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Dziewięć dni, 
które wstrząsnęły 
komunizmem
Nie policzymy tchnień Ducha Świętego podczas papieskiej 
pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 r., ale możemy próbować 
opisać ten niezwykły czas sprzed czterdziestu lat. Przez dziewięć 
dni miliony uczestniczących w Mszach św. i tłumnie witających Jana 
Pawła II żyły w wolnej Polsce. Dotknięcie prawdy i wolności, które 
niosły papieskie słowa, było dla systemu komunistycznego zabójcze. 
Dlatego władze nie chciały tej pielgrzymki ‒ stanowiła bowiem 
zaprzeczenie wszystkiego, co od 1944 r. narzucano Polakom. Na 
przeszkodzie antypolskim działaniom stał zawsze Kościół katolic-
ki, upominający się o podmiotowość człowieka oraz przestrzeganie 
praw narodu. Komuniści zaprzęgli do walki z wiarą rzesze ludzi, 
najnowocześniejsze techniki ‒ i oto owe trwające od kilku dekad 
diabelskie zakusy zaczęły obracać się w niwecz, gdy w centrum 
stolicy ateistycznego państwa, budowanego na bezbożnej ideologii, 
wzniósł się potężny krzyż ze stułą. To spod niego przemówił Jan 
Paweł II i pod nim możliwość wypowiedzi otrzymali Polacy. Już 
od pierwszych godzin pobytu Ojca Świętego w Warszawie sto-
lica żyła entuzjazmem i pokazywała łzy radości. Papieskie słowa 
łączyły się w jeden głos, którym przemówiły miliony – po iluż to 
dekadach niewoli mógł przemówić naród… 

Gdy pierwszego dnia Jan Paweł II powiedział, że „Chrystusa 
nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu 
ziemi”, zebrani wznieśli trwającą ponad minutę owację. Tak samo 
zareagowali, gdy nawiązał do powstania warszawskiego ‒ do nie-
równej walki, w której „została opuszczona przez sprzymierzone 
potęgi”. Ileż takich momentów było w ciągu tych dziewięciu dni, 
gdy papież dotykał spraw najistotniejszych i upomniał się o nie. Moc 
jego słów, zwielokrotniona reakcją milionowych rzesz owacyjnie 
na nie reagujących, miała siłę rozłożonej w czasie na kilkanaście 
miesięcy husarskiej szarży, która odniosła pierwsze zwycięstwo 
latem 1980 roku. 

Jan Paweł II mówił o Polsce jako ziemi „szczególnego świa-
dectwa”, skąd ze szczególną pokorą i przekonaniem trzeba głosić 
Chrystusa, co rodzi ogromne zadania i zobowiązania. „Czy do nich 
naprawdę dorastamy?” ‒ pytał. Solidarność była podjęciem tego 
zobowiązania. A jak jest dzisiaj? Czy dorastamy? Jak odpowiadamy 
na prośbę Jana Pawła II, który przemawiał do krajanów: „abyście 
całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię »Polska«, raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością ‒ taką, jaką zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie świętym […], abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy”. Niech ten dodatek będzie okazją 
do naszej refleksji na ten temat. 

dr Jarosław SZAREK, prezes IPN

Dni, które nas 
zmieniły
Dni papieskiej pielgrzymki w czerwcu 1979 r. 
zmieniły naszą ojczyznę i zapoczątkowały 
przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Na czym polegał fenomen Jana Pawła II 
w kontekście tej pielgrzymki?

Dziennikarz podsumowujący w „Le Figaro” pierwszą piel-
grzymkę Jana Pawła II do rodzinnego kraju napisał: „I któż może 
zaręczyć, że wiek XX nie zazna, dzięki potędze Ducha i ziarnom 
rzuconym na wiatry Polski przez Jana Pawła II, gwałtownego i zdu-
miewającego przyspieszenia historii?”. Rzeczywiście tak się stało. 

MOC DUCHA ŚWIĘTEGO
Władze PRL-u obawiały się, że obchody 900. rocznicy mę-

czeństwa św. Stanisława z udziałem papieża wzmocnią pozycję 
Kościoła i osłabią oddziaływanie w społeczeństwie ideologii ko-
munistycznej. Odrzuciły majowy termin pielgrzymki. Jan Paweł 
II zgodził się na przełożenie wizyty na początek czerwca. Przy-
padła ona na tydzień od Zesłania Ducha Świętego do niedzieli 
Trójcy Świętej. Przez to jego pielgrzymka zyskała jeszcze większy 
potencjał duchowy i umożliwiła mu realizację dojrzewającego od 
lat pastoralnego planu. 

Intuicją duszpasterską kard. Wojtyły było przedłużenie ob-
chodów Tysiąclecia Chrztu Polski o nowennę przed 900. rocznicą 
śmierci św. Stanisława (1972–1979). W ten sposób chciał pogłębić 
rozumienie sakramentów chrztu i bierzmowania, kształtując przy 
tym odpowiedzialność wiernych za życie Kościoła zgodnie z na-
uką Soboru Watykańskiego II. Liturgiczny i pastoralny kontekst 
pielgrzymki umożliwił, by przemówienia papieskie stały się ka-
techezą o roli Ducha Świętego w historii Kościoła, ludzi i świata. 

Jan Paweł II przemienił ojczyznę w Wieczernik Pięćdziesiątnicy. 
Ukazywał, jak silne są więzy łączące Polaków z chrześcijaństwem, 
z Kościołem, a zarazem z narodami słowiańskimi i Europy Zachod-
niej. Rodacy – niczym apostołowie – wyszli na ulice odwiedzanych 
przez papieża miast, manifestując swoją wiarę. Zrozumieli, że są 
wezwani do świadectwa, dlatego muszą porzucić lęk i zgubne po-
czucie bezsilności. „Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy 
także mocni wiarą w człowieka”. „Bierzmowanie dziejów”, dokonane 
przez papieża na Błoniach w Krakowie, było posłaniem Polaków, 
by podjęli zasadniczą „próbę wiary i próbę charakterów” i by ład 
moralny uczynili podstawą porządku społecznego. 

