, żeby grając w ten sposób, nie przyniosła ona pewnej szko-

dy, bo oczywiście, my rozumiemy wszyscy – ja to stale tłumaczę Casarolemu6 – my 

stale mamy jeden wielki argument: Pamiętajcie, Panowie, że Papież przyjeżdżając 

tu, ryzykuje więcej, niż Wy w obliczu całego świata. Bo ryzykuje to, że daje Wam 

alibi, na które Wy nie zasługujecie. Tak trzeba im mówić w całości. 

Następnie trzeba jeszcze do końca wysłuchać tych wszystkich prze-

mówień. Ja sobie długo łamałem głowę nad tym, co tu powiedzieć. Muszę się 

przyznać, że przygotowanie tekstu do Meksyku kosztowało mnie minimalnie, 

bo to zrobili inni7. Ja tylko przeglądnąłem i powiedziałem: wyrzućcie to, dodaj-

cie to, część napisałem; przede wszystkim decydował tu język. Tu musiałem na-

pisać od A do Z wszystko sam i wciąż musiałem poprawiać i wciąż musiałem się 

zastanawiać nad jednym, a mianowicie, że ta szeroka opinia zachodnia będzie wa-

żyć, co Papież powiedział w Meksyku i co powiedział w Polsce. W Meksyku o wiele 

bezpośredniej wypowiedziałem się na temat istniejącej tam niesprawiedliwości; 

mógłbym i tu, ale zatrzymałem się w połowie drogi. Wystarczyło, żeśmy się poro-

6 Kard. Agostino Casaroli (1914–1998), dyplomata i sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Od 1940 r. 
pracował w Sekretariacie Stanu, a od 1950 r. brał udział w misji dyplomatycznej na terenie Amery-
ki Łacińskiej. W 1961 r. został mianowany sekretarzem w Kongregacji ds. Nadzwyczajnych Kościo-
ła, przemianowanej w 1968 r. na Radę ds. Publicznych Kościoła. Był bliskim i bardzo wpływowym 
współpracownik 4 papieży: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I oraz Jana Pawła II. Na polecenie Jana 
XXIII, a następnie Pawła VI rozpoczął dialog z władzami komunistycznymi. Prowadził rozmowy 
w Czechosłowacji oraz na Węgrzech, gdzie w 1964 r. podpisał Porozumienie, które regulowało 
obsadę stanowisk biskupich. Następnie brał udział w rozmowach z rządem Jugosławii, podpisując 
w 1966 tzw. Protokół, który regulował relacje Kościół–państwo w tym kraju. Był zwolennikiem 
pragmatycznego dialogu z krajami Europy Wschodniej. Niejednokrotnie był krytykowany przez 
hierarchów Kościoła w Europie Wschodniej za nadmierną ich zdaniem spolegliwość wobec władzy 
komunistycznej. Był autorem koncepcji uznania w prawie międzynarodowym wolności religijnej 
za niezbywalną część praw człowieka. Zostało to zapisane w Akcie Końcowym KBWE podpisanym 
w Helsinkach 1 sierpnia 1975 r. Pomimo że czasami kard. Casaroli miał odmienną ocenę bieżą-
cych wydarzeń, Jan Paweł II cenił go jako doświadczonego dyplomatę, dysponującego licznymi 
kontaktami w Europie Wschodniej. Zaraz po powrocie z pielgrzymki do Polski nadał mu godność 
sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej i powołał go w skład kolegium kardynalskiego.
7 Wizyta w Meksyku była pierwszą zagraniczną podróżą Jana Pawła II i odbywała się w dniach 
26–31 stycznia 1979 r.
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zumieli w sprawach naszych, rodzinnych, na Placu Zwycięstwa, przed św. Anną, 

na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – w takich naszych sprawach.

I jeszcze im przypomnieliśmy, że istnieje Słowiańszczyzna, że istnieją 

Czechy, że istnieje Ukraina, Litwini, że istnieje Rosja chrześcijańska od tysiąca lat. 

Jest tu punkt szczegółowy, tj. sprawa Kościoła unickiego. Jednym z pierw-

szych, którzy się do mnie zgłosili na audiencję z Episkopatem, to był kard. Slipij 

ze wszystkimi swoimi znanymi pretensjami, patriarchami, itd.8 Ale także z jedną 

ofertą bardzo dla mnie sympatyczną. Mianowicie powiedział: za 10 lat będzie ty-

siąclecie chrztu Rusi kijowskiej9. Chcemy się do tego przygotowywać przez 10 lat. 

Zaczniemy od pielgrzymki do Ziemi Świętej. Czy moglibyśmy dostać messaggio? 

Ja sam napisałem to messaggio – przynajmniej w jego zarysie. Potem z Ks. Bpem 

Władysławem10, który jest specjalistą od tych spraw, długośmy się nad tym głowi-

li. Myślę, że gdyby to dostali w ręce ci od jedności chrześcijan, to by tam pewne 

8 Kard. Josyf Slipy (1892–1984), arcybiskup większy Lwowa i Galicji, więzień polityczny, przywód-
ca Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. Został aresztowany w 1946 r. podczas likwidacji przez 
władze sowieckie Kościoła greckokatolickiego w Galicji Wschodniej. Wiele lat spędził w więzie-
niach i w łagrach na zsyłkach. Wolność odzyskał w 1963 r. w skutek interwencji papieża Jana XXIII. 
Po przyjeździe do Rzymu, gdzie zamieszkał dopominał się, aby Stolica Apostolska interweniowa-
ła w obronie zdelegalizowanego Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. Zabiegał o stworzenie 
patriarchatu dla tego Kościoła, co byłoby zgodne z normami kanonicznymi obowiązującymi Ko-
ścioły obrządku wschodniego. Jednak ze względów politycznych oraz relacje z rosyjskim prawo-
sławiem ten postulat nie został zaakceptowany zarówno przez papieża Pawła VI, jak i później. 
Podczas inauguracji pontyfikatu Jan Paweł II oddał hołd kard. Slipyjowi, całując go publicznie 
w rękę. 20 listopada przyjął go na audiencji, podczas której ukraiński kardynał mówił o potrzebie 
zorganizowania przez Kościół katolicki obchodów tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej. Przedstawił 
także szereg innych postulatów, na które Papież odpowiedział mu w liście z 19 marca 1979 r. Zde-
cydował także o zwołaniu w Watykanie Synodu biskupów greckokatolickich żyjących w diasporze. 
Wywołało to bardzo ostrą reakcję władz Patriarchatu Moskiewskiego, który zagroził zerwaniem 
dialogu ze Stolicą Apostolską.
9 Obchody Millenium Chrztu Rusi Kijowskiej odbyły się w czerwcu 1988 r. w Moskwie i Kijowie 
m.in. z udziałem delegacji Stolicy Apostolskiej, której przewodniczył kard. Agostino Casaro-
li. Podczas tego pobytu kard. Casaroli został przyjęty na Kremlu przez sekretarza generalnego 
KC KPZR Michaiła Gorbaczowa. Przekazał mu list Papieża oraz przedstawił postulaty dotyczące 
legalizacji Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie oraz odnowienie diecezji katolickich obrządku 
łacińskiego na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy. Uroczystości doprowadziły do zmiany polityki 
wyznaniowej Związku Sowieckiego oraz normalizacji relacji tego państwa ze Stolicą Apostolską.
10 Kard. Władysław Rubin (1917–1990), hierarcha katolicki urodzony we Lwowie. Opuścił Zwią-
zek Sowiecki wraz z armią gen. Andersa. W latach 1959–1964 był rektorem Kolegium Polskiego 
w Rzymie. W 1964 r. otrzymał sakrę biskupią, a po śmierci abpa Józefa Gawliny został delegatem 
prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do opieki nad emigracją i uchodźstwem polskim (1964–
1980). W tym charakterze uczestniczył także w 169. Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. 
W latach 1967–1979 był sekretarzem generalnym Synodu Biskupów. Wkrótce po powrocie z Polski 
do Watykanu Papież mianował go prefektem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. W 1987 r. 
powołał go w skład kolegium kardynalskiego.
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rzeczy przytłumili, ale okazało się, że tego nie widzieli. Ukraińcy powinni czuć się 

dowartościowani. Ktoś bowiem powiedział o nich ich historyczną prawdę. Kościół 

nie ma prawa odbierać im historycznej prawdy o nich w imię ekumenizmu. Tak 

samo krzyczące pod adresem Rosji, jak i Rumunii jest zniszczenie Kościoła unickie-

go, zniszczenie administracyjne11. Kościół unicki w Rumunii był dużym Kościołem. 

Zlikwidowali go brutalnie. Ile razy na ten temat zaczyna się rozmowę, oni zawsze 

odwołują się do argumentu: dla nas Kościołem narodu jest przede wszystkim cer-

kiew prawosławna. Dokonało się to, niestety, w Rumunii i w Rosji – rękami patriar-

chów12. To jest wstydliwa sprawa. Pewnie, że my nie możemy ich brutalnie ujawniać, 

ale trzeba szukać sposobu, żeby im to powiedzieć: Panowie, wyście to zrobili. To jest 

z punktu widzenia chrześcijańskiego – zbrodnia. Oczywiście, że oni wtedy mogą 

wierzgać w sprawach tzw. ekumenicznych, ale nie cygańmy się. To  jest zresztą 

sprawa skomplikowana. Mówiłem o tym z kard. Willebrandsem13 – to jest człowiek 

nawet inteligentny, ale brak mu doświadczenia polskiego. 

Wystarczy tyle może jako zagajenie dla Rady Głównej, żebym mógł usły-

szeć głosy związane zwłaszcza z tymi dwoma zagadnieniami: 

1. Pamiętajcie, że Kościół polski ma pozycję światową czy chce czy nie 

chce. Fakt, że Papieża wybrali z Polski, jest tylko dowodem na to. W myśleniu 

Kościoła w Polsce ma być stale obecny ten problem: dlaczego doświadczenia 

Kościoła w Polsce stały się potrzebne całemu Kościołowi? Kościół w Polsce stał 

się i staje się wciąż potrzebny i to w wymiarach uniwersalnych – na południe, 

na północ – wszędzie. 

11 Kościół greckokatolicki w Rumunii został zlikwidowany w październiku 1948 r. w trakcie 
tzw. pseudosynodu w Cluj. Hierarchia greckokatolicka oraz wierni Stolicy Apostolskiej duchowni 
zostali aresztowani, a wiernych przymusowo wcielono do rumuńskiego Kościoła prawosławnego, 
który w pełni poparł decyzje władz komunistycznych o likwidacji Kościoła katolickiego obrządku 
wschodniego w Rumunii.
12 Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Związku Sowieckim i Rumunii odbyła się przy udziale 
prawosławnych patriarchów: Aleksego I (Siergieja Simanskiego) w Związku Sowieckim oraz Justy-
niania (Ioana Mariny) w Rumunii.
13 Kard. Johannes Willebrands ( 1909–2006), duchowny holenderski, od 1976 r. przewodniczący Pa-
pieskiego Sekretariatu ds. Popierania Jedności Chrześcijan, od 1988 r. Papieskiej Rady. ds. Popiera-
nia Jedności Chrześcijan. W 1964 r. otrzymał sakrę biskupią, a w 1969 r. został przez papieża Pawła 
VI powołany w skład kolegium kardynalskiego. Jednocześnie w latach 1975–1983 był arcybiskupem 
Utrechtu i Prymasem Holandii. Był jedną z najważniejszych postaci w dialogu Stolicy Apostolskiej 
z Patriarchatem Moskiewskim. Prowadził m.in. rozmowy w sprawie zaproszenie delegacji rosyj-
skich prawosławnych na Sobór Watykański II, a także brał udział w uwolnieniu kard. Slipyja.
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2. Zagadnienie tej podróży i właściwe wyprowadzenie z niej wniosków, 

które by nam pomogły – razem z naszymi władzami politycznymi – bo nikt nie 

ma w tym interesu, żeby oni poczuli się zagrożeni. Wiem, że w tej chwili w Polsce 

nikt inny nie może rządzić – muszą oni rządzić. Chodzi o to, żeby rządzili przynaj-

mniej tacy, jak Pan Gierek. 

Ksiądz Prymas 

Może Wasza Świątobliwość pozwoli, że ja do tego coś dopowiem, a mam nadzieję, 

że i uczestnicy tego spotkania ze swojego punktu widzenia coś dopowiedzą. 

Uważam, że po tej dla nas niezwykle doniosłej pielgrzymce Ojca Świętego 

do Polski trzeba będzie troszkę czasu, żeby rzecz uczciwie, rzetelnie, obiektyw-

nie przestudiować, zebrać relacje, głosy, pogłosy prasy nie tylko zagranicznej, 

ale krajowej. Prasa krajowa niewiele nam powie, właściwie nic. Ale ludzie, którzy 

myślą, mówią – i trzeba będzie to robić, cośmy zrobili przed tą ostateczną decy-

zją Ojca Świętego o przyjeździe. Cośmy zrobili? Rozmawialiśmy z najrozmait-

szymi ludźmi. Ks. Bp Dąbrowski14 wiele na to czasu poświęcał, ja też, z ludźmi 

najrozmaitszych, odmiennych poglądów. Ja nawiązałem kontakt do najbliższych 

współpracowników p. Gierka, takich ludzi, jak prof. Szczepański15, który jest pro-

testantem, a który mi powiedział bardzo znamienne słowa: „Waszym szczęściem 

w Kościele jest to, że nie macie radia i telewizji, tylko macie żywe słowo i ambo-

nę”. Wyraziłem bowiem obawę niedostatku w tej dziedzinie przenikania do spo-

łeczeństwa. Powiedział: „Żywe słowo jest stygmatem”. Profesor, świecki człowiek. 

14 Abp Bronisław Dąbrowski (1917–1997), orionista, biskup pomocniczy archidiecezji warszaw-
skiej. W latach 1962–1993 był sekretarzem generalnym Sekretariatu Episkopatu Polski. Należał do 
grona najbliższych współpracowników Prymasa Polski. Odpowiadał m.in. za kontakty z władzami 
PRL oraz kontakty ze Stolicą Apostolską. Jako członek Komisji Mieszanej Episkopatu i władz PRL, 
powołanej w lutym 1979 r., brał udział w najważniejszych rozmowach poprzedzających I piel-
grzymkę do Polski. W 1982 Jan Paweł II mianował go arcybiskupem tytularnym.
15 Jan Szczepański (1913–2004), profesor socjologii, nauczyciel akademicki. W latach 1966–1970 
był przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. W czerwcu 1979 r. był 
m.in. posłem na Sejm, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk i członkiem Rady Państwa. Był lu-
teraninem, pochodził z Ustronia na Śląsku Cieszyńskim. Choć bezpartyjny, miał dobry kontakt 
z elitami władzy komunistycznej, uczestnicząc m.in. w spotkaniach dotyczących relacji Kościół– 
państwo.
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On mówi najwyraźniej, że szczęściem Kościoła Katolickiego jest to, że posługuje 

się żywym słowem z ambony. Idzie o to, żeby to dobrze czynić. 

Następnie – mamy stałe relacje na temat, co się dzieje w społeczeństwie 

inteligenckim polskim, co się dzieje w kręgu partii komunistycznej. Tam oni 

oceniali pro i contra tej spodziewanej podróży Ojca Świętego. Były takie sytu-

acje, że właściwie odosobnionym był w tej sprawie tylko sam p. Gierek. Począt-

kowo prawie wszyscy, to znaczy ludzie, którzy mają coś do powiedzenia – byli 

przeciwni przyjazdowi. Później zaczęli na rzecz wizyty się przychylać. Użyto tego 

elementu do walki z Gierkiem. Orientacja pro-rosyjska uważała, niech Papież 

przyjedzie i niech przyjedzie właśnie zaraz, w miesiącu maju, w uroczystość 

św. Stanisława16, w nadziei, że to rozłoży ostatecznie p. Gierka, który się zaan-

gażował w tej dziedzinie. Później on uległ presji i dlatego był zdecydowanym 

przeciwnikiem przyjazdu Ojca św. na uroczystość św. Stanisława na początku 

maja. Pan Gierek również mocno zaangażował się w rozmowie ze mną i posłużył 

się przygotowanymi mu materiałami historycznymi przeciwko św. Stanisławowi. 

Rozmawiając na ten temat z p. Gierkiem 24.I.7917 powiedziałem mu, 

że tego rodzaju pisanie i tego rodzaju historia jest najbardziej szkodliwą aliena-

cją psychiki polskiej i trzeba z tym zdecydowanie zerwać. Powiedziałem: Pano-

wie, jeżeli nie przyjedzie Ojciec Święty, Kościół nic na tym nie straci, bo Kościół 

i tak wierzy, hierarchicznie wierzy. Ale na Was spadnie za to odpowiedzialność. 