KATECHEZA ŻYCIA
Przemówienia papieskie z pierwszej pielgrzymki wyróżniały 

się proroczą wizją dziejów i losu człowieka. Liczne odniesienia 

do historii Polski i do współczesności, do dziejów Kościoła i do 
wskazań Soboru Watykańskiego II sprawiły, że Jan Paweł II 
przedstawił „katechezę życia”. Stanowiła ona „połączenie prze-
szłości i teraźniejszości” oraz otwierała perspektywę na przyszłość. 
Przemówienia były wypełnione głęboką treścią duchową, a zara-
zem cechował je polot kaznodziejski, dzięki wątkom osobistym 
i dialogom z ludźmi, reagującymi oklaskami czy śpiewem pieśni, 
oraz wplatanymi żartami. „Dostojny gość” z Watykanu okazał się 
gospodarzem w socjalistycznej Polsce. A rodacy dali się poznać 
jako „społeczeństwo teologiczne”, chwytające w mgnieniu oka 
wagę i sens przekazywanych im prawd. Z radosną, a zarazem 
podniosłą atmosferą tamtych dni łączyła się rosnąca świadomość 
wielu, że za przyczyną papieża dokonuje się szczególne działanie 
Ducha Świętego. 

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA NARODÓW
W tę „katechezę życia” Jan Paweł II wplatał nauczanie o pra-

wach człowieka i prawach narodów. Ewangelia jest księgą o god-
ności człowieka. Chrystus jest kluczem do zrozumienia sensu życia 
ludzkiego i dziejów narodów. Z prawdy o człowieku wynikają jego 
prawa. Papież wiele miejsca poświęcił prawu do wolności religijnej, 
ale mówił także o prawach do życia od poczęcia, do wychowania 
katolickiego, do ziemi i do krzewienia rodzimej kultury, o prawie 
do godnej pracy czy do odpoczynku. Poszanowanie praw człowieka 
w społeczeństwie jest miarą patriotyzmu. 

Ojciec Święty podjął również temat praw narodów do samo-
stanowienia o sobie, do własnej kultury czy wielostronnego roz-
woju. Proces pojednania między narodami wymaga naprawienia 
historycznych krzywd i sprawiedliwych sojuszy. Kościół, głosząc 
Ewangelię, służy także „wielkiej sprawie człowieka”. Wskazuje, że 
wspomniane prawa przyczyniają się do zapewnienia ładu moralne-
go i społecznego, autentycznego pokoju, poszanowania godności 
osoby ludzkiej. Był to ewangeliczny zasiew, który trafił na podatną 
glebę ludzkich sumień i pragnień godnego życia.

OTWIERANIE SERC
Fenomen Jana Pawła II w kontekście pierwszej pielgrzymki 

do Polski polegał na tym, że ciesząc się autorytetem duchowym, 
dysponując siłą profetycznego przekazu, stanowiąc niejako głos 
wołający z głębi polskich dziejów, zdołał otworzyć serca ludzi na 
wyzwalające działanie Ducha Świętego. Uniwersalny wymiar jego 
posługi w Kościele połączył z wrażliwością na historię i kulturę 
Polaków oraz innych narodów. Istotna treść jego przesłania jest 
dalej aktualna. Po 25 latach Jan Paweł II określił pielgrzymkę 
z 1979 r. jako „przejście Ducha Świętego przez naszą ziemię”. 
Podkreślił przy tej okazji, że odnowa naszej doczesności zależy 
zawsze od odnowy sumień, umysłów i serc. „Tylko dzięki solidar-
nemu wysiłkowi, wspieranemu światłem i mocą Ducha Świętego, 
można budować szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość wszystkich 
Polaków”. Papież nie tylko przypomniał prawdę, że to Bóg kieruje 
losami ludzi, lecz stał się zwiastunem Bożej interwencji.

ks. dr Andrzej DOBRZYŃSKI, Rzym
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▼  Papieska Msza św. na placu Zwycięstwa. Warszawa 2 czerwca 1979 r.
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i spotkał się z sowieckim przywódcą Leonidem Breżniewem, usłyszał 
od niego, że nie powinien wpuszczać papieża do Polski. Pomruki 
niezadowolenia dochodziły także z Pragi i Berlina Wschodniego. 
Obawiano się tam, że sukces papieskiej wizyty stworzy problemy 
na ich podwórku. Dlatego jeszcze w połowie grudnia 1978 r. szef 
Zespołu ds. Kontaktów Roboczych ze Stolicą Apostolską przy am-
basadzie polskiej w Rzymie min. Kazimierz Szablewski przekazał 
abp. Agostino Casarolemu, sekretarzowi Rady ds. Publicznych 
Kościoła i najważniejszemu dotąd ekspertowi w sprawach relacji 

Stolicy Apostolskiej z krajami komunistycznymi, stanowisko rządu 
w Warszawie, który uważał, że wizyta papieska w Polsce w roku 
następnym jest „niecelowa”.  

POROZUMIENIE PRYMASA Z GIERKIEM 
Do kwestii ustalenia terminu pielgrzymki powrócono dopiero 

podczas przygotowań do spotkania prymasa Polski z Edwardem 
Gierkiem w styczniu 1979 r. W tezach przygotowanych przez 
ks. Alojzego Orszulika i bp. Bronisława Dąbrowskiego 

Przekraczanie 
żelaznej 
kurtyny
Idea zaproszenia Jana Pawła II 
do odwiedzenia ojczyzny pojawiła się zaraz 
po jego wyborze na papieża. Ustalenie terminu 
wizyty oraz szczegółowej trasy trwało jednak 
ponad pół roku.