Jeżeli przyjedzie Ojciec Święty, to Wy możecie też coś skorzystać. Wielka część 

opinii publicznej powie: jednakże najgorszymi oni nie są, troszkę po polsku my-

ślą, bo się zgodzili na przyjazd Ojca Świętego. 

Ta pierwsza moja rozmowa z p. Gierkiem, której elementy Wasza 

Świątobliwość zna, bo przesłałem cały ten wywód, nie była przyjemna, nie była 

łatwa. Musiałem powiedzieć: – Panowie, albo asceza w partii, albo zniknię-

cie. Czy dla nas jest korzystną rzeczą, gdy Wy znikniecie? Raczej wątpliwe, bo 

w tym układzie bloku jaka będzie ta partia następna? To już wolimy Was, niż 

to niepewne. Ale żebyście się utrzymali, musicie się wziąć za siebie. Musicie 

16 Pierwotnym życzeniem Ojca św. było, aby wizyta odbyła się w maju 1979 r., ale władze stanow-
czo odrzuciły ten termin, obawiając się, że uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika zamienią się w antypaństwowe demonstracje.
17 Podczas tego spotkania, które odbyło się w Sejmie ustalono m.in., że Papież zostanie do Polski 
zaproszony zarówno przez stronę kościelną, jak i władze PRL.
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zerwać z protegowaniem partyjnictwa, życia kosztem Polski, Narodu, aliena-

cji kulturalnej i moralnej i psychicznej przez kłamstwo, przez posługiwanie się 

z pomocą cenzury obrazami i mirażami zwodnymi. Tym bardziej – powiedzia-

łem – że przyjeżdża Papież i będzie jakaś linia sprawdzenia się społeczeństwa. 

Co  wtedy? Zostaniecie, Panowie, na boku. 

To była jedna z rozmów bardziej zasadniczych i bardziej trudnych 

dla p. Gierka. Ale odgłosy były takie: Cóż, rozmowa była trudna, powiedział 

nam przykre rzeczy, ale ujawnił swoją troskę o Polskę. Więc jakiś element 

zrozumienia jest.

To wszystko, co działo się między nami, miało swój dalszy ciąg później, 

gdy na kilka dni przed przyjazdem Waszej Świątobliwości ja prosiłem o rozmowę. 

Oni się do tej rozmowy nie kwapili. Powiedziałem jednakże: Tak jak przed wyjaz-

dem p. Gierka do Rzymu było takie spotkanie, tak samo teraz przed przyjazdem 

Ojca Świętego musi być takie spotkanie. Po co? Dla wyrównania opinii publicz-

nej. Wtedy chodziło o to, o co Bp Dąbrowski walczył – o tę jakąś równość dostępu 

do środków komunikacji, informacji, przekazu, wyżywienia itd. Myśmy prawie nic 

nie mówili o bezpieczeństwie Ojca Świętego, bo liczyliśmy na atmosferę religij-

ną, ona ma swoje prawa psychologiczne. Natomiast oni tylko na ten temat. Póź-

niej dopiero zaczęli mówić o trudnościach aprowizacyjnych i komunikacyjnych. 

Jak wobec tego można oceniać postawę społeczeństwa? 

Społeczeństwo całe, bezwzględnie było zwarte i jednolite, chociaż byli tacy, któ-

rzy uważali to za próbę sił między Kościołem i partią – przyjedzie, nie przyjedzie; 

byli ludzie, którzy uważali, że to nie jest tylko zagadnienie próby sił, ale to jest za-

gadnienie jakiejś pomocy dla Kościoła. Obecność Papieża w państwie bloku jest 

jakimś przełamaniem żelaznej kurtyny bloku, jest obudzeniem się Litwy i Łotwy, 

i Estonii, i Białorusi, i Ukrainy, i tych katolików, którzy żyją w świecie wschod-

nim, to jakieś ożywienie nadziei tych ludzi. Gdyby nie doszło do wizyty – Ko-

ściół by sobie to wytłumaczył, wzmocniłby się i pracowałby dalej, ale te nadzieje, 

zwłaszcza Litwy, Łotwy? Ci ludzie potrzebują podtrzymania. Obecność Ojca św. 

tutaj w Polsce jest wzrostem nadziei, jakiejś duchowej mobilizacji, ożywienia wia-

ry w tych ludziach, że jednak można coś zrobić, zajmując zdecydowaną postawę.
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W ostatniej rozmowie, tj. 29.V.79, p. Gierek powiedział: 

Ja na tym przyjeździe nic nie zyskam – w tym znaczeniu, że spotęguje się walka 

przeciwko niemu. Przeciwnik już zmobilizował zaplecze do tej akcji po wyjeź-

dzie Ojca Świętego, bo trzeba będzie się rozprawić z Gierkiem i jego zwolenni-

kami; jednym z atutów jego to klerykalizacja Polski, dopuszczenie do przyjazdu 

Ojca Świętego.

Przeciwnicy, gdzie było można zrobić w terenie jakieś świństewko, to nie 

omieszkali tego uczynić. Np. w ostatniej chwili na dwa dni przed przyjazdem do 

Gniezna zawiadomiono, że wszystkie pociągi są cofnięte. Bp Michalski18 jest czło-

wiekiem dużym pod każdym wymiarem. On, który umiał znaleźć wspólny język 

z wojewodą poznańskim, który mu wszystko zrobił – odnowiono zaniedbane mia-

sto – też się trochę załamał, ale bp Jan nie ustąpił; nawymyślał, komu należało 

i przywrócili pociągi w ostatniej chwili, zwłaszcza te wahadłowe: Inowrocław–

Gniezno, Poznań–Września – i młodzież, którą Ojciec Święty trzymał na dialogu, 

mogła wrócić, bo pociągi czekały. To świadczy o tym, że tam, gdzie by można coś 

urwać, tego nie omieszkali uczynić. 

A teraz opinia wewnętrzna, krajowa.

Na pewno wszyscy się cieszą, na pewno wszyscy uważają to za jakieś zwycię-

stwo. Może treść tego zwycięstwa ustawiają na płaszczyźnie narodowo-poli-

tycznej. Może to jeszcze nie jest dla wielu ludzi zwycięstwo natury religijnej, 

zwycięstwo prawdy Bożej, zwycięstwo interwencji Bożej, tak jak mi się to wy-

dawało w związku z nabożeństwem na Placu Zwycięstwa, które było na pewno 

zwycięstwem palca Bożego. 

Wychowany jestem w szkołach warszawskich. Znam Warszawę sprzed 

I wojny światowej. W Warszawie uczyłem się, miałem kolegów. Dokładnie na 

tym miejscu, gdzie stał Ojciec Święty, była absyda olbrzymiej cerkwi carskiej, 

18 Bp Jan Michalski (1914–1989), bliski współpracownik Prymasów Polski: kardynałów Hlonda 
i Wyszyńskiego, pochodził z Bydgoszczy. Od 1975 r. był biskupem pomocniczym gnieźnieński. 
Administrował diecezją gnieźnieńskiego pod nieobecność Prymasa Polski, urzędującego głównie 
w Warszawie. Brał udział w rozmowach z władzami państwowymi w sprawie przygotowania poby-
tu Jana Pawła II w Gnieźnie.
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postawionej na rozkaz cara jako ostateczne pognębienie Polski i Kościoła19. Car 

powiedział na Zamku: „Polacy, porzućcie wszelką nadzieję”20. Dlatego chcia-

łem, żeby Ojciec św. był na Zamku, a nie w Belwederze. Panu Gierkowi wyłoży-

łem ostatnio: „Popełniliście duży błąd, przesuwając wizytę na Belweder. Trzeba 

to zrobić właśnie na Zamku, żeby odpowiedzieć nie tyle może Moskalom w tej 

chwili, ile Niemcom”. Nie, Polacy nie porzucą nadziei. 

Dla mnie w czasie tej Mszy św. było to ogromne przeżycie, wstrząs ogrom-

ny, bo siedziałem na tym miejscu, gdzie stała cerkiew i patrzyłem na Papieża, 

który odprawiał Mszę św. tam, gdzie była główna kopuła cerkwi i obrzędy tej 

potęgi carskiej; i wszystko to znikło, i Papież odprawia Mszę łacińską, katolicką, 

właśnie tutaj. To było zwycięstwo, ale oczywiście narodowo-religijne, świadczą-

ce o związku: Kościół i Naród i wzajemnej jakiejś, choć nierównej konieczności 

tych dwóch instytucji dla ratowania sytuacji. 

I ta Warszawa, Ojcze Święty, która tak oklaskiwała, która właściwie ak-

centowała każde słowo wypowiedziane przez Ojca Świętego, też to dobrze zro-

zumiała. Ci ludzie czuli, rozumieli, zwłaszcza starsi, choć i młodzież też, która 

troszkę historii Kościoła w Polsce zna, ona też to rozumie. Ci ludzie mają ewolu-

cję duchową wolną i niezależną. 

Co zrobi rząd po odjeździe Ojca Świętego? Myślę, że przez jakiś czas będą 

milczeli, będą się naradzali, będą jeździli do Moskwy, będą zbierali najrozmait-

sze wiadomości. 

Dla Episkopatu ważne jest teraz należyte wyinterpretowanie obecności 

Ojca Świętego i pouczenie społeczeństwa. Dlatego też najbliższa Rada Główna 

będzie musiała się tym zająć. Ojciec Święty dał nam w swoim przemówieniu ta-

kie elementy, które będą miały dla nas znaczenie. 

19 W latach 1894–1912 za akceptacją cara Aleksandra III w okolicach Placu Saskiego zbudowany 
został okazały sobór prawosławny pw. Aleksandra Newskiego. Jego wolno stojąca dzwonnica była 
jedną z najwyższych budowli Warszawy. Świątynia poza funkcjami religijnymi była także sym-
bolem rosyjskiego panowania w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w latach 1924–1926 r. świątynia została rozebrana, jako symbol narodowej niewoli i rusyfikacji.
20 Słowa wypowiedział car Aleksander II w Warszawie 22 maja 1856 r., podczas spotkania z dele-
gacją polskich środowisk ziemiańskich na Zamku Królewskim. W oryginale brzmiały: „Żadnych 
marzeń, panowie” i zostały wypowiedziane po francusku. Spotkanie miało miejsce na początku 
panowania Aleksandra II, kiedy w Rosji pod wpływem klęski w Wojnie Krymskiej nastąpiła pewna 
liberalizacja polityczna, co wzbudziło w niektórych polskich kręgach nadzieje, na przywrócenie 
większej autonomii dla Królestwa Polskiego, utraconej po przegranym powstaniu listopadowym.
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Gdy zgodzono się na to, że Ojciec Święty będzie mógł przyjechać do Pol-

ski, równocześnie postulowano: tylko bez triumfalizmu, tylko bez zwycięzców 

i zwyciężonych – żeby takiej terminologii nie było. Myśmy na to nic nie odpo-

wiedzieli. Same fakty dały odpowiedź. I dlatego, gdzie mogli, dawali takie infor-

macje, które wprowadzały ludzi w błąd. Przyjedzie, nie przyjedzie; wpuszczą, nie 

wpuszczą – tego było mnóstwo. Jak to zbierzemy, będziemy mogli coś powiedzieć 

społeczeństwu katolickiemu.

Jeżeli wolno prosić, Ojcze Święty, to myślę, że gdy Wasza Świątobliwość 

wróci do siebie, do Rzymu, to będzie miłą rzeczą dla nas otrzymać jakiś krótki 

list, w którym by Ojciec Święty sam wyraził swoje zadowolenie z tak żywego kon-

taktu. To spotkanie z młodzieżą w Gnieźnie21 w niedzielę wieczorem było fanta-

styczne, chociaż mówimy, że Ojciec Święty bardzo się zmęczył i Jego otoczenie 

się niepokoiło, czym się to skończy. W ten sposób Ojciec Święty pokazał, jaki 

ma stosunek do społeczeństwa, do Episkopatu, do duchowieństwa, do zakonów 

– chociażby do Prymasa – to wszystko jest jakąś świetną okazją do stworzenia 

tego prawdziwego wrażenia, jak w Kościele Bożym wygląda ta wspólnota kościel-

na. Jesteśmy w tej chwili podbudowani, zespoleni, scementowani, pokrzepieni na 

duchu. Została zrealizowana zasada Chrystusowa: Confirma fratres tuos. 

Bóg zapłać za wszystko! 

Abp Stroba22 

Ksiądz Prymas powiedział, że niewiele się zmieniło – Kardynał Wojtyła był i Kar-

dynał Wojtyła jest. I tej prawdy myśmy doświadczyli. Ale równocześnie wiemy, że 

się bardzo dużo zmieniło, że ta perspektywa nowa Ojca św. jest dla nas aż szoku-

jąca czasem, w tej swojej dociekliwości, w tym widzeniu nowej perspektywy wielu 

21 Spotkanie Papieża z młodzieżą w Gnieźnie odbyło się 3 czerwca 1979 r.
22 Abp Jerzy Stroba (1919–1999), metropolita poznański. Pochodził ze Świętochłowic na Górnym 
Śląsku. Sakrę biskupią otrzymał w 1958 r. i był biskupem pomocniczym w Gorzowie Wielkopol-
skim. W 1972 r. został przeniesiony do diecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie po papieskiej no-
minacji objął rządy jako biskup ordynariusz. Następnie w latach 1978–1996 był arcybiskupem 
metropolitą poznańskim. Odegrał znaczącą rolę w przywracaniu polskiej administracji kościelnej 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wiosną 1979 r. zabiegał o to, aby Papież odwiedził Poznań, 
ale do takiej wizyty doszło dopiero podczas drugiej pielgrzymki w czerwcu 1983 r.
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spraw. Jest tu i działanie Ducha św. Chcielibyśmy Mu na to, bo to nam wyjaśnia 

wiele, bardzo głęboko podziękować i obiecujemy, że będziemy jeszcze więcej mo-

dlić się, by Duch Święty jeszcze mocniej działał. 

W związku z tym, co Ojciec Święty mówił, wypada nam przede wszystkim 

pytać w oparciu o przeżyte etapy Kościoła w Polsce. Najpierw był jakiś etap lek-

ceważenia, wyrastający z poczucia wyższości; potem było kolejne dostrzeganie 

walorów, ale jeszcze próba tłumaczenia, że to jest wynikiem zacofania; a dzisiaj 

jest poczucie zagrożenia, które otwiera coraz bardziej oczy na ten Kościół w Pol-

sce. I mnie się zdaje, że z tej perspektywy, z której widzi Ojciec Święty, byłoby 

ważne, gdyby nam jeszcze powiedział, jak my ją mamy przede wszystkim obja-

wiać, dawać do poznania. Niewątpliwie jest to ten moment prawdy, o której Wa-

sza Świątobliwość dzisiaj mówił; to jest niewątpliwie moment prymatu wartości 

moralnych, fundamentu, to jest niewątpliwie problem praw człowieka, ale to też 

jest problem bardziej jeszcze wartości religijnych, w które oni już nie wierzą, albo 

przynajmniej zachwiała się ich wiara. To jest problem walorów wiary i modlitwy, 

o których mówi zawsze Eminencja i chyba ofiary. Czy z tej perspektywy, z której 

patrzy Wasza Świątobliwość, nie widać czegoś więcej, czy świat, który jest skiero-

wany ku Polsce nie czuje potrzeby jej świadectwa przede wszystkim i tego od nas 

oczekuje? To jest jedno pytanie. 

Drugie pytanie to jest analiza efektów dodatnich i ujemnych tej wizyty. 

Pan Gierek mówi skromnie, że on na tym nic nie zyskuje, ale oni sobie kombi-

nowali, że coś też zyskają: walor Polski, a nawet komunizmu polskiego w opinii 

światowej, w tej, która jest jeszcze przeciwna komunizmowi, jako komunizmu li-

beralnego, gotowego na wielkie gesty, który się nie boi Papieża, itd. Oni na pew-

no to zdyskontują i może nawet w kierunku niezależności wobec Moskwy. Wasza 

Świątobliwość przemyślał sobie bardzo syntetycznie te układy i – to się czuje – 

wali w ten komunizm, mimo że go nie atakuje. Dłuto wbijane w centralne punkty 

rozsadza kamień, który pod uderzeniami trzeszczy. Tak np. trzeszczał gwałtow-

nie w Warszawie, gdy była mowa o Chrystusie, którego nie wolno nigdy usunąć23. 