Dzień po wyborze na papieża, 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 uroczystościach 900. rocznicy 
męczeńskiej śmierci św. Stanisława oraz jubileuszu 600-lecia obec-
ności obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Treść 
komunikatu była z pewnością uzgodniona zarówno z prymasem 
Polski, jak i z Ojcem Świętym, który uroczystości w Krakowie 
przygotowywał od dłuższego czasu jako metropolita krakowski. 
To, co było oczywiste dla polskich biskupów, wcale nie oznaczało 
automatycznej zgody rządu w Warszawie, który podejmując w tej 
sprawie decyzję, znalazł się w trudnej sytuacji. 

WIZYTA NIECELOWA
Dla I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i jego politycznego 

zaplecza było oczywiste, że brak zgody na wizytę papieską ozna-
czałby kompromitację i moralną delegitymizację ze strony narodu. 
Tymczasem narastające kłopoty gospodarcze oraz polityczne zuży-
wanie się ekipy, która objęła władzę po Grudniu ’70, zwiększały 
zapotrzebowanie na sukces i przynajmniej neutralność ze strony 
Kościoła. Jednocześnie Gierek wiedział, że wybór konklawe bardzo 
źle przyjęto w Moskwie. Kiedy w lutym 1979 r. odwiedził Moskwę 

▲  Pierwsze chwile papieża w ojczyźnie. Lotnisko Okęcie. 
Warszawa 2 czerwca 1979 r.
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Wielkie dni 
prymasa
Kiedy Jan Paweł II na placu Zwycięstwa 
w Warszawie odprawiał Mszę św., prymas 
Wyszyński wzruszony myślał o tym, że na jego 
oczach spełnia się proroctwo kard. Augusta 
Hlonda.

Tamtego dnia, 2 czerwca 1979 r., gdy Jan Paweł II z mocą 
wołał o odnowę polskiej ziemi, a wszystkie oczy zwrócone były 
na papieża, prymas Stefan Wyszyński siedział naprzeciwko ołta-
rza. Był wśród ludzi, w pierwszym rzędzie, na tronie ustawionym 

na niewielkim podwyższeniu. Zdjęcia pokazują go skupionego, 
z głową opartą na ręku. O czym myślał?

„W tym momencie nie mogłem ani myśleć, ani się modlić. Sku-
piłem się tylko na jednym: jak opanować wzruszenie, bo uprzy-
tomniłem sobie, że spełnia się na moich oczach proroctwo Augu-
sta Hlonda, wypowiedziane przez niego na łożu śmierci, że przez 
Matkę Bożą przyjdzie zwycięstwo. A my tu jesteśmy w miejscu, 
które komuniści nazwali placem Zwycięstwa, i na tym placu pod 
ich rządami, przed krzyżem, który oni sami postawili, polski pa-
pież odprawia Świętą Ofiarę” – mówił Janowi Nowakowi-Jezio-
rańskiemu, ówczesnemu dyrektorowi Rozgłośni Polskiej RWE. 
Prymas wiedział, że miał ogromny udział w spełnieniu tego pro-
roctwa, stąd trudno było mu opanować wzruszenie. „Nie byłoby 
na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka” – mówił Jan Paweł II 
23 października 1978 r. w czasie pierwszej audiencji dla Polaków 
– gdyby nie prymasostwo kard. Stefana Wyszyńskiego, który – to 
z kolei wyznanie prymasa – wszystko postawił na Maryję – „i to 
Jasnogórską”. A bez tego, co oczywiste, nie byłoby dalszego ciągu 
wydarzeń, łącznie z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do oj-
czyzny. 

zapisano m.in.: „Znane jest pragnienie Papieża przyjazdu 
do Polski w dniach 12 i 13 maja br. na uroczystości maryjne na 
Jasnej Górze i jubileuszu 900-lecia śmierci św. Stanisława biskupa 
krakowskiego”. Majowy termin pielgrzymki starał się prezentować 
w następnej fazie rozmów Episkopat Polski. W liście pasterskim 
wydanym w lutym 1979 r. z okazji 900. rocznicy śmierci św. Sta-
nisława biskupi podkreślali, że Jan Paweł II, „do niedawna jeszcze 
następca św. Stanisława”, będzie „największym ubogaceniem tego 
jubileuszu”. Władze jednak stanowczo sprzeciwiły się tej propozy-
cji, dopisując ideologiczne znaczenie postaci biskupa męczennika, 
zamordowanego na rozkaz króla. W ich interpretacji święty ura-
stał do roli patrona oporu wobec wszelkiej władzy, co komunistom 
zawsze źle się kojarzyło. 

Do przełomu w sprawie zaproszenia papieża do Polski doszło 
podczas rozmowy Edwarda Gierka z prymasem kard. Stefanem 
Wyszyńskim. Odbyła się ona w sejmie 24 stycznia 1979 r. Gie-
rek zwrócił prymasowi uwagę, że połączenie proponowanego 
przez Kościół majowego terminu wizyty z uroczystościami 900. 
rocznicy męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego spotka się 
ze sprzeciwem partii, a także Moskwy. Obawa przed tym, jak 
pielgrzymkę oceni Moskwa, towarzyszyła wielu partyjnym dy-
gnitarzom zaangażowanym w jej przygotowanie także później. 
Dowodzić tego może wypowiedź premiera Piotra Jaroszewicza, 
który już po pielgrzymce, podczas spotkania z bp. Dąbrowskim 
(28.07.1979 r.), mówiąc o przeciwnikach dialogu państwa z Ko-
ściołem, wymienił „dogmatyków” w partii, ale wspomniał także 
o sąsiadach, którzy „mają inny punkt widzenia” i z których zda-
niem musimy się liczyć. 

OBRADY KOMISJI MIESZANEJ
Podczas spotkania w sejmie ustalono, że powstanie Ko-

misja Mieszana Episkopatu i władz PRL, której prze-
wodniczącymi będą bp Bronisław Dąbrowski oraz 
członek Biura Politycznego KC PZPR odpowie-
dzialny za relacje Kościół–państwo Stanisław Kania. 
W skład powołanej 14 lutego 1979 r. komisji weszli: 
abp Franciszek Macharski, metropolita krakowski, 
i ks. Alojzy Orszulik, kierownik Biura Prasowego 
Episkopatu Polski, szef Urzędu ds. Wyznań min. 
Kazimierz Kąkol i podsekretarz stanu w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za relacje 
ze Stolicą Apostolską min. Józef Czyrek. 

Wszystkie osoby uczestniczące w rozmowach o przyjeździe 
Jana Pawła II do ojczyzny miały świadomość, że będzie to nie tylko 
wizyta w Polsce. „Po raz pierwszy bramy komunistycznego świata 
otwierały się dla głowy Kościoła katolickiego, co nie było jeszcze 
możliwe dla Pawła VI” – zanotował później kard. Agostino Ca-
saroli. To właśnie jemu papież powierzył nadzór nad organizacją 
wizyty ze strony Stolicy Apostolskiej, kiedy z Polski zaczęły nad-
chodzić informacje o problemach związanych z jej przygotowa-
niem. Podczas audiencji u papieża 25 lutego 1979 r. bp Dąbrowski 
dowiedział się, że „w sprawę ustalenia wizyty trzeba włączyć abp. 
Casarolego”. Następnego dnia podczas rozmowy z papieżem i bp. 
Dąbrowskim abp Casaroli zasugerował przesunięcie terminu wi-
zyty na czerwiec. Ojciec Święty przystał na to, pomimo sugestii, 
że episkopat jest gotów nadal naciskać na termin majowy. Temat 
wizyty w Polsce pojawił się także w czasie papieskiej podróży do 
Meksyku. Arcybiskup Casaroli informował peerelowskich dyplo-
matów, że starał się w rozmowach z papieżem koncentrować „na 
zasadach i celach tej podróży, a nie na okolicznościach i hasłach, 
które władze polskie uznają za kontrowersyjne”. 

Ustalenia z rozmów w Watykanie zostały przedstawione przez 
bp. Dąbrowskiego w Warszawie podczas posiedzenia Komisji 
Mieszanej 1 marca 1979 r. Wstępnie ustalono wówczas, że piel-
grzymka Jana Pawła II do ojczyzny potrwa od 2 do 10 czerwca 
1979 r. Następnego dnia Jan Paweł II w rozmowie telefonicznej 
z bp. Dąbrowskim potwierdził ten termin, a Biuro Prasowe Stoli-
cy Apostolskiej wydało stosowny komunikat. Te ustalenia zostały 
szczegółowo omówione w czasie wizyty w Polsce abp. Casarolego 
(22–24 marca 1979 r.). Przyjazd doświadczonego dyplomaty władze 
w Warszawie przyjęły dobrze. Uznały, że świadczy to o rosnącej 
roli Kurii Rzymskiej w przygotowaniach do wizyty, początkowo 
ograniczonych do dwustronnych rozmów z Episkopatem Polski. 
Warszawskie rozmowy Casarolego zostały pozytywnie ocenione 
przez Jana Pawła II, który miesiąc później wzmocnił jego pozycję, 
mianując go prosekretarzem stanu. 

SPÓR O MIEJSCA 
Ważną kwestią było także wyznaczenie miejsc, które papież 

miał odwiedzić. Najbardziej spektakularny spór toczył się wokół 
nawiedzenia maryjnego sanktuarium w Piekarach Śląskich, gdzie 
kard. Wojtyła od 1966 r. był stałym kaznodzieją na męskich piel-
grzymkach stanowych, gromadzących dziesiątki tysięcy mężczyzn 
z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. O obecność papieża 
w maryjnym sanktuarium piekarskim zabiegał biskup katowicki 
Herbert Bednorz, ale lokalne władze partyjne w Katowicach zde-
cydowanie się temu sprzeciwiały. Przyjazdu papieża do Poznania 
po wizycie w Gnieźnie chciał metropolita poznański abp Jerzy 
Stroba. Zarówno jednak strona kościelna, jak i państwowa były 
zgodne, że nie będzie na to czasu. Powstał także problem wizyty 
papieża w sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. 

Święta Jadwiga była patronką dnia wyboru Karola Wojtyły 
na papieża i dlatego Ojciec Święty chciał przyjechać do 

tego miejsca. Władzom także zależało na obecności 
papieża na Ziemiach Zachodnich, ale nie udało się 
tego punktu wpisać do programu z powodu braku 
czasu. Jeszcze na początku maja 1979 r. sprawa 
pobytu papieża w obu tych miejscach nie była jed-
nak przesądzona. Dopiero 11 maja bp Dąbrowski 
poinformował S. Kanię, że strona kościelna „wbrew 

przekonaniu” zmuszona jest odstąpić od zorganizo-
wania spotkania Ojca Świętego w jednej z nowych 

dzielnic Częstochowy, w Piekarach Śląskich i w Trzeb-
nicy. Ostatecznie pielgrzymi z Górnego Śląska i Zagłębia Dą-

browskiego, podobnie jak z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego 
oraz pracownicy i studenci KUL otrzymali możliwość spotkania 
się z papieżem na Jasnej Górze. 