I to się czuło, jak to wszystko pęka, jak ci ludzie to odczytali. Ja chcę przez to po-

wiedzieć, że to jest systematyczne działanie, zmierzające niewątpliwie do skru-

23 Słowa te padły podczas papieskiej homilii, wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie 
2  czerwca 1979 r.
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szenia systemu i oni sobie z tego będą zdawali sprawę i będą próbowali montować 

jakąś kontrakcję ideologiczną, jak to próbowali montować już niejednokrotnie. 

Ale z naszej strony staje pytanie utrwalenia tych skutków, metod duszpaster-

skich, tej wielkiej pracy misyjnej Waszej Świątobliwości. Jak to umacniać lepiej 

z perspektywy Ojca Świętego. Więc to są dwa pytania dotyczące tej perspektywy. 

Ojciec Święty

Jeśli chodzi o perspektywy świata, to w tej chwili dużo mówi się o obudzeniu 

potrzeby ducha, o potrzebie novum sacrum. We Włoszech o tym piszą, są tym 

nawet zaniepokojeni. To idzie przez świat, idzie przez Włochy. Są zaniepoko-

jeni przede wszystkim tym z punktu widzenia programów politycznych, co się 

zresztą trochę w tych ostatnich dniach potwierdziło, bo komuniści dużo stracili. 

To rozbudzenie „sacrum” idzie przez świat, idzie przez młodzież, ze wszystkich 

stron. To się odczuwa. 

Myślę, że idzie i drugi proces, który jeszcze nie jest widoczny, mianowi-

cie proces uwalniania się od alienacji politycznych. Widać, że pomiędzy pod-

budowaną ekonomicznie, propagandową robotą partii politycznych a życiem 

społeczeństwa jest rozdźwięk. Polityka jest sztuką dla siebie. Więc jakieś prze-

miany idą. To się wyczuwa. To jest sprawa pierwsza. 

Jeżeli chodzi o pytanie drugie, to sądzę, że przede wszystkim Episkopat 

Polski znajdzie odpowiedź na to, jak utrwalić skutki tej wizyty. Ja myślę, że mu-

simy trochę działać wspólnie. Normalnym biegiem rzeczy tak było po Meksy-

ku też, że po powrocie Papież dziękuje. Oczywiście, dziękuje Episkopatowi na 

pierwszym miejscu, ale dziękuje także władzy. Ja myślę, że to podziękowanie 

władzy odpowiednio skomponowane, mogłoby bardzo wzmocnić pozycję tej 

ekipy, która się zdecydowała na przyjęcie Papieża i to nie tylko w kraju, ale na 

rynku światowym. 

Mnie ta myśl natychmiast przyszła do głowy, gdy się dowiedziałem, 

jakie oni mają obawy. Stawiam tu pewien problem i myślę, że nie musimy go 

w tej chwili kończyć, ale z tą myślą wyjeżdżam, żeby możliwie szybko wysłać im 

podziękowanie odpowiednio sformułowane, które będzie legitymacją światową, 

bo to poda cała prasa. 
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Bp Kaczmarek24 

Dziś rozmawiałem z pewnym Francuzem. Postawił takie pytanie: czy wizyta Pa-

pieża w Polsce wpłynie jednocząco na całość życia narodu? Odpowiedziałem, 

że z całą pewnością wpłynie jednocząco religijnie. Ale czy wpłynie jednocząco 

politycznie? 

Chciałbym podkreślić z przemówień Waszej Świątobliwości to, że one 

były i mocne, i wyważone. Nie padło ani razu słowo takie, które by było prowo-

kacyjne i które by trzeba było wycofać. Natomiast bardzo dokładnie i dobitnie 

została podkreślona sprawa najistotniejsza naszych czasów i stanowiąca klucz 

do wszelkich rozważań naszych czasów, mianowicie zagadnienie praw człowie-

ka i godności człowieka. 

Bp Tokarczuk25 

Sprawa niesłychanie ważna to Ostpolitik – połączyć sprawę, żeby w całym Ko-

ściele budzić solidarność z cierpiącymi. Przecież jeśli się coś stanie jednemu 

z komunistów, to zaraz wszyscy komuniści krzyczą. 

Druga rzecz: potrzebne jest budzenie w Kościele zaufania we własne 

siły, we własną prawdę. Straszny upadek, zatracenie, a właśnie dzięki tym błę-

dom, polegającym na przyjmowaniu słów z tych wielkich deklaracji, które wła-

ściwie komunizm pokradł z wszystkich dzieł umysłu ludzkiego w ciągu historii 

i na tym jedzie, jak: sprawiedliwość, demokracja – więc dlatego budzenie jakie-

goś zaufania. 

Gdy chodzi o prawa człowieka, jak ja obserwuję po tej fali karterow-

skiej – Stolica Apostolska przyjęła jakiś problem moralny, powrotu moralności 

24 Bp Lech Kaczmarek (1909–1984), pochodził z Wielkopolski, gdzie przez wiele lat pracował 
duszpastersko. W 1958 r. otrzymał sakrę biskupią i został biskupem pomocniczym w diecezji 
gdańskiej przy administratorze apostolskim bp. Edmundzie Nowickim. Po jego śmierci w 1971 r. 
został biskupem gdańskim.
25 Bp Ignacy Tokarczuk (1918–2012), pochodził z archidiecezji lwowskiej. Od 1966 r. był biskupem 
przemyskim. Prowadził samodzielną politykę, m.in. wspierając program budownictwa sakralnego 
bez formalnych zezwoleń ze strony władz. Strona rządowa wielokrotnie krytykowała go w rozmo-
wach z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Interesował się także sytuacją Kościoła na terenach 
Związku Sowieckiego, krytycznie oceniając szereg działań dyplomacji watykańskiej na tym obsza-
rze. Był jedną z najważniejszych postaci w Episkopacie Polski tamtej doby, w latach 70.
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do polityki, której się nie rozwiąże bez etyki, bez moralności26. Tutaj jest jakaś 

doniosła rola Kościoła. To może się nie podobać jednemu czy drugiemu, ale za-

sadniczo wszyscy ludzie dobrej woli, zwłaszcza ci cierpiący, to czują i to jest wła-

ściwie sens Kościoła – być m.in. sumieniem świata. 

W związku z tym chciałem powiedzieć, jakie są echa na wschodzie. Po 

wyborze Polaka na Papieża część Moskali płakała z radości. Taki jest entuzjazm, 

nadzieja, oczekiwanie. Tak samo na Litwie. Jak ludzie to wdzięcznie przyjęli, 

że Papież w dzień swojej inauguracji mówił w ich językach. To były narody za-

poznane. Takich Litwinów podniosło to o 100% – tak samo Ukraińców. To nam 

ogromnie ułatwia stosunki polsko-ukraińskie. W każdym razie wszyscy z wielką 

wdzięcznością i z wielką nadzieją obserwują i dziękują Bogu. 

Na zakończenie pierwszej części obrad Ksiądz Prymas ofiarował 

Ojcu Świętemu krzyż pektoralny i pierścień z wizerunkiem Matki Boskiej 

Częstochowskiej. 

Po przerwie. 

Ojciec Święty

Byłoby dobrze dogadać się do końca, bo w Krakowie nie będzie okazji – jak so-

bie możemy wyobrazić dalszy ciąg całego procesu normalizacji. Oni po swojemu 

go rozumieją. Sam Gierek powiedział w rozmowie m.in.: jeszcze trzeba zała-

twić niektóre drobne sprawy, żeby już dokończyć proces normalizacji. Jak sobie 

wyobrazić c.d. tego procesu na szczeblu: Stolica Apostolska – PRL. Przewidzieć 

trudności – mówi Ksiądz Prymas. Chodzi także o takie szczegóły robocze, jak 

np. ma wyglądać kontynuowanie tego, co jest. Bo jest pewna struktura w re-

lacji Watykan-Warszawa, czyli jest ta komórka rozmów na temat normalizacji, 

26 Prezydent Jimami Carter w polityce zagranicznej mocno eksponował kwestię praw człowie-
ka. W tym kontekście starał się, aby kraje komunistyczne wywiązywały się ze zobowiązań, jakie 
przyjęły na siebie m.in. w zakresie wolności osobistych i wolności religii, podpisując Akt Końcowy 
KBWE w Helsinkach w 1975 r.
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w której z jednej strony występuje Poggi, a z drugiej strony występuje Szablew-

ski27, rezydujący w Rzymie – Poggi28 również w Rzymie z licznymi dojazdami do 

różnych krajów. Czy to podtrzymywać? Wszyscy uważają, zarówno rozmówcy, 

jak też i ich pełnomocnicy, że to jest właściwie fikcja, że oni istotnych spraw 

nie poruszają. To znaczy Stolica Apostolska chciałaby poruszyć istotne sprawy, 

ale zadaniem tego reprezentanta rządowego jest robić dobrą minę, ewentualnie 

robić różne donosy i skargi, a jeżeli Poggi przyjeżdża do Warszawy, to zadaniem 

tych, z którymi się spotyka, jest ewentualnie znów robić dobrą minę i udawać 

dążenie do normalizacji. W tej chwili to jest dużo trudniejsze. Wszyscy sobie to 

powiedzieli w tej chwili w Watykanie. 

Papież sam się do tego bierze, co my mu możemy radzić. Niezależnie od 

tego faktu, który ma swoje skutki bezpośrednie, jest problem pewnej struktury, 

pewnej działalności ze względu po prostu na zasadę, w którą się weszło, że Ko-

ściół w Polsce, mając swoje sprawy i załatwiając je z rządem, z władzami polski-

mi, tutaj na gruncie własnego Narodu, społeczeństwa, równocześnie czuje się 

częścią Kościoła powszechnego i ze swojej strony dąży do tego, ażeby i to poro-

zumienie o charakterze najwyższym i międzynarodowym – a w gruncie rzeczy 

porozumienie między Stolicą Apostolską, która reprezentuje wymiar powszech-

ny Kościoła – i rządem jakieś nastąpiło. Nie może ono być byle jakie. Jeżeli 

ma być byle jakie, jeżeli ma być fikcyjne, jeżeli ma zasłaniać prawdę, to lepiej, 

żeby nie było, żeby nie stwarzać pozorów. Co do tego wszyscy są zgodni, tak 

tu, jak i tam. Sądzę, że i Paweł VI tak myślał, chociaż on był człowiekiem, który 

27 Kazimierz Szablewski (1927–2008), działacz komunistyczny, dyplomata, w młodości funkcjonariusz 
UB. W 1974 r. stanął na czele zespołu do spraw kontaktów roboczych ze Stolicą Apostolską. Rezydował 
przy Ambasadzie PRL w Rzymie. Posiadał dobre rozeznanie w polityce Stolicy Apostolskiej. Miał liczne 
kontakty z wpływowymi przedstawicielami Kurii Rzymskiej, m.in. abp Agostino Casarolim.
28 Kard. Luigi Poggi (1917–2010), dyplomata watykański, wysoki urzędnik w Kurii Rzymskiej. 
Od 1954 r. pracował w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. W latach 60. ubiegłego stulecia 
przebywał w misjach dyplomatycznych w kilku krajach afrykańskich. W 1965 r. otrzymał sakrę 
biskupią, a w 1968 r. został nuncjuszem apostolskim w Peru. Od sierpnia 1973 r. był wysłanni-
kiem z nadzwyczajnymi pełnomocnictwami do przywrócenia relacji z państwami socjalistyczny-
mi – Polską, Węgrami, Czechosłowacją, Rumunią i Bułgarią, a od lutego 1975 był szefem delegacji 
Stolicy Apostolskiej do stałych kontaktów roboczych z Polską. Jednocześnie podejmował misje 
wobec władz komunistycznych w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Rumunii. Był pełen dobrej 
woli, ale niezbyt dobrze orientował się w realiach Kościoła w tych krajach. Obdarzał nadmiernym 
zaufaniem swych komunistycznych partnerów, co czasem graniczyło z naiwnością. Wielokrotnie 
był krytykowany przez Prymasa Polski, który prosił go, aby wszystkie swe działania w Polsce po-
dejmował we współpracy z Episkopatem Polskim, co nie zawsze było respektowane.
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wyszedł z pionu Kurii Rzymskiej. Dyplomatą nie był, ale wyrósł z tego i miał 

swoją – jak wiemy dobrze – wizję kontaktów z Kościołami lokalnymi. Ta wizja 

opierała się na instytucji nuncjuszów. Samiśmy to studiowali na naszych Radach 

Głównych. Oczywiście, obserwuję pracę nuncjuszów w różnych krajach, bo stale 

ich przyjmuję. 

Nie ulega wątpliwości, że w wymiarze ogólnokościelnym, zwłaszcza gdy 

chodzi o Kościoły słabsze, młodsze, małym jeszcze dysponujące potencjałem, 

małymi środowiskami ludzkimi, ta praca nuncjusza jest właściwie bezcenna. Oni 

w dużej mierze pomagają tym Kościołom ukonstytuować się, okrzepnąć. Bardzo 

trudne są nuncjatury w wielkich i problematycznych krajach, jak widzę z tego, co 

do mnie dochodzi, co studiuję. Sprawa jest zróżnicowana. Trzeba więcej kryte-

riów przyłożyć, bo nie może być oceniana według jednego kryterium. 

Wracając do problemu polskiego, mnie by chodziło o odpowiedź na pyta-

nie, czy kontynuować to w tej samej postaci, to znaczy po prostu z tymi samymi 

ludźmi. Bo – myślę tutaj głośno – jeszcze o tym nie rozmawiałem z Casarolim, 

chociaż zaczynałem z nim tę rozmowę kilkakrotnie. Na pewno on się też godzi 

z tym, że Poggi jest przeładowany tymi zadaniami: Węgry, Czechosłowacja, Ru-

munia. Właściwie ta Polska jest w jego funkcjach trochę piątym kołem u wozu. 

Bo jest to w ogóle problem za duży, a po drugie – przy tych wszystkich innych, 

które on ma, z jego usposobieniem drobiazgowym i przy tym, że tutaj sytuacja 

jest taka, jaka jest, że właściwie panem sytuacji jest Episkopat, że właściwym re-

prezentantem interesów Stolicy Apostolskiej to znaczy Kościoła na tym szczeblu 

i właściwym rzecznikiem spraw Kościoła wobec władzy państwowej – jest Ksiądz 

Prymas i Episkopat – on czuje się zagubiony. Nie mieści się w tych wszystkich 

kryteriach, których się nauczył, w których się poruszał. 

Z drugiej strony jest to też jakaś sprawa jego ambicji. W tej chwili on 

milczy, nic nie mówi. Jeździ na Węgry, pracuje w Sekretariacie Stanu i czeka, co 

z tego wyniknie. 

Byłbym bardzo rad usłyszeć – niekoniecznie dzisiaj, ale w jakiejś per-

spektywie niedalekiej – pewne sugestie na ten temat. Te sugestie są mi potrzeb-

ne, żeby sprawę po prostu ustawić w jakiś nowy, właściwszy sposób. Dotychczas 

w pewnym sensie wszystko było zablokowane, bo był tylko jeden temat – przy-

jazd Papieża. Wszystko inne stanęło w miejscu. 
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Ksiądz Prymas 

Uważam sobie za obowiązek sumienia odpowiedzieć w tej skali, w jakiej rozma-

wialiśmy w ramach Rady Głównej, w której Ojciec Święty brał żywy udział jako 

Metropolita Krakowski. 

Gdy chodzi o sprawę nuncjatur i ich kompetencji. 

Te kompetencje idą bardzo daleko. Ja swego czasu miałem możność poznać pro-

tokół tajnej narady nuncjuszów, z którego by wynikało, że właściwie hierarchia 

na dole jest prawie bez znaczenia i bez relacji ze Stolicą Świętą. Powiedziano mi, 

aby absolutnie nic nie mówić o tym, że znam taki protokół, powiedziałem, że to 

jest niemożliwe, bo tu idzie o Kościół. Powiedziałem Papieżowi Pawłowi VI. Był 

wstrząśnięty29. Ta moja rozmowa z Pawłem VI była bardzo przykra, bardzo cięż-

ka. Ja wtedy pierwszy raz widziałem Papieża tak nastawionego defensywnie. Po-

wiedział: oni są po to, żeby pomagali. Ja mówię: Jakże mogą nam pomagać, jeśli 

nie znają sytuacji? A nie mogą znać sytuacji, nie znając zaplecza historyczne-

go i rozwoju tego kraju. Ojciec Święty bardzo ich bronił. Ja nie nastawałem na 

instytucję, tylko mówiłem tak: ci nuncjusze powinni być inaczej szkoleni. Przede 

wszystkim sam program tej szkoły, w której się wychowują, jest stanowczo za 

ubogi, za skromny. Trzeba by wymagać od nich znajomości historii danego kraju, 

tj. historii Polski. Dlatego postarałem się o francuski tekst książki „Stolica Święta 

i Rosja” i dałem ją Poggiemu: Czytaj, Bracie, to jest mały odcinek. Ale on powia-

da: ja nie mam kiedy. Bo jeżeli człowiek dzisiaj jest w Polsce, jutro na Węgrzech, 

a pojutrze znowu gdzie indziej, absolutnie nie jest zdolny przestawić się tak, żeby 

skutecznie wejść w mentalność religijną, moralną, społeczną, polityczną tego 

kraju. Bardzo inteligentny człowiek i wielkiego wymiaru mógłby tylko to zrobić. 