Wstępnie uzgodniony program pobytu Jana Pawła II w kraju 
został podany w komunikacie z 4 marca 1979 r. podpisanym przez 
prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego oraz przewodniczące-
go Rady Państwa Henryka Jabłońskiego. Poinformowano w nim, 
że pielgrzymka będzie się odbywać od 2 do 10 czerwca, a papież 
odwiedzi Warszawę, Gniezno, Częstochowę i Kraków. Ostatecznie 
w programie papieskiej wizyty znalazły się także: Wadowice, Nowy 
Targ, Kalwaria Zebrzydowska oraz modlitwa na terenie byłego nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Paradoksalnie, 
gdyby komuniści zgodzili się na majowy termin wizyty, byłaby ona 
krótsza, a jej program nie obejmowałby tak wielu miejsc. 

Jan Paweł II został entuzjastycznie przyjęty w ojczyźnie przez 
miliony rodaków, dla których jego pobyt był zapowiedzią wielkich 
zmian, mających niebawem nastąpić.

dr Andrzej GR AJEWSKI, „Gość Niedzielny”

▼  Jan Paweł II oraz prymas Polski kard. Stefan Wyszyński podczas ceremonii 
powitalnej na lotnisku Okęcie. Warszawa 2 czerwca 1979 r. Z tyłu za papieżem 
stoi abp Agostino Casaroli. Po wizycie w Polsce papież mianował go kardynałem 
i sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej.

Jan Paweł II 
został 

entuzjastycznie przyjęty 
w ojczyźnie przez miliony 

rodaków, 
dla których jego pobyt był 

zapowiedzią wielkich zmian, 
mających niebawem 

nastąpić.
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spotkanie Edwarda Gierka z Leonidem Breżniewem, zaplanowa-
nym na 12 marca 1979 roku. 

CELE WAŻNE DLA PARTII  
Dla struktur centralnych PZPR najważniejszym zadaniem 

w czasie wizyty papieskiej było zapewnienie spokojnego, religijne-
go przebiegu pielgrzymki i – jak pisano w wytycznych partyjnych 
skierowanych do SB – „zdyskontowanie wizyty dla umocnienia 
jedności moralno-politycznej narodu i jego konsolidowanie wokół 
budownictwa socjalistycznego w Polsce. Można to osiągnąć tylko 
wówczas, jeżeli nie dopuścimy do wykorzystania wizyty prze-
ciwko władzy ludowej i zapewnimy jej przebieg zgodnie 
z ustalonym programem”. 

Partyjni dygnitarze przyjęli dwa główne założenia 
– chcieli osłabić negatywne dla siebie konsekwencje 
pielgrzymki, a dzięki atmosferze powstałej poprzez 
obecność Ojca Świętego poprawić notowania reżi-
mu na arenie międzynarodowej. Zakładano więc 
m.in. przygotowanie materiałów dla dziennikarzy 
zagranicznych, ukazujących dorobek 35-lecia PRL, 
a także zorganizowanie dla nich atrakcji turystycz-
nych i kulturalnych. Priorytetem dla PZPR, Urzędu 
ds. Wyznań i SB było zdobywanie wszelkich informacji 
na temat wizyty, a dla SB dodatkowo zapobieganie kontaktom 
opozycji z Kościołem, gdyż mogło to mieć groźne dla monopolu 
partii konsekwencje. Szczególną uwagę aktyw partyjny zwracał 
na „negatywne wypowiedzi” księży. Dla członków PZPR przy-
gotowano także specjalne broszury i organizowano prelekcje na 
temat partyjnej interpretacji wizyty papieskiej w celu podtrzymania 
„pryncypialnej postawy”. 30 maja Komitet Centralny wydał dys-
pozycje skierowane do władz wojewódzkich, by przed pielgrzym-
ką urozmaicić i wzbogacić „metody ideowego oddziaływania na 
społeczeństwo”. 

OPTYMISTYCZNY TON
Kluczowe dla władz PRL w czasie pielgrzymki były spotkania 

Jana Pawła II z przedstawicielami rządu. Najważniejsza z nich 

odbyła się w Belwederze 2 czerwca. W części oficjalnej, transmi-
towanej przez telewizję, przemówienia wygłosili I sekretarz KC 
PZPR i Jan Paweł II. Gierek po kurtuazyjnym wstępie zapre-
zentował typowe dla propagandy PRL slogany na temat dorobku 
Polski „ludowej”. Był mało przekonujący, spięty i zdenerwowany, 
a jego wystąpienie raziło sztampowością. Zupełnie inaczej wypadł 
papież, który mówił zdecydowanie o miejscu Polski w Europie. 
W każdym mieście Ojciec Święty wypowiadał zdania, które za-
padały w pamięć i wzmacniały ducha Polaków, a równocześnie 
wywoływały głębokie niezadowolenie w KC PZPR. Mimo wielu 

starań władzom partyjno-państwowym nie udało się wpłynąć 
na treść przemówień papieskich. Wiadomo, że podjęto 

w tej sprawie co najmniej dwie interwencje u przedsta-
wicieli Kościoła już w czasie pielgrzymki, ale okazały 

się one nieskuteczne. 
Mimo wielkiego nakładu sił i środków oraz 

zaangażowania tysięcy funkcjonariuszy SB i MO 
pierwsza wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie okazała 
się wielkim sukcesem polskiego Kościoła. Porażkę 

poniosła przede wszystkim propaganda opracowana 
przez dygnitarzy PZPR, mająca zniechęcać Polaków 

do udziału w uroczystościach z udziałem papieża. Mimo 
to w ocenach pielgrzymki przygotowanych na potrzeby KC 

PZPR przeważał optymistyczny ton. Wskazywano, że przebieg 
wizyty był spokojny, fiasko poniósł „przeciwnik polityczny” oraz 
– co najbardziej absurdalne – że część Polaków miała krytycz-
nie oceniać aluzyjne podteksty przemówień Jana Pawła II. Jak 
widać, aparat partyjny niewiele zrozumiał z papieskiego przesła-
nia, o jego sile zaś miał się przekonać w pełni w czasie strajków 
w sierpniu 1980 roku.

dr Rafał ŁATK A, IPN Warszawa

„Towarzysze, 
mamy 
problem”
Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża 
zmienił historię nie tylko Polski, ale i świata. 
Miał także fundamentalny wpływ 
na sytuację Kościoła w realiach PRL. Radość 
i entuzjazm wyrażał cały naród. Wyjątkiem 
były struktury PZPR. 