Gdy przyjeżdżał Poggi, to myśmy chcieli, żeby się tutaj dokształcał. Dla-

tego stwarzaliśmy mu takie warunki, żeby dojeżdżał do różnych diecezji. Ale on 

jakoś nie był docibilis na tym odcinku. Natomiast był wrażliwy na donosicielstwo 

i dlatego powstały różne przykre sprawy. Ja wtedy powiedziałem Ojcu Świętemu, 

29 Chodzi o rozmowę, którą Prymas Polski odbył z papieżem Pawłem VI w grudniu 1973 r. podczas 
prywatnej audiencji w Watykanie.
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że nie jest możliwą rzeczą opierać się na informacjach człowieka, który przyje-

dzie na dzień, dwa, tydzień do kraju, a pomijać nasze informacje. Niech Ojciec 

Święty pyta Episkopat, niech pyta Radę Główną, niech ja będę pytany. 

Skąd się te rzeczy biorą? Z drobiazgowości i skłonności do zbierania 

plotek przez Poggiego. Dlatego mnie się wydaje – a Ojciec Św. zrobi, co będzie 

uważał – że w tej chwili pozycja w Polsce Poggi jest skończona. To przegrany 

człowiek. Dlaczego? Dlatego, że poza Episkopatem, poza najrozmaitszymi in-

formacjami chciał zbierać wiadomości. To nie należy do nuncjusza specjalnego. 

To należy do biskupów miejscowych. Niech on rozmawia z rządem, niech pro-

wadzi sprawę normalizacji, a nie administracji terenowej. To do nas należy. Gdy 

sprawa wyniknie, to my przedstawimy ją Ojcu Świętemu. A tymczasem co inne-

go wynikło. 

Gdy idzie o tak zwaną normalizację – rząd nie chce normalizacji w sensie 

prawnym. To jest faktem. Oni by uważali, że normalizacja będzie polegała na ja-

kimś protokole, na jakimś komunikacie, ale nigdy na tym, żeby Kościołowi przy-

znać status publicznoprawny. Na ten temat wiele rozmów przeprowadziliśmy. 

Oni tego nie chcą. Już nie mówię o konkordacie. Zresztą gdyby nawet powstał 

taki dokument prawny, mógłby być nawet przeszkodą, bo potem będą stosowali 

ad litteram – i wykorzystywać go przeciwko Kościołowi. 

A przede wszystkim – rzecz ciekawa, gdy idzie o funkcję nuncjusza, wiele 

Episkopatów mówi: brońcie się przed nuncjuszami. 

To nie znaczy – proszę Waszej Świątobliwości – żebyśmy chcieli podwa-

żać znaczenie instytucji, która ma swoje zasługi. Rola nuncjuszów w skali świa-

towej – tak. Powiedzmy w takiej sytuacji, jaka była w Holandii, w Niemczech, 

w Belgii – oni, zwłaszcza gdy idzie o wpływ na nominacje biskupów, żeby uchro-

nić od nominacji, od przedstawień, które by wyrastały z atmosfery krajowej – 

mogą mieć pewne znaczenie. Ale mnie się wydaje, że sprawy przedstawiania 

kandydatów Stolicy Św. na stolice biskupie trzeba stanowczo zostawić albo Ra-

dzie Głównej (Konferencja Episkopatu tylko modo consultativo). To są delikatne 

sprawy i trzeba niekiedy dobrego rozeznania sytuacji i jakiegoś doświadczenia. 

Ja tu nie bronię mojej pozycji, moich praw, ale powołuję się na doświadczenie 

tylu lat. Ostatecznie ten Episkopat jaki jest, taki jest; przez te 30 lat większość 

przeszła przez proces kanoniczny, który ja prowadziłem. Jakoś Pan Bóg czuwa 
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nad tym, że – jak mówił papież Pius XII, mamy „un bello Episcopo”. Okazuje się 

tak, jak Wasza Świątobliwość sam to powiedział, że tam, gdzie Kościół jest jako 

tako zorganizowany, tam nuncjusz musi się bardzo liczyć z Episkopatem. 

Mnie się wydaje, że zmienić Poggi nie jest w tej chwili rzeczą możliwą, 

może raczej mniej się nim posługiwać na terenie Polski. Ale zmienić to byłoby 

załamaniem się jakiejś linii i rząd by poleciał na to, żeby zwolnić od razu Sza-

blewskiego, który właściwie też jest donosicielem plotek i pamfletów na Waty-

kan i nic więcej. 

Ale nie spieszyć się do tzw. normalizacji, nie ustępować z tezy – że Ko-

ściół jest osobą publicznoprawną. To będzie się oczywiście przewlekało. Ale 

co oni rozumieją przez tę normalizację? Nie to, co Wasza Świątobliwość pro-

jektował, nie to, co ja napisałem w przedostatniej rozmowie z Gierkiem, gdzie 

dołączyłem opracowany przez nas elench tych uprawnień, które by trzeba za-

gwarantować Kościołowi. Na ten temat się nie mówi. Kto wie, czy nie należało-

by wrócić do tego elenchu, który został opracowany. Dlatego mnie się wydaje, 

że trzeba podtrzymywać stosunki, one mogą być życzliwe, nie mogą być za bar-

dzo, żeby nie wprowadzać w błąd opinii publicznej, ale zrywać też nie myślę. 

Bp Dąbrowski 

W tej chwili znowu wraca tendencja dogadania się poza Episkopatem. Był taki 

okres, kiedy Kania30 powołując się na powiedzenie p. Gierka „Między nami Pola-

kami” chciał porozumieć się z nami z pominięciem Stolicy Apostolskiej. Stanow-

czo zaprotestowaliśmy przeciwko tej metodzie. Obecnie uważają, że Papież zna 

dobrze sytuację Kościoła w Polsce i dlatego można z Nim bezpośrednio pertrak-

tować. Liczą, że Casaroli mając zaufanie Papieża, przeprowadzi swoje. Rządząca 

partia w tym systemie nie zgodzi się ani na nuncjaturę, ani na to, żeby Kościoło-

wi dać jakieś instytucjonalne uprawnienia. Chodzi tylko o rozwijanie kontaktów. 

30 Stanisław Kania ur. 1927, działacz komunistyczny, poseł na Sejm, wieloletni członek KC PZPR. 
Od grudnia 1975 r. członek Biura Politycznego KC PZPR, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad 
wojskiem, organami bezpieczeństwa PRL oraz relacje z Kościołem katolickim. Prowadził wiele 
rozmów z przedstawicielami Episkopatu na temat bieżących kwestii w relacjach Kościół – pań-
stwo. W lutym 1979 r. został członkiem Komisji Mieszanej Episkopatu i władz PRL, która przygo-
towywała szczegóły wizyty Papieża. We wrześniu 1980 r. został I sekretarzem KC PZPR i urząd ten 
pełnił do października 1981 r.
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Znamienne było, gdy Eminencja ostatnio rozmawiał z Gierkiem i uzgad-

nialiśmy komunikat, nie zgadzając się na sformułowanie dążenia do pełnej 

normalizacji. Zaprotestowali – podtrzymanie i umacnianie kontaktów ze Sto-

licą Apostolską. Im zależy na Kościele, bo Kościół jest siłą. W tej chwili uznali 

Kościół za partnera. Stolica Apostolska i Kościół w Polsce to siła, z którą trzeba 

się liczyć. Dlatego nie chcieliby zrywać stosunków, ale nie chcieliby też dawać 

temu Kościołowi jakichś większych uprawnień. 

Gdy idzie o konkretne pytanie Waszej Świątobliwości: Poggi–Szablew-

ski. Także i oni są z tych stosunków niezadowoleni. Pan Szablewski ich kosztuje 

w Rzymie i nic nie robi, tylko donosi. Kąkol31 się bawi Poggim. Czyrek32 mi kie-

dyś wyraźnie powiedział: szkoda pieniędzy i czasu na te robocze kontakty. Nic 

nie dają. Casaroli reprezentował koncepcję, (Wasza Świątobliwość musiałby go 

w tym pohamować), żeby stabilizować w Polsce. Stosunki od zwykłego inviato 

di S. Sede, bez jakichkolwiek prerogatyw i bez oparcia na porozumieniu. Niech 

tylko będzie. To on już sobie potem wydepce ścieżkę i ustabilizuje się. Koncep-

cja bardzo niebezpieczna i zdradliwa. Daje oparcie chwytowi proporcjonalnemu 

partii. Potem łatwo znaleźć okazję i pozorne zarzuty, by „inviato” usunąć, gdy 

stanie się niewygodny. Tego trzeba się bać, żeby takie „accordo” nie doszło do 

skutku. Myślę, że kontakty trzeba utrzymywać, trzeba rozmawiać i wypracowy-

wać jakąś formułę porozumienia, ale jeszcze wiele wody upłynie zanim dojdzie 

do stabilnych stosunków. Temat niewyczerpany, to publicznoprawny status Ko-

ścioła. Nie zniechęcać się i latami rozmawiać. Podtrzymywać stosunek, ale nie 

eksponować. Poggi nie jest zdolny do tego, Szablewski też nie. Kąkol, mimo sto-

sunkowo dużej inteligencji i sprytu do normalizacji nie doprowadzi, gdyż na tym 

31 Kazimierz Kąkol (1920–2016), prawnik, działacz komunistyczny. W młodości żołnierz AK, 
w 1968 r. związał się z frakcją tzw. partyzantów ministra spraw wewnętrznych Mieczysława Mo-
czara. W latach 1974–1980 w randze ministra był kierownikiem Urzędu ds. Wyznań odpowiadał za 
politykę państwa wobec Kościołów i innych wyznań w Polsce. W praktyce wykazywał się twardą, 
ale realistyczną postawą wobec Kościoła katolickiego, a zwłaszcza Prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Był zwolennikiem prowadzenia rozmów ze Stolicą Apostolską po to, aby zmniej-
szyć wpływy Episkopatu Polski m.in. na sprawy personalne w Kościele w Polsce. Był członkiem 
Komisji Mieszanej przygotowującej wizytę Papieża w 1979 r.
32 Józef Czyrek (1928–2013), działacz komunistyczny i dyplomata. W młodości był związany z ru-
chem ludowym, ale karierę polityczną zrobił jako działacz PZPR. W latach 1971–1980 był pod-
sekretarzem stanu w MSZ i odpowiadał m.in. za kontakty ze Stolicą Apostolską, uczestniczył 
w rozmowach z kolejnymi delegacjami watykańskimi, przybywającymi do Polski. Był członkiem 
Komisji Mieszanej przygotowującej wizytę Papieża w 1979 r.
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szczeblu nie ma wyraźnej koncepcji polityki wyznaniowej. Gdyby udało się sto-

sunki podźwignąć na wyższy szczebel, choćby na forum MSZ, to by inaczej grało. 

Sekr. Ep. rozmawia z USW i więcej osiąga niż Poggi. Na tym szczeblu Poggi traci 

tylko cenny czas. 

Ksiądz Prymas

Nawet Biskup Modzelewski33 w rozmowie z prezydentem miasta p. Majewskim34 

więcej osiąga. Powiedziałem, p. Majewskim – bośmy oblatywali Warszawę, pró-

bując helikopter Waszej Świątobliwości: Panie Prezydencie, każda rozmowa bi-

skupa z Panem Prezydentem daje nam dwa, trzy kościoły. W tej chwili mamy na 

terenie Warszawy 15 budów, w okolicy drugie tyle, zezwoleń mamy w sumie 27.

Moja ostatnia rozmowa z p. Gierkiem – intymna. Powiedziałem: Panie 

Sekretarzu, ja rozumiem tę sytuację, ja wiem, co jest, ale mimo wszystko oświad-

czam Panu, że tych szczegółów, które mi Pan powierzył, nie mogę powtórzyć. 

W tej chwili przyjazd Waszej Świątobliwości do Polski odłożył sprawę. My nie 

możemy ich zaraz i za bardzo chwalić i dziękować. Musimy to zrobić z godno-

ścią, bo społeczeństwo obserwuje i czyta, żeby nie powiedzieli, że Episkopat się 

sprzedał. My czujemy, że muszą być pewne formy podziękowania, że musimy 

być sprawiedliwi. 

Bp Dąbrowski

Trzeba by mocno trzymać urzędników watykańskich, żeby nie szli na cokolwiek, 

lub nie na pozory tylko. Linia musi być jasna. Komunistom zależy na tym, żeby 

z Kościołem była zgoda, bo nie są zbyt sobie pewni. Komunistów nie stać na to, 

żeby zerwać z Kościołem. Watykan nie może pozwolić sobie na żadne pozory. 

Trzeba stawiać sprawę jasno i zawsze z Episkopatem – wtedy wyjdzie dobrze.

33 Bp Jerzy Modzelewski (1905–1986), od 1958 r. był biskupem pomocniczym oraz wikariuszem 
generalnym w archidiecezji warszawskiej. Brał udział w ustalaniu szczegółów pobytu Jana Paw-
ła II w Warszawie.
34 Jerzy Majewski, ur. 1925 r. inżynier, działacz komunistyczny. W czasie okupacji służył w Szarych 
Szeregach, później robił karierę w PZPR. Od 1973 r. był prezydentem Warszawy, a jednocześnie 
członkiem KC PZPR. Odpowiedzialny za przebieg wizyty Jana Pawła II w Warszawie.
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Ojciec Święty 

Wnioski moje są następujące: (oczywiście, cały szereg tych spraw znam, jestem 

na bieżąco w tych sprawach). 

Pierwszy zasadniczy wniosek, gdy chodzi o normalizację: normalizacja pełna, 

tak ją Kościół rozumie, jak my ją rozumiemy, jak ją rozumie Stolica Apostolska. 

To jest sprawa nadrzędna. Nie można iść na żaden półprodukt czy produkt 

zastępczy. To jedno. Drugie: raczej nawet wyczekać z inicjatywą, aż im będzie 

na tym zależeć, aż oni przyjmą wszystkie warunki. Taki jest wniosek. 

Ksiądz Prymas 

Właściwe znaczenie normalizacji to nie tylko w sensie jurydycznym, ale i sen-

sie teologicznym. Ponieważ dzisiaj jest skłonność do socjologizowania Kościoła 

i to w każdej dziedzinie – i teologicznej i pastoralnej, więc to, co Ojciec św. mó-

wił w swoich przemówieniach i na Placu Zwycięstwa: Chrystus. Chrystus całą 

pełną częścią zbawczą rodziny ludzkiej; na to tak żywo zareagował cały Plac. 

Bo jest Duch Święty w Kościele. A więc – Chrystus. W tych rozmowach idzie nie 

tylko o znalezienie formy prawnej, ale o wyznanie przed ludźmi, że przecież 

idzie o Chrystusa, o Jego naukę, Ewangelię, o zasady teologiczne i społeczne, 

i moralne Chrystusa, które Kościół daje tym społeczeństwom zbankrutowanym, 

bo się wyżywają jedno w socjologizmie, inne w ekonomizmie, a inne w ogóle 

w bezprogramowości. 

Ojciec Święty

W pewnym sensie te dwie pierwsze wizyty są potwierdzeniem jednej tezy: Ko-

ściół silny przy najbardziej możliwie przeciwnym mu państwie: Meksyk i Polska 

– to są te dwie pozycje: Kościół silny swoją własną siłą.

Jeśli się trzymamy tej wizji – silny Kościół – to oczywiście Kościół jest 

w znacznej mierze silny swoim Episkopatem. Moim celem głównym jest dąże-

nie do silnych Kościołów. A kwestia, jak w tym wszystkim mają zagrać te różne 
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instytucje Kurii Rzymskiej, m.in. instytucje Episkopatu – to jest kwestia po-

chodna. Ja widzę, że czasem, a przede wszystkim w sytuacji Trzeciego Świata, 

w sytuacji Kościołów mniejszościowych, ci nuncjusze spełniają swoją funkcję, 

bo tamci jeszcze sobie nie radzą. Tę sprawę można uważać za całkowicie wy-

jaśnioną. Ja tylko chciałem dodać, stwierdzić, że podstawową rzeczą jest siła 

Kościoła przez silny Episkopat krajowy, silny swoją siłą. A cała kwestia norma-

lizacji z państwem jest rzeczą wtórną. Wizyta w Meksyku jest na to przykładem. 

Objawił się silny Kościół w kraju, w którym ten Kościół prawem, konstytucją, 

jest zdegradowany, jak nigdzie na świecie. Wizyta w Polsce jest drugim tego po-

twierdzeniem, z tym, że w naszym wypadku Kościół nie jest tak zdegradowany 

prawem, tylko jest zdegradowany systemem. To jest zasadniczy wniosek. 

Wniosek drugi: Ks. Prymas i Rada Główna są za kontynuowaniem 

kontaktów. To jest dla mnie jasne. Trzeba szukać okazji, aby te kontakty pod-

trzymywać. Najbardziej dla mnie niejasną jest sprawa osoby, to znaczy, czy ma 

tu być jeszcze Poggi czy już nie ma być? Bo z jednej strony była taka sugestia, 

że on tu jest skończony. Ja to też tak czuję, że on tu jest skończony i właściwie 

z tego by wynikało, że już właściwie nie on; można by go bardzo łatwo schować 

za tym argumentem: Człowieku, masz tyle krajów, więc jeden kraj ci odejmiemy. 

Z drugiej strony była także sugestia, że chyba jeszcze na razie Poggi, żeby 

nie zrobić złego wrażenia. Myślę, że wniosek byłby raczej dwuczłonowy: na ra-

zie, jeszcze do jakiegoś czasu, nie w tym momencie. To byłoby bardzo złe wraże-

nie, ale w jakiejś perspektywie, tak. 

Więc to byłby wniosek z tego rozważenia na pytania konkretne, które po-

stawiłem. Myślę, że to jest bardzo ważna część zagadnienia. 

Jeżeli chodzi o współpracowników, to myślę, że nie ma się kogo obawiać, 

bo to, co było, wynikło z pewnej koniunktury i Poggi nie był sprawcą, raczej był 

wykonawcą. On może trochę jest nieumiejętnym, brak mu doświadczenia. 

Ksiądz Prymas 

O doświadczenie w Polsce jest bardzo trudno, bo trzeba mieć za sobą wiele lat, 

żeby mieć możność porównać różne sytuacje. 
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Ojciec Święty 

Z tym łączy się jeszcze sprawa obecności Polaków w Kurii Rzymskiej. To jednak 

jest wielki warsztat pracy, którego trzeba się długo uczyć. Ja zastałem taką sy-

tuację, że w całym Sekretariacie Stanu nie było ani jednego Polaka. Oczywiście, 

natychmiast stworzono sekcję polską, bo musieli sobie poradzić z moim języ-

kiem, więc ściągnięto dwóch księży, dokooptowano to tego parę sióstr, żeby ktoś 

pisał te przemówienia Papieża i jakoś przekładał, przynajmniej na brudno; po-

tem oni to cyzelują po włosku, po francusku i tak to leci. Ale gdy powiedziałem 

Casarolemu, że przecież nie ma żadnego Polaka w tym Sekretariacie dla Spraw 

Nadzwyczajnych, to znaczy w tym warsztacie politycznym, sprowadzili już Bo-

lonka35. Tam pracują Czesi, pracują Litwini, są więc różni ludzie, i jest nie do 

pomyślenia, żeby nie było Polaka. 

Oprócz kwestii liczby jest jeszcze sprawa kwalifikacji. To jest bardzo spe-

cjalna instytucja, można łatwo zejść na takie obijanie się troszeczkę bokami. 

Ale żeby do tego nie doszło, potrzebni są ludzie z dużymi kwalifikacjami, któ-

rzy potrafią tymi kwalifikacjami się przebić. Bo znów z kolei trzeba powiedzieć, 

że droga awansu prowadzi przez kwalifikacje. Niewątpliwie. Jeżeli do tego do-

szedł Deskur36 (to już w innych kategoriach rozważania), to doszedł dlatego, że 

był tym, kim był. On miał niezwykłe kwalifikacje. Właściwie cała ta instytucja do 

środków przekazu ruszyła dzięki niemu. Dzisiaj już jest to instytucja, która może 

zacząć myśleć, ażeby tę dziedzinę w życiu współczesnym jakoś postawić. Stolica 

Apostolska ma niesłychanie ubogie środki przekazu. To jedno radyjko, na którym 

35 Abp Janusz Bolonek (1938–2016), kapłan z diecezji łódzkiej. Studiował w Rzymie, gdzie ukoń-
czył m.in. Papieską Akademię Dyplomatyczną. W latach 1979–1989 pracował w Sekretariacie 
Stanu, do 1988 jako audytor i radca nuncjatury przy Radzie ds. Publicznych Kościoła, następnie 
w Sekcji Stosunków z Państwami. Był członkiem Zespołu do Stałych Kontaktów Roboczych mię-
dzy Stolicą Apostolską i rządem PRL, a także Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i władz PRL. 
Później pracował w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, m.in. pełniąc urząd nuncjusza 
w kilku krajach.
36 Kard. Andrzej Deskur (1924–2011), od 1952 r. pracował w Watykanie, towarzyszył abp Casarole-
mu w czasie jego wizyty w Polsce w 1967 r. Brał udział w pracach przygotowawczych przed Sobo-
rem Watykańskim II. W 1965 pełnił funkcję sekretarza Komisji Soborowej Apostolstwa Świeckich 
Środków Przekazu. W 1966 został sekretarzem, a we wrześniu 1973 prezydentem Papieskiej Ko-
misji ds. Środków Społecznego Przekazu. Otrzymał tytuły honorowego szambelana papieskiego 
(1958) i prałata domowego (1964). Blisko związany z kard. Karolem Wojtyłą, doznał ciężkiego 
udaru mózgu w czasie konklawe, kiedy metropolita krakowski został wybrany papieżem.
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jedziemy. We wszystkim jest zależna od dobrej woli i bp Deskur świetnie to zro-

bił, bo wykorzystał wszędzie dobrą wolę, żeby na te inne instytucjonalnie obce 

środki wpłynąć z transmisją Stolicy Apostolskiej, przynajmniej niektóre. Ale je-

steśmy jeszcze bardzo w tyle. O. Tucci37 ile się nawalczy o wzmocnienie radia wa-

tykańskiego dla celów ewangelizacyjnych. To wymaga straszliwych funduszów. 

Stawiam problem dostarczania ludzi do pracy w Watykanie. Musi być 

tu bardzo dobre sito. Środkiem do tego może być Instytut Rzymski, Kolegium 

Rzymskie. Z tych, którzy pracują, są zadowoleni. Nie słyszałem nigdy nic ujem-

nego o żadnym z tych Polaków, którzy pracują w Kurii Rzymskiej, nawet raczej 

dużo pochwał, czy to chodzi o ks. Nowaka38 czy o księdza Bielaszewskiego39. 

Trochę trzeba wyjaśnić sprawę księdza Olesia40, bo on jakoś stanął. Tam sze-

reg rzeczy trzeba wyjaśnić w miarę, jak będzie się przesuwać epoka beneliań-

ska. Wszyscy o tym doskonale wiedzą, że Benelli41 był osobą, która zaciążyła nad 

37 Kard. Roberto Tucci (1921–2015), jezuita, dziennikarz. Od 1973 r. pracował w Radiu Watykań-
skim na kierowniczych stanowiskach. Odpowiadał za organizację pielgrzymek papieskich, m.in. 
do Meksyku i do Polski. W latach 1973–1989 był radcą Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan.
38 Abp Edward Nowak, ur. 1940 r. kapłan diecezji radomskiej. W latach 1963–1968 studiował na 
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 1969–1974 był pracownikiem Cen-
tralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Rzymie, sekretarzem biskupa Władysława 
Rubina i pracownikiem Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Od 1988 do 1990 był kierow-
nikiem sekcji szkół katolickich w Kongregacji Edukacji Katolickiej. W 1990 r. otrzymał sakrę bisku-
pią i został sekretarzem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W maju 2007 papież Benedykt XVI 
przyjął jego rezygnację z urzędu sekretarza i mianował go asesorem Zakonu Grobu Świętego w Je-
rozolimie oraz kanonikiem Bazyliki św. Piotra na Watykanie.
39 Ks. Jan Bielaszewski, pracownik Sekretariatu Stanu, później dyplomata watykański. W 1991 r. 
został sekretarzem nuncjatury apostolskiej w Albanii.
40 Abp Marian Oleś (1934–2005), kapłan diecezji łomżyńskiej, dyplomata Stolicy Apostolskiej. 
W 1940 wraz z rodziną został deportowany do Archangielska. Szkołę podstawową ukończył w In-
diach, maturę zdał w Anglii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 r. w Rzymie. W 1979 r. był 
pracownik Sekretariatu Stanu, później pracował w dyplomacji watykańskiej. Był sekretarzem nun-
cjatury w Ekwadorze, potem w Indonezji, radcą nuncjatury w Portugalii. W 1988 r. otrzymał tytuł 
arcybiskupa. Od 1994 r. do 2001 r. był nuncjuszem apostolskim na obszarze postsowieckiej Azji 
Środkowej w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie. Następnie został nuncju-
szem w Słowenii i Macedonii. 1 maja 2002 zrezygnował z tego urzędu ze względów zdrowotnych.
41 Kard. Giovanni Benelli (1921–1982), po święceniach kapłańskich w 1943 r. pracował w Rzymie. 
Od 1947 r. był osobistym sekretarzem substytuta w Sekretariacie Stanu, Giovanniego Battisty 
Montiniego, późniejszego papieża Pawła VI. Później pracował w dyplomacji Stolicy Apostol-
skiej w krajach europejskich i afrykańskich. W 1966 r. otrzymał sakrę biskupią i został powołany 
w skład kolegium kardynalskiego. Od 1967 r. pracował jako substytut w Sekretariacie Stanu. Ob-
darzony wieloma pełnomocnictwami przez papieża Pawła VI, wywierał coraz większy wpływ na 
Kurię Rzymską i bieg spraw w Kościele. Zwolennik chadecji, wśród włoskich hierarchów uchodził 
za  osobę sprzyjającą zmianom w Kościele. W 1977 r. Paweł VI odsunął go od pracy kurialnej 
i mianował arcybiskupem Florencji. Był przeciwnikiem tzw. polityki wschodniej, realizowanej 
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Stolicą Apostolską w pewnym okresie42. Papież Paweł VI musiał już powiedzieć: 

idź, człowieku, bo nie da rady. Ale zresztą to człowiek równocześnie olbrzymich 

zasług, nie tylko szukający siebie, ale niesłychanej pracy, człowiek bardzo wy-

razistego profilu. Więc trzeba Polaków tam sprowadzać i umiejętnie podsuwać, 

żeby po prostu byli w tym miejscu, w innym miejscu i powoli z nich się wybierze. 

W każdym razie miejsce dla Polaków jest, bo proporcjonalnie nawet w porówna-

niu z takimi Chorwatami czy Słowakami Polaków jest zbyt mało. 

Na zakończenie Ksiądz Prymas podziękował Ojcu Świętemu za umocnienie 

Rady Głównej w jej działalności i służbie Kościołowi Świętemu w Polsce. 

Wszyscy członkowie Rady wyrazili Ojcu Świętemu wdzięczną radość za to nad-

zwyczajne i ojcowskie spotkanie. 

in fidem 

l-I 

Biskup Bronisław Dąbrowski  

       Sekretarz Episkopatu

 Za zgodność:

(podpis nieczytelny – Bronisław Wacław Dąbrowski?)

Sekretarz Episkopatu

przez abpa Casarolego. Uchodził za jednego z faworytów (papabili) podczas konklawe po śmierci 
Pawła VI oraz po śmierci Jana Pawła I.
42 Jan Paweł II prawdopodobnie nawiązuje do panującej w Rzymie opinii, że kard. Benelii jest 
osobą o usposobieniu autokratycznym, narzucającym innym swoje zdanie. Część Kurii Rzymskiej 
obawiała się, że po śmierci 9 marca 1979 r. kard. Jean-Marie Villota, sekretarza stanu Stolicy Apo-
stolskiej, kard. Benelli zostanie jego następcą. Wybór Jana Pawła II padł jednak na osobę abpa Ca-
sarolego, co podobno sugerować miał mu kard. Wyszyński.
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Ojciec Święty Jan Paweł II, Jasna Góra, 
czerwiec 1979 r./ fot. Zdzisław Sowiński
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Zdarzenie na miarę nie tylko jednej epoki

W 2019 r. mija czterdziesta rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II 

do Polski, która miała miejsce w czerwcu 1979 r. Z tej okazji Centrum Myśli Jana 

Pawła II za zgodą władz Episkopatu Polski opublikowało nieznane dotąd prze-

mówienie papieskie, wygłoszone w trakcie tej pielgrzymki do ścisłego kierownic-

twa Kościoła katolickiego w Polsce – Rady Głównej Episkopatu Polski. Stanowi 

to znaczące uzupełnienie naszej wiedzy na temat tego z pewnością bardzo istot-

nego wydarzenia historycznego. Wydarzenia, które przez współczesnych jemu 

świadków słusznie mogło być uznane za prawdziwie bezprecedensowe, a my dziś 

– z perspektywy minionych już kilku dziesięcioleci – powinniśmy ocenić je po-

nownie jako fakt o epokowym znaczeniu. 

Oczywiste znaczenie historyczne pielgrzymki

O wadze tego wydarzenia stanowił bez wątpienia przede wszystkim oczywisty 

fakt, że była to pierwsza w całych, z górą tysiącletnich, dziejach naszej Ojczy-

zny wizyta w Polsce aktualnie sprawującego swą funkcję Papieża. Polska zaś była 

krajem w przygniatającej większości katolickim, dla którego w ciągu całej jego 

historii Kościół katolicki był niezmiennie jednym z najistotniejszych punktów 

odniesienia, a jego widzialna głowa, jednym z ważnych autorytetów. 

Wymowę papieskiej wizyty silnie wzmacniał fakt, że zaledwie 13 lat wcze-

śniej, w 1966 r., z okazji obchodów Milenium Chrztu Polski, poprzedni papież 

Paweł VI – dziś także uznany przez Kościół za świętego – nie został wpuszczony 

do Polski przez władze komunistyczne, które wówczas nie widziały w ogóle ta-

kiej możliwości. 

Pierwsza podróż Jana Pawła II do Polski była też pierwszą pielgrzymką 

Ojca Świętego do krajów komunistycznych, co samo w sobie skupiało uwagę ów-

czesnych obserwatorów nie tylko życia religijnego, ale życia publicznego w ogó-

le. W założeniach bowiem partyjnego kierownictwa sowieckiego, decydującego od 
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końca II wojny światowej o losach całego bloku państw komunistycznych, wymow-

ny symbol izolacji strefy wpływów komunistycznych – mur berliński – miał stano-

wić nieprzekraczalną granicę nie tyle dla osoby Papieża, co przede wszystkim dla 

wszelkich treści religijnych, zwłaszcza chrześcijańskich, które w jak najmniejszym 

stopniu miały zdaniem komunistycznych władców zakłócać funkcjonowanie spo-

łeczeństw zbudowanych na przesłankach ideologicznych marksizmu i mających 

wytrwale dążyć do ateizmu. Polska zaś znajdować się miała trwale za tym murem. 

Po trzecie była to druga – z całą pewnością jedna z programowych – za-

granicznych podróży Papieża, który miał zamiar w jej trakcie wytyczyć nowe kie-

runki dla rozwoju Kościoła i papiestwa. Było to o tyle ważne, że Jan Paweł II z racji 

stosunkowo młodego wieku oraz niezwykle energicznego charakteru i wielkiej 

charyzmy osobistej miał przed sobą długi i burzliwy pontyfikat, czego w 1979 r. 

można się było tylko domyślać, a my wiemy o tym już z całą pewnością. 

Po czwarte wreszcie – patrząc już tylko z polskiej perspektywy – było oczy-

wiste, że w czerwcu 1979 r. do swej Ojczyzny przybywał najbardziej rozpoznawany 

i prawdopodobnie najbardziej wpływowy Polak swojego pokolenia, a jak się mia-

ło okazać także prawdopodobnie największy Polak w całym XX wieku. To, co miał 

do powiedzenia swym rodakom nabierało więc szczególnego znaczenia nawet dla 

tych Polaków, którzy nie podzielali opinii wiernych katolików, widzących w Janie 

Pawle II przede wszystkim głowę Kościoła – a więc najwyższy dla nich autorytet 

moralny i religijny spośród im współczesnych. 