Partyjni dygnitarze dość długo mieli problem, by dostrzec 
konsekwencje nowej sytuacji. Wkrótce na horyzoncie komuni-
stów pojawił się kolejny poważny problem, gdyż bezpośrednio po 
konklawe polscy biskupi i sam Ojciec Święty zaczęli publicznie 
wspominać, że wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie jest możliwa. 
Negocjacje episkopatu z władzami rozpoczęły się w listopadzie 
1978 r. Władzom udało się uniknąć obecności papieża na ob-
chodach rocznicy śmierci św. Stanisława, co poczytywano sobie 
za duży sukces. Zaakcentowano to w tezach przygotowanych na 

▼  Spotkanie w Belwederze. Warszawa 2 czerwca 1979 r. Siedzą od lewej: 
prof. Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa i formalnie gospodarz 
wizyty po stronie państwowej, Jan Paweł II, I sekretarz KC PZPR Edward Gierek 
i prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

PIERWSZA ROZMOWA
Nie wiadomo, kiedy po raz pierwszy w rozmowie prymasa 

z papieżem pojawił się temat pielgrzymki, ale na pewno było to 
w pierwszych dniach, może godzinach po konklawe – pełnych 
emocji i wzruszeń, o czym przekonują zapiski prymasa pro me-
moria. Być może ten temat pojawił się już 16 października póź-
nym wieczorem, gdy po kolacji kardynałów elektorów z papieżem 
był czas na krótką rozmowę. Nazajutrz bowiem, 17 października, 
Episkopat Polski ogłosił komunikat, w którym napisano, że „skoro 
polski kardynał został Biskupem Rzymskim w okresie przygoto-
wań do uroczystości dziewięćsetlecia męczeńskiej śmierci biskupa 
męczennika, świętego Stanisława, to Jan Paweł II weźmie udział 
w tych uroczystościach”. Kilkanaście dni później, 6 listopada, 
w katedrze warszawskiej prymas Wyszyński podał datę wizyty – 
13 maja – co musiało być uzgodnione z Janem Pawłem II. Tę datę 
powtórzył kilka dni później w czasie wizyty na KUL.

Prymas, który czuł się odpowiedzialny za godne przyjęcie pa-
pieża Polaka, czuwał nad kościelno-rządowymi rozmowami na 
temat terminu i programu pielgrzymki. Ważne było dla niego, aby 
pielgrzymka miała charakter religijny, zgodnie z protokołem dyplo-
matycznym, a urzędnicy Stolicy Apostolskiej nie dali się wciągnąć 
w polityczną grę rządu PRL, co wyraził w liście do Jana Pawła II 
z 8 kwietnia 1979 r. W tej sprawie obaj rozumieli się doskonale. Od 
wyboru Jana Pawła II prymas nieustannie prosił rodaków o modli-
twę za papieża, w tym w intencji pielgrzymki, która – jak z czasem 
się okazało – przyniosła ogromne duchowe owoce. Została ona 
opisana na wiele sposobów, ale bez wątpienia niezwykle ciekawym 
dokumentem są zapiski prymasa Wyszyńskiego czynione na gorąco 
w połączeniu z wieloaspektową analizą wydarzenia. Odsłaniają one 
także stan ducha prymasa, który wzruszony przeczuwa, że dzieje 
się coś bardzo wielkiego, a co w pełni odsłoni się w przyszłości.

ODWRÓCENIE RÓL
W czasie wizyty doszło do swoistego odwrócenia ról. Przez lata 

kard. Wojtyła, w godności kościelnej równy kard. Wyszyńskiemu, 
świadomie i konsekwentnie oddawał pierwsze miejsce prymasowi, 
którego darzył wielkim szacunkiem. Teraz to prymas świadomie 
usunął się w cień, aby Polacy mogli być ze „swoim” papieżem. Dla-
tego w czasie pielgrzymki wszystkie wystąpienia prymasa, który 
zazwyczaj mówił długo, były krótkie. Wyszyński towarzyszył pa-
pieżowi w obu swych archidiecezjach – w Warszawie i Gnieźnie, 
pojechał też na Jasną Górę, tak bliską im obu, ale kiedy 7 czerw-
ca Jan Paweł II wyruszył na południe – do Krakowa, Wadowic, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Nowego Targu i Oświęcimia – prymasa 
z nim nie było. Dlaczego? „Wydaje mi się, że w Krakowie powi-
nien witać Ojca Świętego arcybiskup Macharski. Tam jedynym 
punktem odniesienia ma być Ojciec Święty. Nie chcę tworzyć 
rozdźwięku” – pisał w pro memoria. Chciał, aby w tej po części 
pożegnalnej i sentymentalnej podróży Jan Paweł II był sam ze 
„swoimi”. W tym czasie prymas Wyszyński przed obrazem Mat-
ki Bożej modlił się w intencji papieża i jego podróży po Polsce. 
„Otrzymane łaski przez obecność Ojca Świętego na Jasnej Górze 
są tak wielkie, że ktoś musi za nie tu dziękować. Właśnie to czy-
nię, trwając w postawie dziękczynnej, zwłaszcza w czasie Mszy św. 
i Apelu Jasnogórskiego” – pisał. Do Krakowa pojechał 9 czerwca, 
by następnego dnia rano uczestniczyć we Mszy św. na Błoniach, 
a potem pożegnać papieża na lotnisku. Pod koniec czerwca pry-
mas Wyszyński pojechał do Watykanu, by podziękować Janowi 
Pawłowi II za pielgrzymkę. Najbardziej zaś za akt oddania siebie 
i swojej misji Matce Bożej, której papież ofiarował złotą różę.

dr Ewa K. CZACZKOWSK A, UKSW Warszawa

Do „obsługi” pierwszej 
papieskiej wizyty 

w ojczyźnie 
zaangażowano blisko 90 tys. 

funkcjonariuszy MO, 
ORMO i SB.
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Ważne z punktu widzenia SB były próby „politycznego dys-
kontowania wizyty”. TW dostali więc zadanie upowszechniania 
„wśród duchowieństwa i wiernych pozytywnych ocen polityki 
partii i rządu na odcinku wyznaniowym, wyrażanie wdzięczności 
za zaproszenie papieża”, ale także podkreślania „wysiłku władz 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Jana Pawła II oraz opty-
malnych warunków wizyty”.