Wszystko to było już oczywiste w chwili, gdy Jan Paweł II opuszczał Rzym, 

by 2 czerwca 1979 r. rozpocząć swą podróż do ojczystego kraju. Przebieg papie-

skiej podróży, niezwykłe przesłanie Jana Pawła II do rodaków, a wreszcie skut-

ki tych czerwcowych dziewięciu dni, bezpośrednie i pośrednie, te przewidziane 

i nieprzewidywalne dla współczesnych, pozwalają mówić o tym, że znaczenie 

pielgrzymki z czasem stawało się tylko coraz większe. 

Oceny uczestników wydarzeń

Już bezpośredni świadkowie i uczestnicy wydarzeń zdawali sobie sprawę, że w trakcie 

I pielgrzymki stało się coś niesłychanie ważnego. Szczególnie uprzywilejowany ob-

serwator i współtwórca ówczesnej kościelnej i polskiej rzeczywistości – kard. Stefan 
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Wyszyński – pisał na ten temat w dokumencie podsumowującym pielgrzymkę, zre-

dagowanym przez siebie w sierpniu tego samego roku, a wysłanym jeszcze Ojcu 

Świętemu. Następnie dokument ten został przedstawiony polskim biskupom, naj-

pierw na forum Rady Głównej Episkopatu Polski 4 września 1979 r., a następnie na 

170. Komisji Plenarnej Episkopatu, która miała miejsce nazajutrz1.

Prymas Tysiąclecia rozpatrywał w nim znaczenie wizyty papieskiej w czte-

rech głównych perspektywach: religijno-kościelnej, społecznej i narodowej, poli-

tyczno-państwowej, a także międzynarodowej. 

Wśród zakładanych celów religijnych papieskiej wizyty kard. Wyszyński, 

poza zwykłym spełnieniem życzenia Papieża, wymieniał także podniesienie „na 

duchu zmęczonego społeczeństwa polskiego”, zbliżenie „Kościoła polskiego do 

Stolicy Apostolskiej”, a także związanie Polaków z Ojcem Świętym. Wszystkie te 

trzy cele zostały podczas I pielgrzymki zdaniem lidera Kościoła w Polsce osiągnięte. 

Kard. Wyszyński wspominał także o chęci uniknięcia upolitycznienia wi-

zyty papieskiej i osiągnięciu przez Kościół postawionych przez episkopat celów, 

w tym także ukazaniu Kościoła w Polsce jako społeczności żywotnej, zdolnej do 

samoorganizacji i rozmodlonej. 

W tej perspektywie przeciwnikiem, z którym polemizował prymas były 

nie tyle władze komunistyczne, co kręgi progresistów katolickich na Zachodzie  

(jak pisze prymas „prasa francuska”), którzy w swej dotychczasowej jednostronnej 

narracji zarzucali polskim biskupom konserwatyzm, niezrozumienie dziedzictwa 

soborowego, a Kościołowi w Polsce płytką religijność. Rzeczywiście obraz I piel-

grzymki z tysiącami wiernych, zdolnych do modlitwy musiał wywrzeć na obser-

watorach niezwykłe wrażenie, bowiem prymas z satysfakcją podsumowywał tę 

część swych rozważań zdaniem: „Dziś raczej pytają jak to było możliwe”.

W perspektywie polskiej prymas widział w pielgrzymce pokaz zdolności 

organizacyjnych Kościoła (dwukrotnie wzmiankuje fakt sformowania kościelnej 

służby porządkowej), a także zauważył, że atmosfera pielgrzymki – ten szczegól-

ny czas spokoju i bezpieczeństwa – pozwalał dostrzec w Kościele źródło „pokoju 

społecznego”. 

1 S. Wyszyński, Uwagi i obserwacje po pobycie papieża Jana Pawła II w Polsce, 22 sierpnia 1979 r., 
maszynopis, Archiwum Sekretariatu Prymasa Polski, 12 k. Wszystkie cytaty pochodzą z treści do-
kumentu, a treść materiału w całości została załączona do niniejszego posłowia w formie aneksu.
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Jeszcze bardziej interesujące są obserwacje prymasa na temat „społeczno-

-moralnych i narodowych” skutków I pielgrzymki. Kard. Wyszyński po pierwsze 

odnotowywał zaskoczenie przebiegiem papieskiej wizyty władz komunistycznych 

i partyjnych. Komuniści mieli być zaskoczeni skalą społecznego zainteresowania 

i zaangażowania (w innym miejscu prymas pisał, że około 12–14 milionów osób 

uczestniczyło w spotkaniach z Papieżem), a także niespotykanym spokojem spo-

łecznym panującym podczas pielgrzymki (np. wyraźne zmniejszenie spożycia al-

koholu i spadek przestępczości). Przedstawiciele władz mieli wyrażać zaskoczenie 

także owocną praktyczną współpracą między państwem i Kościołem podczas or-

ganizacji pielgrzymki, a także możliwością bezpiecznego pozostawienia margine-

su swobody inicjatywom społecznym, które okazywały się bardzo korzystne. Dla 

ludzi wychowanych na marksistowskim przeświadczeniu o konieczności istnie-

nia ścisłej państwowej kontroli nad życiem społecznym, już samo dopuszczenie 

możliwości zwiększenia zaufania do społeczeństwa rzeczywiście musiało wywo-

łać prawdziwy szok. 

W innym aspekcie prymas dostrzegał korzystne dla Polski wizerunko-

we skutki pielgrzymki – Polska zaprezentowała się bowiem, jego zdaniem, z jak 

najlepszej strony, jako społeczeństwo dojrzałe i spokojne. Korzystne wrażenie 

z przebiegu pielgrzymki odnosili zarówno przedstawiciele prasy światowej, obec-

ni w nadzwyczajnej liczbie podczas pielgrzymki, jak i wspomniane przez prymasa 

kościelne otoczenie Papieża. 

Polacy zaprezentowali się jako spójny i zorganizowany wewnętrznie naród 

o wysokiej kulturze. Jak to ujął prymas – naród zachodni, który doznał „krzywdy” 

„ogarnięcia przez Blok” – czyli znalezienia się w sferze oddziaływania komuni-

stycznego Wschodu w pojałtańskim porządku międzynarodowym. 

Poza tą refleksją cywilizacyjną i geopolityczną zarazem prymas zauwa-

żał, że podczas papieskiej pielgrzymki „właściwie znikło wrażenie, że się to 

dzieje w państwie komunistycznym”. Władze komunistyczne znalazły się w jej 

trakcie w próżni społecznej, a naród polski funkcjonował niejako niezależnie od 

struktur państwowych. Zdaniem prymasa życie społeczne Polaków było bowiem 

zawsze bliższe Kościoła niż partii. Jak dodawał: „kultura narodowa wyżłobiła 

w Polsce głębsze koryto niż ustrój marksistowski”. Dziś możemy to twierdzenie 
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uznawać za oczywiste, jednak w 1979 r. stało się ono wyraźne w znacznej mierze 

właśnie dzięki doświadczeniu I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Z tego swoistego związku polskości i katolicyzmu, prymas wyciągał 

wnioski pozytywne. Jego zdaniem bowiem Kościół katolicki miał niezmiennie 

pełnić funkcję moralnego wychowawcy narodu, a także tym bardziej wiązać swą 

misję duszpasterską z polskim życiem społecznym, podtrzymując polską tożsa-

mość w modlitwie, a także tradycyjnych nabożeństwach, które na trwałe weszły 

do skarbca narodowej kultury. 

Rozpatrując „polityczno-państwowe znaczenie” wizyty Jana Pawła II, pry-

mas zajął się dwiema sprawami – z jednej strony stanowiskiem kierownictwa par-

tyjnego wobec pielgrzymki, a także kwestią, czy na wizycie papieskiej więcej zyskał 

Kościół czy państwo. Prymas zwrócił uwagę, że to ówczesny I sekretarz Komite-

tu Centralnego PZPR Edward Gierek zgodził się na wjazd Papieża, w przeciwień-

stwie do swoich poprzedników. Nastąpił więc przełom w polityce komunistów. 

Choć zarazem kardynał zauważał, że kierownictwo PZPR pocieszało się, że pa-

pieska wizyta oznacza wyrażenie przez Kościół i jego głowę akceptacji dla ustroju 

PRL. Kardynał Wyszyński podkreślał jednak, że korzyści państwa komunistyczne-

go z wizyty ograniczają się do ogólnego rozgłosu w mediach światowych, nato-

miast nie obejmują żadnych innych, istotnych plusów – raczej uniknięcie jeszcze 

gorszych z punktu widzenia władz scenariuszy, związanych z ewentualnym nie-

wpuszczeniem Papieża-Polaka do Ojczyzny. 

Prymas zwracał także uwagę, że ekipa Gierka straciła w oczach części opinii 

partyjnej, bowiem nie zachowała dotychczas pryncypialnie przestrzeganej zasady 

niewpuszczania Papieża na terytorium państw bloku komunistycznego. Prymas 

nie komentuje tego faktu szerzej, jednak my po latach możemy ocenić, że Gierek 

stracił przede wszystkim w oczach „towarzyszy radzieckich”, a więc swoich poli-

tycznych zwierzchników, bowiem to Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii 

Związku Sowieckiego Leonid Breżniew, po otrzymaniu wiadomości o uzgodnie-

niu przyjazdu Papieża, miał wypowiedzieć w stosunku do polskiego odpowiedni-

ka zdanie będące zarówno ostrzeżeniem, jak i szantażem: „Bylebyście wy i wasza 

partia nie żałowali później”2.

2 Relacja nt. rozmowy telefonicznej Leonida Breżniewa z Edwardem Gierkiem z początku dru-
giej dekady stycznia 1979 r., por. J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, Warszawa 1990, 
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Korzyści Kościoła – poza wskazanymi już wyżej duszpastersko-religijny-

mi – to także utrwalenie swego pozytywnego wizerunku, Kościoła „walczącego 

o prawa instytucji kościelnej i prawa wiernych”. Pojawia się też u kard. Wyszyń-

skiego wniosek dotyczący sukcesu Kościoła w sferze symbolicznej – oto „po 35 la-

tach państwowej walki z religią”, na warszawskim Placu Zwycięstwa, w „stolicy 

państwa laickiego stanął ogromny krzyż z czerwoną stułą Zmartwychwstałego 

Chrystusa, wybudowany przez państwowych techników i inżynierów”, jak pod-

kreślił, nie bez satysfakcji, Prymas Tysiąclecia. 

Rozważania dotyczące znaczenia międzynarodowego pielgrzymki roz-

począł kard. Wyszyński nie od analizy geopolitycznej, ale od stwierdzenia – za-

znaczonego przez nas na samym początku – faktu, że zwraca uwagę sam fakt 

wjazdu Papieża do kraju bloku komunistycznego. Jak zaznaczył kardynał oka-

zało się to możliwe, mimo „60 przeszło lat oficjalnej walki z Kościołem”. „Tak 

upadł in concreto największy dogmat komunizmu marksistowskiego” – zauwa-

żał. Zakwestionowany został bowiem program przymusowej ateizacji, co wymu-

szało konieczność ewolucji „totalistycznej instytucji”.

Dalsze wnioski prymasa są bardzo znaczące, zarówno w ówczesnej per-

spektywie, jak i dla nas, dzisiaj zastanawiających się nad znaczeniem pielgrzym-

ki z czerwca 1979 r. Jak czytamy: „Dostrzega się zaniepokojenie w ZSRR n[a] 

t[emat] wzrostu nadziei na wolność religijną na Litwie, Łotwie, Estonii, Białoru-

si, Ukrainie. (…) Papież staje się «niebezpieczny» dla bloku [sowieckiego]”. 

W tej sytuacji w kolejnej części dokumentu prymas spodziewał się wzmo-

żenia przez komunistów propagandy ateistycznej, szukania nowych sposobów 

walki z religii, a także wykorzystania tzw. „katolików postępowych” do krytyki 

Kościoła w Polsce. Po stronie Kościoła należało – zdaniem prymasa – wykorzy-

stać ożywienie dla propagowania nauczania papieskiego, pielgrzymek do Rzy-

mu oraz modlitwy w intencji Ojca Świętego.

s. 169–170. Z pewnością sprawa pielgrzymki budziła niepokój najwyższych władz sowieckich, 
bowiem w dniach 12–14 marca, a więc nieco ponad tydzień po ostatecznym podaniu do publicz-
nej wiadomości terminu wizyty Gierek został wezwany na konsultacje do Moskwy, w trakcie 
których rozmawiał z Breżniewem, a także z szefem sowieckiej dyplomacji Andriejem Gromyką 
(por. Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, red. A. Friszke, M. Zaremba, 
Warszawa 2005, dok. 21–23, s. 133–143). 
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Bezpartyjny członek peerelowskiej Rady Państwa, socjolog Jan Szcze-

pański, główny doradca społeczny ekipy Gierka, w swych popielgrzymkowych 

uwagach3, które zostały przekazane także Episkopatowi Polski, sformułowanych 

kilka tygodni wcześniej niż uczynił to prymas, zauważył m.in. że wizyta poka-

zała względną niezależność ogółu mieszkańców Polski od Związku Sowieckiego. 

Wyciągał z tego wniosek: „Strategia Zachodu nie może nie starać się wykorzy-

stać tak wielkiej siły niezależnej od partii wewnątrz państwa komunistycznego”. 

W ten sposób Polska miała stać się polem bitwy politycznej między blokami. 

Jednocześnie Szczepański zauważał: „Jest rzeczą jasną, że człowiek re-

ligijny w Polsce znajduje miejsce w społeczeństwie tylko przez Kościół, poza 

Kościołem nie ma dostępu do wielu stanowisk, do wielu form życia publiczne-

go, ograniczony udział w czynnościach politycznych”. W ten sposób socjolog 

stwierdzał, że wizyta obnażyła fakt uczynienia przez państwo komunistyczne 

z katolików obywateli drugiej kategorii. Poza tym wizyta wyzwoliła „nieodwra-

calny proces”, który badacz opisał w następujący sposób: „partia przestaje być 

alternatywą polityczną dla Polaków”, a „marksizm przestaje być alternatywą 

dla religii”. 

Szczepański rozsądnie zauważył, że wizyta dała świadectwo istnienia 

faktycznego pluralizmu ideologicznego, wbrew oficjalnemu twierdzeniu o mark-

sistowskim monolicie, a partia nie może „udawać, że nic się nie stało”. 

Zdaniem Szczepańskiego doszło do wyzwolenia i mobilizacji sił żąda-

jących „tego wszystkiego, co dla nas z wiary w Boga wynika”. Do skutecznego 

spełnienia tych oczekiwań dotychczas istniejące grupy koncesjonowanych kato-

lików (PAX, ChSS, a nawet ZNAK) musiały okazać się niewystarczające, a partia 

miała stanąć nie „w obliczu grupek dysydentów”, lecz „masowego ruchu poli-

tycznego”, „rzeczywistego, niezależnego chociaż partnerskiego”. Bowiem „pa-

pież stworzył warunki do realizacji nowej wizji roli politycznej katolicyzmu”.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że Szczepański wskazał jako bezpośredni 

skutek pielgrzymki wszczęcie procesu, który doprowadzi do powstania ruchu 

„Solidarność”, której faktyczne cechy zadziwiająco przypominały przewidywany 

3 J. Szczepański, Po wizycie, 3 lipca 1979, maszynopis, Archiwum Sekretariatu Prymasa Polski.
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przez rządowego socjologa niezależny, masowy ruch polityczny, jaki miał się 

w najbliższych latach wyłonić w Polsce.

Wracając zaś do wyrażonej w cytowanym już dokumencie diagnozy pry-

masa na temat znaczenia pielgrzymki, to jego obserwacje też wydają się nad-

zwyczaj trafnie wskazywać na niektóre bezpośrednie skutki papieskiej wizyty. 

Przede wszystkim warto podkreślić dostrzeżone przez kard. Wyszyńskiego: 

powierzchowność dominacji partii komunistycznej nad życiem społecznym 

Polaków, a także znaczenie dążenia chrześcijan do wolności religijnej, jako czyn-

nika osłabiającego w decydujący sposób cały blok sowiecki, o czym mówił tak-

że Jan Paweł II w opublikowanym w tym tomiku wystąpieniu na Radzie Głównej 

Episkopatu. 

Pielgrzymka w oczach historyków

Jednak podsumowanie skutków I pielgrzymki przez prymasa Polski, sformuło-

wane bezpośrednio po zakończeniu wizyty Jana Pawła II w naszym kraju nie 

wyczerpuje tego, co dziś historycy mogą powiedzieć na temat znaczenia piel-

grzymki papieskiej z czerwca 1979 r. 

Spośród dwu najważniejszych biografów papieskich Andrea Riccardi – 

wprawdzie nie poświęcił temu wydarzeniu zbyt wielkiej uwagi, poprzestając na 

dość zdawkowej konstatacji, że przesłanie papieskich homilii w Polsce, skon-

centrowane na pojęciu wolności, miało charakter typowo religijny, a także że 

było źródłem nadziei dla wierzących w Polsce oraz ich zwycięskiej siły moralnej 

w walce o swoje prawa przeciwko rządzącym komunistom4.

O wiele więcej jednak na temat I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 

pisał George Weigel, dokonując jej wszechstronnej i dogłębnej analizy5. We-

igel pisał o tej pielgrzymce, że było to „dziewięć dni, które zmieniły świat”, 

nawiązując w ten sposób do słynnej propagandowej książki na temat rewolucji 

bolszewickiej, napisanej przez Johna Reeda i zatytułowanej Dziesięć dni, które 

4 A. Riccardi, Jan Paweł II. Biografia, Częstochowa 2014, s. 317.
5 George Weigel pisał na ten temat przynajmniej w trzech swoich książkach: G. Weigel, Ostateczna 
rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, Poznań 1995, s. 178 i n.; tenże, Świadek nadziei, 
Kraków 2002, s. 382–410; tenże, Kres i początek, Kraków 2012, s. 120 i n.
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wstrząsnęły światem. U amerykańskiego biografa Papieża takie rewolucyjne 

skojarzenia są o tyle usprawiedliwione, że pisał on o „rewolucji ducha” za-

początkowanej przez Papieża z Polski podczas tej historycznej pielgrzymki. 

Ostatecznym efektem działań papieskich w Polsce miał być oczywiście upadek 

komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizyta papieska miała bowiem 

być „początkiem końca jałtańskiego systemu imperialistycznego”.

Weigel podkreślał istotne znaczenie słowiańskich deklaracji Ojca Święte-

go, nazywającego siebie „słowiańskim papieżem”, co miało szczególnie drażnić 

sowieckie służby specjalne. Papieski biograf uważał, że pielgrzymka stanowi-

ła „oś dramatyczną trzydziestoletnich zmagań Karola Wojtyły z komunizmem”. 

Podobną refleksję wysnuł także włoski badacz stosunków państwo-Ko-

ściół w Polsce w okresie PRL Giovanni Barberini. Zaznaczył natomiast, że podkre-

ślenie przez Papieża w trakcie tej pielgrzymki znaczenia narodów słowiańskich 

i ich chrześcijaństwa legło u podstaw projektu kulturalnego i politycznego ca-

łego pontyfikatu Papieża. Stało się podstawą walki z reżimami marksistowsko-

-leninowskimi oraz marzeniami o zjednoczonej Europie obejmującej zarówno 

Zachód, jak i Wschód6.

Weigel trafnie zauważył też, że w trakcie I pielgrzymki Papież przywrócił 

„swojemu narodowi jego autentyczną historię i kulturę – jego prawdziwą tożsa-

mość”. Zwracał też uwagę na przemianę świadomości społecznej, w trakcie któ-

rej społeczeństwo było w stanie rozpoznać swą siłę, a także obcość i sztuczność 

władzy komunistycznej.

Nieco inaczej już w latach 80. XX w. to samo zjawisko ujmował jeden 

z pierwszych komentatorów I pielgrzymki – politolog Bogdan Szajkowski, który 

w swym opublikowanym w USA studium, pisał o „psychologicznym wstrząsie” 

oraz „okazji do masowej politycznej katharsis”7. 

Z kolei analizując pielgrzymkę z czerwca 1979 r. wybitny współczesny 

badacz dziejów Polski – prof. Andrzej Nowak, mający w swym dorobku tak-

że własną krótką biografię Papieża – napisał, że w jej trakcie naród skorzystał 

6 G. Barberini, Zakres zmian wywołanych przez I pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w perspektywie 
uniwersalnej, w: Czas przemian 1979–1989. Znaczenie pierwszych trzech pielgrzymek Jana Pawła II do 
Ojczyzny, [Warszawa 2009], s. 5–10.
7 B. Szajkowki, Next to God… Poland: Politics and Religion in contemporary Poland, New York 1983, 
s. 72.
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z „sakramentu umocnienia”, używając określenia Papieża dostąpił „bierzmo-

wania dziejów”8, zdobył więc pełną chrześcijańską dojrzałość. Polscy komuniści 

zaś – a przynajmniej część z nich – zrozumieli przesłanie papieskie jako dążenie 

do uniknięcia przemocy w starciu komunistycznej władzy z narodem. 

Jeszcze raz wracając do Weigla, ten amerykański pisarz podkreślał, że „od 

2 do 10 czerwca 1979 roku Jan Paweł II wszczął rewolucję moralną i dał swojemu 

narodowi klucz do wyzwolenia: kluczem tym były „rozbudzone sumienia”. Piel-

grzymka oraz zainicjowany przez nią proces odnowy moralnej społeczeństwa 

były więc swoistym antidotum na demony wzbudzone przez rewolucję paździer-

nikową, rodzajem egzorcyzmu dla świata, który w ostateczny sposób przeniósł 

starcie z komunizmem z płaszczyzny militarnej, ideologicznej czy gospodarczej 

na płaszczyznę religijno-duchową.

To jeszcze nie wszystko…

Jednak choć wyobraźnia historyków koncentruje się na podkreślaniu kluczo-

wej roli I pielgrzymki Papieża do Ojczyzny w przezwyciężeniu systemu komu-

nistycznego w naszej części Europy, to wydaje się, że czerwiec 1979 r. ma także 

skutki przekraczające krótką perspektywę przemian społeczno-politycznych. 

Możemy bowiem także mówić o poważnym znaczeniu tej pielgrzymki dla 

Kościoła. Przypomnijmy choćby o tym, że w trakcie swej pielgrzymki na Jasnej 

Górze Jan Paweł II dokonał uroczystego oddania nie tylko polskiego Narodu, ale 

także całego Kościoła – zarówno polskiego, jak i – co warte szczególnego podkre-

ślenia – powszechnego – „Wielkiej Boga-Człowieka Matce, Najświętszej Dzie-

wicy i Pani Jasnogórskiej...”. Nawiązywał w ten sposób do poprzednich aktów 

zawierzenia, które były dokonywane na Jasnej Górze, powierzył Jej opiece „cały 

Kościół”, żeby „odradzał się w tym nowym źródle poznania swej własnej istoty 

i misji, nie czerpiąc z żadnych obcych ani zatrutych «cystern»”9. Częstochow-

skie sanktuarium jasnogórskie to centrum ówczesnej (a także dzisiejszej) żywej 

8 A. Nowak, Przełom. I pielgrzymka Ojca św. i jej znaczenie w dziejach naszego kraju, w: Czas przemian…, 
s. 11–17.
9 Jan Paweł II, Akt Oddania Matce Bożej, Częstochowa, 4 czerwca 1979 r., w: tenże, Pielgrzymki do 
Ojczyzny 1979–2002. Przemówienia. Homilie, opr. J. Poniewierski, Kraków 2005, s. 53–55.
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pobożności Polaków, a jednocześnie miejsce szczególnie ukochane przez polski 

episkopat ze swymi historycznymi wielkimi prymasami kard. Augustem Hlon-

dem i kard. Stefanem Wyszyńskim i wybrane przez nich jako centralne miejsce 

uroczystości kościelnych w XX w. od jasnogórskich ślubów młodzieży akademic-

kiej w 1936 r. po kulminację wieloletniego programu Millenium Chrztu Polski 

w maju 1966 r. W ten sposób w sanktuarium częstochowskim Papież podkre-

ślił znaczenie polskiego Kościoła dla Kościoła powszechnego, szczególne wiel-

kie w naszej epoce.

Wreszcie nie możemy zapomnieć o dziedzictwie kulturowym I piel-

grzymki, które trwa w polskiej świadomości zbiorowej do dziś. Plac Zwycięstwa 

w Warszawie, wzgórze Lecha w Gnieźnie, a także krakowskie Błonia czy ul. Fran-

ciszkańska stały się na mapach polskich miast miejscami nierozerwalnie koja-

rzonymi z osobą Ojca Świętego i jego myślą. 

Pielgrzymka odcisnęła też trwałe piętno na polskiej kulturze – pozosta-

wiając nam choćby w muzyce dzieło tak spektakularne, jak hymn Beatus vir Hen-

ryka Mikołaja Góreckiego1, którego prawykonanie miało miejsce w obecności 

Papieża w Krakowie 9 czerwca 1979 r. To jest żywe dziedzictwo pokoleń w pol-

skiej pamięci i sztuce, którego nie można sprowadzić do antykomunistycznej 

rewolucji ducha. 

Wreszcie wracając do stwierdzenia prof. Nowaka na temat „bierzmowa-

nia dziejów” (jest to nawiązanie do symbolicznego aktu bierzmowania doko-

nanego przez Papieża w homilii 9 czerwca na krakowskich Błoniach), jakiego 

nasza wspólnota narodowa dostąpiła w trakcie dziewięciu czerwcowych dni 

przed 40 laty, możemy pokusić się o wniosek, że ten sakrament chrześcijańskiej 

dojrzałości nie tyko umocnił Polaków w procesie przezwyciężania komunizmu 

i odzyskiwania wolności społecznej i geopolitycznej niepodległości. Papież do-

konał bowiem zarówno przypomnienia treści zawartych w polskiej tożsamości 

zbiorowej, jak i jej redefinicji przez akt, który sam określił jako symboliczne uzu-

pełnienie chrztu Mieszka I, czym zobowiązał nas także na dziś i na przyszłość. 

Wagi tego aktu nie możemy należycie ocenić nawet dziś, z perspektywy minio-

nych 40 lat.

1 H. M. Górecki, Beatus vir, op. 38, psalm na baryton solo, chór i wielką orkiestrę.
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Na koniec oddajmy głos samemu Janowi Pawłowi II, który 9 czerwca na 

Błoniach zobowiązał Polaków, wypowiadając następujące słowa: „Proszę was, 

abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przy-

jęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepił w nas Chrystus na chrzcie 

Świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście 

nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”2. Jeśli traktujemy te sło-

wa tak samo poważnie jak wypowiadał je Ojciec Święty, historyczne znaczenie 

I pielgrzymki w dłuższej perspektywie dopiero będzie się wykuwać i zależeć bę-

dzie od odpowiedzi na papieski akt kolejnych generacji Polaków.

dr hab. Paweł Skibiński

2 Jan Paweł II, homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, Kraków, 9 czerwca 1979 r., w: 
tamże, s. 205.
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Kard. Stefan Wyszyński3

UWAGI I OBSERWACJE PO POBYCIE OJCA ŚW. JANA PAWŁA II4

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Archiwum Sekretariatu Prymasa 

Polski, maszynopis.

[Na karcie tytułowej odręczny dopisek autora:

Bp Br[onisław] Dąbrowski otrzymał do wglądu 21.8.[19]79. Do papie-

ża 22.8.[19]79. Rada Gł[ówna Episkopatu Polski] – 4.9.[19]79. 170 K[onferencja] 

E[piskopatu] P[olski] – 5.9.[19]79.]

I. Znaczenie religijno-kościelne i narodowe wizyty Ojca św. 

1. Cel episkopatu – do osiągnięcia 

1. Zbliżyć Kościół polski do Stolicy Apostolskiej. 

2. Skontaktowanie wiernych z Ojcem św.

3. Przełamanie bariery dystansu polityczno-admin[istracyjnego]. 

4. Zadać kłam zagranicznej propagandzie, wrogiej Kościołowi polskiemu. 

5. Spełnić życzenie Ojca św. – jako głowy Kościoła i jako Polaka (ostatni 

arg[ument]). 

6. Podnieść na duchu zmęczone społecz[eństwo] polskie. 

2. Co zdołano osiągnąć w dziedzinie w[yżej] w[ymienionej]? 

1. Na pewno zainteresowano społeczeństwo osobą Papieża.

2. Na pewno Kościół powszechny stał się widzialny dla wiernych w kra-

ju, bardziej realny i konkretny. 

3 Dokument nie został wprawdzie podpisany, ale zachowały się autorskie notatki sporządzone 
ręką kard. Stefana Wyszyńskiego, które zawierają podstawową wersję całości dokumentu. Autor-
stwo opracowania nie pozostawia więc żadnych wątpliwości.
4 Dokument składa się z 12 kart maszynopisu z odręcznymi notatkami prymasa Wyszyńskiego na 
karcie 1. Do publikacji dokonano rozwinięcia skrótów w nawiasach kwadratowych, poprawienia 
i uzupełnienia interpunkcji, uwspółcześnienia ortografii (głównie chodzi o użycie majuskuły) oraz 
korekty oczywistych błędów literowych.
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3. Ujrzało głowę Kościoła ponad 12–14 milionów ludzi (według oceny 

politycznej). 

4. Ożywiło się zainteresowanie Kościołem katolickim – w kraju jego pra-

cą i trudnościami. Wiele ludzi uczyniło rachunek sumienia na pytanie: 

„Co czynię dla Kościoła w Polsce?”.

Organizacja hierarchiczna Kościoła w Polsce uwidoczniona (rejonizacja 

spotkań przez metropolie). 

5. Stworzona sposobność do nowej duszpasterskiej akcji – przygotowa-

nia na spotkanie z Ojcem św. 

6. Stworzono sposobność do wysłuchania nauk głowy Kościoła. 

7. Zarysował się dodatkowy program pracy na przyszłość. 

8. Zmobilizowanie duchowieństwa i świeckich do współpracy (milicja 

kościelna).

9. Kościół polski ukazał się światu jako rzeczywistość żywotna, nie roz-

łożona, zwarta organizacyjnie, mająca posłuch w społeczeństwie, co na-

prawiło opinię prasy zagranicznej. 

W opinii światowej, Kościół polski wygląda dziś inaczej niż w naświe-

tleniach prasy postępowej francuskiej, która widziała w Polsce tylko zacho-

wawcze metody starego duszpasterstwa. Zdołano dostrzec głębszą pracę 

wychowawczą Kościoła, który nauczył ludzi modlić się. – Dziś raczej pytają, 

jak to było możliwe. 

3. Realizm katolicki a maksymalizm idealistyczny

Kościół umiał wymagać tyle, ile dało się osiągnąć, uniknął haseł dema-

gogicznych maksymalistycznych i upolitycznienia akcji powitania Ojca św. 

4. Kościół władał nad sytuacją i utrzymał porządek (mil[icja] kościelna) co ro-

dziło podejrzenie, że Kościół ma zwartą organizację, nieujawnioną dotąd. 

5. Kościół pozyskał nowe argumenty dla obrony swej pozycji w Polsce – na od-

cinku społecznym: dowiódł, że wielkie akcje Kościoła przebiegają harmonijnie, 

spokojnie i godnie. Mają one wpływ na pokój społeczny.

 77
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II. Znaczenie społeczno-moralne i narodowe wizyty Ojca św. 

1. Prowadzone są dociekania w kołach społ., partyjnych i państwowych n[a] t[e-

mat] przebiegu wizyty Papieża. 

2. Koła te stwierdzają, że udział wiernych i zainteresowanie społeczeństwa było 

większe i wszechstronniejsze, niż przewidywano; 

że na przestrzeni tych 10 dni nie zanotowano niepokojów społ[ecznych]; 

że Kościół miał wielki wpływ na masy ludzkie, które podporządkowały się du-

chowieństwu (milicji kościelnej); 

że nie było wykroczeń przestępczych; 

że zmniejszyło się pijaństwo od 25% do 30%;

że dostrzeżono współdziałanie życzliwe milicji kościelnej i Milicji Obywatelskiej 

i władz porządkowych. 

3. Okazało się, że Kościół może bezpiecznie otrzymać szerszy limit dla swoich 

społecznych inicjatyw, uroczystości i stowarzyszeń kościelnych. 

4. Że są szersze tereny współdziałania pokojowego władz kościelnych i admini-

stracji państwowej. 

5. Że można zaufać społeczeństwu i poprzeć jego inicjatywy prywatne. 

6. W dziedzinie życia narodowego 

Społeczeństwo polskie wiele zyskało w opinii światowej (por[ównaj] I, 9). 