Agenci przede wszystkim jednak dostarczali bezpiece infor-
macje: o frekwencji na trasach przejazdu i w miejscach wystąpień; 
o udziale młodzieży w spotkaniach z papieżem; o dekoracjach na 
trasach przejazdu – hasłach, transparentach, „atmosferze powitań”; 
o sytuacji w zakładach pracy; a przede wszystkim o planach, za-
mierzeniach, intencjach duchowieństwa – prymasa i jego otocze-
nia czy na poziomie poszczególnych diecezji; a także o próbach 
działań środowisk opozycyjnych.

Bezpieka zgromadziła tysiące stron donosów, planów, rapor-
tów, analiz, szkiców sytuacyjnych… ale także setki godzin nagrań 
– każda uroczystość z udziałem Jana Pawła II była rejestrowana 
na magnetofonach oraz kamerami wideo, pion obserwacji zrobił 
także tysiące zdjęć. Wszystko po to, by zabezpieczyć partię ko-
munistyczną przed niepożądanymi skutkami wizyty. W jednym 
z raportów esbecy uspokajali, że w czasie uroczystości „większość 
transparentów wyrażała treści religijne”. Ale odnotowali także 
„hasła o szkodliwej wymowie politycznej, np. »Wolność i Niepod-
ległość – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela« (Warszawa, 
przed kościołem św. Anny), »SKS – semper fidelis« (Kraków)”.

TRIUMF KOŚCIOŁA
Zebrane informacje znacząco poszerzyły wiedzę SB o relacjach 

papieża z polskim episkopatem, z poszczególnymi ordynariuszami, 
ale także z innymi osobami duchownymi i świeckimi. Na przykład 

raporty dotyczące posiłków pozwalały się zorientować, kto był na 
tyle ważny dla Jana Pawła II, że zasiadał z nim przy stole – czasem 
wbrew protokołowi. Nagrane homilie i wystąpienia pozwalały do-
szukiwać się ukrytych antysystemowych treści w papieskim prze-
słaniu… Wszystko, co wiązało się z pielgrzymką, esbecy odbierali 
w wymiarze politycznym.

Duchowy wymiar pielgrzymki pozostał niezauważony przez 
kierownictwo resortu i władze PZPR. Dokonując, jeszcze 10 
czerwca, wstępnej oceny pielgrzymki – także na podstawie danych 
z MSW – aparatczycy PZPR z Komitetu Centralnego uznali, że 
„wizyta służyła dalszej poprawie stosunków między PRL a Waty-
kanem, zaakcentowaniu płaszczyzn współdziałania obydwu stron 
– zwłaszcza w zakresie umacniania pokoju i odprężenia w Euro-
pie”. Po czym dodali: „Wizyta przyczyniła się do umocnienia au-
torytetu Polski na arenie międzynarodowej”. Z samozadowoleniem 
uznawali także: „Nie sprawdziły się prognozy nieprzyjaznych nam 
ośrodków zachodnich […], że w czasie wizyty papieża osłabiona 
zostanie więź władzy ze społeczeństwem, dojdzie do »załamania 
politycznego« itp.”.

W 40. rocznicę podróży apostolskiej możemy jednak stwierdzić, 
że bliżej rzeczywistej oceny sytuacji był Witalij Pawłow, rezydent 
KGB w PRL, który stwierdził: „Pierwsza podróż Jana Pawła II 
do ojczystego kraju była wielkim triumfem Kościoła katolickiego. 
Niewątpliwie dodała sił i otuchy polskiej opozycji”.

dr hab. Filip MUSIAŁ, IPN Kraków

Operacja 
„Lato-79”
„Aktywne zainteresowanie wizytą papieża 
w Polsce wykazują ośrodki dywersyjne 
na Zachodzie i grupy antysocjalistyczne 
w kraju, szukając możliwości jej 
dyskontowania przeciwko PRL” – przestrzegał 
kierownik sztabu operacji „Lato-79”.

Sztab powołano 15 marca 1979 r., gdy stało się jasne, że piel-
grzymka Ojca Świętego jest nieunikniona. Na jego czele stanął gen. 
Bogusław Stachura – wiceminister spraw wewnętrznych, a jednym 
z jego trzech zastępców został gen. Konrad Straszewski – dyrektor 
Departamentu IV Służby Bezpieczeństwa, zajmującego się zwal-
czaniem Kościołów i związków wyznaniowych. Podobne sztaby 
powołano w każdym z województw, w których gościć miał papież.