Prasa światowa uwydatniła kulturę zachowania się społeczeństwa 

i umiar w reakcjach, nawet gdy były żywiołowe. Prasa ta nie notowała ujem-

nych stron w czasie naszych postaw masowych, bo ich nie było. 

Prasa odkrywała Polskę, narodową i religijną. Nowością dla prasy była 

głęboka religijność w zachowaniu się społeczeństwa.

W otoczeniu Papieża mówiono: ależ to wielki naród – o wysokiej kultu-

rze narodowej, religijnej i społecznej.
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7. Tę zachodniość Polski dostrzegano na każdym kroku. Polsce wyrządzono 

wielką krzywdę, dopuszczając ogarnięcie jej przez blok [sowiecki – przyp. PS], 

chociażby z uwagi na różnice kulturalne bizantyjskiego Wschodu i łacińskie-

go Zachodu.

8. Naród a władze komunistyczne 

Dostrzeżono własny nurt życia narodowego w ustroju komunistycznym. 

Ten nurt bardziej idzie wzdłuż brzegów Kościoła niż partii.   

Ten nurt wyłonił się wyraziście właśnie teraz przy boku Papieża. Wyrazi-

stość tego nurtu narodowego była tak uderzająca, te właściwie znikało wrażenie, 

że się to dzieje w Państwie komunistycznym. 

Uwydatnia się siłę narodu, który zdołał zachować swoje własne obli-

cze, pomimo trzydziestopięcioletniej ateizacji i materializacji diamatycznej 

[tj. związanej z dialektyką materialistyczną – przyp. PS]. 

To znaczy, że kultura narodowa wyżłobiła w Polsce głębsze koryto niż 

ustrój marksistowski. Ten nurt wymagał tylko okazji, by się ujawnić. Okazją było 

spotkanie z głową Kościoła rzymsko-katolickiego. 

Ujawnia się znaczenie Kościoła dla wychowania narodowego. Problem 

„alienacji” narodu staje w nowym świetle. Wyrazistość oblicza narodu staje się 

oczywista. 

9. Dla Kościoła wnioski: 

1.  Trzeba nadal wiązać życie Kościoła z życiem narodu. 

2.  Trzeba podtrzymywać elementy kultury narodowej, tradycji, zwycza-

ju, polskości – w modlitewnym życiu Kościoła. 

3. Trzeba kłaść nacisk silniejszy – na narodowość liturgii Kościoła, 

zwłaszcza gdy idzie o charakter nabożeństw dodatkowych, poświęceń 

i obrzędów religijnych. 

4. Trzeba myśleć o kościelnych formach – bractw i stowarzyszeń kościel-

nych, jako podstaw dla wspólnot kościelnych (ex-milicja kościelna).
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III. Znaczenie polityczno-państwowe wizyty Ojca św.

1. Rezerwa władz partyjnych 

1. Problem przyjazdu Ojca św. do Polski był stawiany od czasów Jana XXIII. 

Wracał za czasów Pawła VI – w okresie Sacrum Poloniae Millenium [chodzi 

o Millenium Chrztu Polski – przyp. PS] (1966) 

a) Władze partyjne były początkowo zdecydowanie przeciwne. 

Motyw – bo Watykan nie uznaje Polski Ludowej; bo nie ma „konkorda-

tu” między Polską a Watykanem; 

bo Papież jest źle usposobiony do władzy ludowej.

b) W czasie Millenium widziano możliwości przyjazdu Pawła VI – do 

Polski, ale na Ziemie Zachodnie ([rozmowa] abp [Agostino] Casaroli – 

p. [Andrzej] Werblan – XII 1966). 

2. Przełom nastąpił za czasów E[dwarda] Gierka 

2. Rozmowy Hierarchii z władzami politycznymi – miały swój przełom po wybo-

rze Jana Pawła II 

1. Rozmowy sekretarza Episkopatu – miały charakter wywiadu. 

Wysuwano wtedy problem tytułu przyjazdu: każdy inny tylko nie jubile-

usz św. Stanisława B[iskupa] M[ęczennika], w miesiącu maju. 

2. Rozmowa prymasa Polski z E[dwardem] G[ierkiem] 

a) Owszem, władze polityczne przyjmą Papieża-rodaka – ale w innym 

terminie – a nie na jubileusz 900-lecia śmierci św. Stanisława B[isku-

pa] M[ęczennika]. 

b) Inne terminy wskazywane już ujawniły, że władze polityczne zmie-

niają stanowisko co do faktu przyjazdu: po ustaleniu terminu Papież 

będzie przyjęty w Polsce serdecznie i godnie.

3. Znaczenie dla państwa polskiego 

1. Skoro Papież chce przybyć do Polski to znaczy, że uznaje obecną rze-

czywistość – obecność Polski w bloku [sowieckim – przyp. PS]. 

2. Jest to – zdaniem ludzi partii – pośrednie uznanie ustroju Polski. 
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3. Na tym tle dostrzega się podział opinii partyjnej: jedni widzieli w tym 

dodatni fakt dla ustroju, inni uważali to za szkodliwe. Zawsze – obawa, 

co Papież powie w Polsce. 

4. Dodatnie strony faktu rysują się: 

a) wobec społecz[eństwa] i narodu – a więc Kościół polski liczy się 

z faktem ustroju, a więc naród musi się z nim godzić;

b) wobec samej partii – która może zyskać na opinii w społeczeństwie, 

że sam Papież będzie miał kontakty z władzami państwowymi i partyj-

nymi – co podnosi prestiż PZPR i wewnętrznie ją zespala; 

c) wobec Kościoła – który widzi w postawie Papieża wskazania dla sie-

bie, jak postępować nadal. 

4. Kto zyskuje więcej: Kościół czy państwo? 

1. Odmawiając Papieżowi prawa wjazdu do swojej Ojczyzny, państwo lu-

dowe na pewno by wiele straciło na opinii krajowej i światowej. 

2. Wyrażając zgodę na przyjazd – państwo ludowe na pewno zyskiwało 

w opinii publicznej – chociaż mogło tracić wśród niektórych kół partyj-

nych na skutek tej bliskiej konfrontacji Kościół–państwo. 

3. Kościół i w pierwszym i w drugim wypadku nic nie straciłby w opinii 

krajowej i światowej. Na pewno by nie przypisano Kościołowi w Polsce 

żadnej odpowiedzialności. Co więcej, opinia uznałaby, że Kościół ma ra-

cję, gdy w takiej sytuacji stosuje opozycję.

4. Na pewno Kościół wiele zyskał nie tylko dlatego, że wierni spotkali się 

z głową Kościoła, ale i dla tego, że uznali słuszność Kościoła walczącego 

o prawa instytucji kościelnej i o prawa wiernych. 

5. Bądź co bądź – na placu Zwycięstwa, pracowicie budowanej naszej 

stolicy państwa laickiego stanął ogromny krzyż z czerwoną stułą zmar-

twychwstałego Chrystusa – wybudowany przez państwowych techników 

i inżynierów. 

Pozostanie on w oczach narodu i świata – jako wymowny symbol po trzy-

dziestu pięciu latach państwowej walki z religią. 
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5. Państwo polskie w nowej sytuacji 

1. Niezależnie od trudności ekonomicznych i wewnętrzno-społecznych, 

od których nie jest dziś wolne żadne państwo – prestiż państwa polskie-

go – podniósł się w świecie.

2. W prasie zagranicznej nawet napisano, ten wybór Polaka na Stoli-

cę Świętą i jego przyjazd do Polski – czyni z państwa polskiego, w ja-

kimś sensie „Weltmacht” [(niem.) mocarstwem – przyp. PS] – oczywiście 

w sensie moralnym. 

3. Polska jako państwo znalazła się na ustach wielkich polityków i prasy 

światowej. Trzeba przyznać – zazwyczaj w sensie dodatnim. Przez to Pol-

ska zyskała rozgłos światowy. Dowiedziały się o państwie polskim setki 

milionów ludzi w świecie, którzy o nim dotąd nic nie słyszeli (podobno 

ponad 800 milionów ludzi).

IV. Znaczenie międzynarodowe wizyty Ojca św. w Polsce 

1. Najbardziej czołowym problemem jest tutaj – przekroczenie Papieża przez 

pilnie strzeżone granice bloku [sowieckiego – przyp. PS] („żelazna kurtyna”). 

Wytworzona sytuacja do tego doprowadziła. 

2. Legenda o nienaruszalności ideologicznej i politycznej tej granicy 

– prysła. 

3. Granice przekroczyła – na zaproszenie episkopatu i władzy państwa 

komunistycznego – głowa Kościoła, uważanego dotychczas za największego 

wroga nowego „postępowego ustroju”. Trzeba tu mieć przed oczyma te 60 prze-

szło lat oficjalnej walki z Kościołem, z religią, z Bogiem, z hierarchią w świecie 

i w Polsce. 

4. Tak upadł in concreto największy dogmat komunizmu marksistowskie-

go – rozdział Kościoła i państwa – religia – opium [dla ludu – przyp. PS] itp. 

5. Dziś program politycznej ateizacji przymusowej państwa komuni-

stycznego – wydaje się być anachronizmem. 

6. Istnieje więc ewolucja nie tylko po linii „diamatu” [tj. dialektyki ma-

terialistycznej – przyp. PS]; zaznacza się istnienie ewolucji politycznej, totali-

stycznej instytucji. 
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7. Zmusza to państwa bloku [sowieckiego – przyp. PS] do przemyślenia 

wytworzonej sytuacji n[a] t[emat] stosunku marksizmu do religii w ogóle i sto-

sunku państw bloku do Kościoła. Już odbywają się na ten temat konferencje 

przedstawicieli państw bloku (Moskwa, Berlin, Bułgaria). Zapowiedziane są spe-

cjalne konferencje n[a] t[emat] dalszej taktyki tych państw wobec religii. 

8. Dostrzega się zaniepokojenie w ZSRR n[a] t[emat] wzrostu nadziei na 

wolność religijną na Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Ukrainie. Ludzie tych te-

renów dojeżdżali bliżej pod granice polskie, by usłyszeć głos Ojca św. 

9. Papież staje się „niebezpieczny” dla bloku [sowieckiego – przyp. PS], 

wskutek swego olbrzymiego autorytetu w świecie, dzięki czemu mógł przekro-

czyć nie tylko Meksyk, ale i granice bloku.

V. Czy wzrost nadziei na odmianę? 

1. Kościół zawsze żyje nadzieją chrześcijańską i do niej wzywa wiernych w naj-

cięższych swych dziejowych sytuacjach. Nie tracił jej i w Polsce. Jest to jeszcze 

przedwczesne, by konkretyzować nadzieję. Trzeba spokojnej obserwacji terenu 

domowego i odgłosów z zagranicy. 

2. Ale można przewidzieć następujące możliwości: 

Trzeba będzie odrobić straty, przez wzmożenie czujności partyjnej; przez 

ożywienie aktywności propagandy ateistycznej, dla robienia dobrej miny; trze-

ba uspokoić skrajne koła partyjne, które albo sterują na restalinizację, albo też 

zapewniają, że wizyta Papieża nie znaczy odstępstwo ideologiczne od progra-

mu (Mieczysław Rakowski, „Trybuna Ludu” [dziennik, organ KC PZPR – przyp. 

PS], „Argumenty” [tygodnik, organ Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej 

– przyp. PS]). 

3. Można przyjąć, że linia jawna propagandy będzie raczej wyciszona; 

że nie będzie przez jakiś czas drastycznych posunięć. 

4. Ale też można przypuścić, że jedna lub druga drastyczna akcja w te-

renie będzie usiłowała zniecierpliwić biskupów lub księży, żeby pobudzić ich do 

protestów, jako dowodów, że episkopat, „niczego się nie nauczył”. 

5. Można przypuścić, że nurty bardziej krańcowe będą się wysilały na szu-

kanie sposobów walki z Kościołem, „bardziej skomplikowanych, nowych”. 
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6. Można przypuścić, że będą usiłowania, by z pomocą „katolików postę-

powych” – wykazywać słabe strony Kościoła Polskiego – zwłaszcza w prasie za-

granicznej („La Repubblica” [lewicowy dziennik włoski – przyp. PS], 19.V.1979). 

7. Zdaje się, że nie należy zbyt wiele czasu poświęcać „na te dociekania”. 

8. Znając z doświadczenia metodę dialektyki mat[erialistycznej] trzeba 

też i ze strony Kościoła nie spoczywać na laurach; ale wykorzystać ożywione za-

interesowanie się społecz[eństwa] kat[olickiego], by powiedzieć mu wiele pozy-

tywnych wiadomości o Kościele. 

9. Dziś wierni bardzo interesują się nauczaniem Jana Pawła II w Polsce – 

należy więc dostarczyć im materiału. 

10. Pielgrzymki do Rzymu – jako d[alszy] c[iąg] działania Ojca św. 

11. Organizacja modlitwy w intencji Ojca św., zgodnie z jego prośbą 

(16. dzień każdego miesiąca).

VI. Niektóre braki dostrzeżone ze strony organizacji przygotowania Wier-
nych na spotkanie z Ojcem św. 

1. Ponieważ ostateczny program pobytu Ojca św. przyszedł do nas z późnieniem 

– nie zdołaliśmy dostatecznie go spopularyzować. 

2. Przyczyny były różne: 

Inicjatywy nieuzgodnione centralnie niektórych komitetów lokalnych – 

w których postulowano większą ilość miejsc nawiedzeń Ojca św. wbrew życzeniu 

Ojca św. i możliwości czasowej. 

3. Na ten temat trzeba było – ex post – prowadzić pertraktacje w Komisji 

Mieszanej (Kościół–państwo). Zdaje się, że wywołało to dywersyjne aluzje po-

lityczne przeciwko niektórym biskupom – jak to wynika z mnóstwa listów i de-

pesz nasyłanych do Sekretariatu Prymasa Polski i Sekretariatu Episkopatu. 

4. Władze polityczne poddały się zdenerwowaniu, na skutek tych inicja-

tyw terenowych, co się ujawniło w polemice w Komisji Mieszanej. 

5. Jednak program zasadniczy – nawiedzenie Warszawy, Gniezna, Jasnej 

Góry i Krakowa – został wykonany należycie, jako program realny (wykonalny), 

zgodnie z początkowym zamiarem Ojca św. 
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6. Do braków ze strony Kościoła należy zaliczyć to, że nie wszędzie równo-

miernie manifestowano zewnętrznie obecność Papieża w Polsce. W niektórych 

diecezjach przeprowadzono program przygotowania duszpasterskiego –  w in-

nych nie. Zdarzało się, że nie informowano wiernych o rejonizacji spotkań. 

Poddano się gdzieniegdzie podstępnej agitacji, o ograniczeniu dojazdów 

pielgrzymów pod pozorem zagrożenia osobistego. 

VII. Braki dostrzeżone ze strony władz administracji państwowej 

1. Pomimo tezy naczelnych władz politycznych (E[dward] Gierek, H[enryk] Jabłoń-

ski), że – po uzgodnieniu terminu – władze naczelne uczynią wszystko dla siebie 

możliwe, by Papieża przyjąć serdecznie i godnie – w terenie nieraz to zawodziło. 

2. Zdaje się, że ta postawa władz centralnych nie była dostatecznie i w porę 

przekazana w teren. 

3. Znaczne opóźnienie zarządzeń wykonawczych wywołało zamiesza-

nie na wyższych szczeblach. Dotyczyło to komunikacji (autokary i koleje) oraz 

radiofonizacji. 

4. Prasa polityczna nie dopisała, gdy idzie o informacje dotyczące przebiegu 

wizyty Ojca św. Naczelne władze usprawiedliwiały to względami bezpieczeństwa. 

5. Zdaje się, te nie doceniono atmosfery religijnej spotkania z głową Ko-

ścioła, która rządzi się innymi prawami. Dostrzeżono to ex post, gdy widziano jak 

godnie i poważnie zachowały się rzesze wiernych. 

6. Poddano się nadmiernie lękowi o zagrożeniu osoby Ojca św. Stąd ol-

brzymi aparat policyjny łącznie z milicją kościelną, o współpracę której proszono. 

7. Propaganda w okręgach podwarszawskich – usiłowała powstrzymać lu-

dzi w domu, pod pozorem osobistych zagrożeń. 

8. Telewizja nie liczyła się z tym, że Polacy więcej zobaczą w zagranicz-

nych środkach przekazu TV niż we własnych – co musiało obudzić krytykę. 

9. Nie oceniono właściwie istotnej gotowości władz administracyjnych 

–  przyjścia z pomocą techniczną, przy budowie estrad i ołtarzy.
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