RESORT W GOTOWOŚCI
Szefostwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i bezpieka po-

strzegały papieską pielgrzymkę wyłącznie w wymiarze politycznym. 
Widziały w niej jednak nie tylko zagrożenia – jak mogłoby się 
wydawać – ale także szanse na propagandowe korzyści. Stachura 
podkreślał: „Skuteczne zabezpieczenie wizyty papieża, gwaran-
tujące spokój i właściwy klimat polityczny, będzie miało 
duży wydźwięk propagandowy i określone reperkusje 
za granicą w stosunku do PRL”. Jednak żeby tak 
się stało, należało zapobiec wydarzeniom, które 
obnażyłyby prawdziwą twarz komunistycznej 
dyktatury. Dlatego kluczowym zadaniem SB 
stawało się ograniczenie aktywności środowisk 
opozycyjnych, kolportażu drugoobiegowych 
wydawnictw – zarówno tych o charakterze 
politycznym, jak i literatury sakralnej – bloko-
wanie przemytu wydawnictw i dewocjonaliów 
z zagranicy do PRL, uniemożliwianie kontaktów 
Jana Pawła II z osobami kontestującymi system 
komunistyczny…

Resort miał więc formalnie za zadanie fizyczne za-
bezpieczenie pielgrzymki, co realizował głównie siłami Mi-
licji Obywatelskiej i – w zakresie bezpieczeństwa papieża – BOR. 

Służbie Bezpieczeństwa wyznaczono odmienne zadania. Od 
wczesnej wiosny bezpieka zaczęła, z zaangażowaniem, gromadzić 
informacje o sytuacji w polskim Kościele oraz w środowiskach opo-
zycyjnych: o ich planach i zamierzeniach związanych z papieską 
wizytą, zwłaszcza takich, które mogłyby okazać się niewygodne 
dla władzy komunistycznej. Gdy termin pielgrzymki się zbliżał, 
jednym z zadań bezpieki stało się ograniczenie liczby wiernych, 

którzy mieli wziąć udział w uroczystościach. Esbecy sugerowali 
swym tajnym współpracownikom organizowanie „w tym czasie 
w parafii lub zakonie wspólnego oglądania transmisji telewizyjnej 
z imprezy połączonej z modlitwą”.

Jeszcze przed rozpoczęciem pielgrzymki „stosując prewencyjne 
zatrzymania ograniczano możliwość przemieszczania się znanych 
z aktywności osób z grup antysocjalistycznych do miejscowości, 
w których planowane były spotkania i uroczystości z udziałem 
papieża”. Jednocześnie esbecy podkreślali: „Wzmożone działa-
nia resortu spraw wewnętrznych oraz niechętny stosunek Epi-
skopatu do rozwijanych przez nich inicjatyw spowodowały, że 
niektóre z wrogich grup (KSS-KOR, odłam A[ndrzeja] Czumy 
w ROPCiO) bezpośrednio przed wizytą zawiesiły swoją aktyw-
ność, używając argumentacji, że nie chcą komplikować sytuacji 
Kościołowi”.

POLITYCZNO-OPERACYJNE ZABEZPIECZENIE 
W czasie papieskiej pielgrzymki podstawowym celem resortu 

spraw wewnętrznych PRL stało się „polityczno-operacyjne za-
bezpieczenie wizyty”, czyli ochrona partii komunistycznej i PRL 
przed jej niekorzystnymi skutkami. Troskę o bezpieczeństwo 
papieża i towarzyszących mu osób komunistyczni aparatczycy 
stawiali na dalszym planie. Do realizacji działań operacyjnych 
skierowano 2 tys. funkcjonariuszy SB z całej Polski „ludowej”. 
W niektórych przedsięwzięciach wspierali ich milicjanci. Ci ostat-
ni nie tylko fizycznie zabezpieczali pielgrzymkę, ale też inten-
sywnie rozpoznawali „elementy kryminalne i pasożytnicze”, by 
zapobiec zakłócaniu przez margines społeczny porządku podczas 
pielgrzymki. Wspólnie z funkcjonariuszami SB sprawowali pieczę 
nad zakładami poligraficznymi, magazynami broni, materiałów 
wybuchowych oraz łatwopalnych, a także składnicami środków 
chemicznych itp. W sumie w jawnych i operacyjnych działaniach 
wykorzystano w czasie pierwszej papieskiej pielgrzymki prawie 
32 tys. milicjantów, a kolejne 7 tys. pozostawało w odwodzie.

Esbecy prowadzili „działania kontrolno-represyjne” uderzające 
m.in. w nielegalny handel dewocjonaliami. Równolegle systema-
tycznie starali się rozpoznawać nastroje społeczne, by na bieżąco 

wykrywać tendencje niekorzystne dla komunistycznej wła-
dzy. Przede wszystkim jednak usiłowali przeciwdziałać 

wszystkiemu, co mogłoby wprowadzić akcenty po-
lityczne w czasie uroczystości z udziałem papieża 

albo pobudzić wiernych do publicznego manife-
stowania wiary. Dlatego bezpieka obawiała się 
treści transparentów rozwijanych przez wier-
nych, lękała się plotek o cudach, mogących 
szerzyć się w tłumie, próbowała także prze-
ciwdziałać kontaktom Jana Pawła II z repre-
zentantami środowisk opozycyjnych czy choćby 

kontestujących PRL, ale także z dziennikarzami 
zagranicznymi. Pion obserwacji dokumentował 

sposób udekorowania ołtarzy, ale także budynków 
czy ulic, którymi miał przejeżdżać papież.

AGENCI W KOMITETACH
Esbecy zmobilizowali sieć agenturalną w całej PRL. Wpro-

wadzili swoich agentów do diecezjalnych komitetów organizują-
cych papieską pielgrzymkę – wyznaczając im zadanie sugerowa-
nia rozwiązań najbardziej korzystnych dla komunistów. Tajnym 
współpracownikom, którzy mieli brać udział w uroczystościach, 
nakazano wpływać na tonowanie nastrojów w miejscach uroczy-
stości i na trasach przejazdu papieża.

W czasie 
pierwszej 

pielgrzymki Jana Pawła  II 
do ojczyzny w jawnych 

i operacyjnych działaniach 
wykorzystano prawie 

32 tys. milicjantów, a kolejne 7 tys. 
pozostawało w odwodzie. 

Do realizacji działań 
operacyjnych skierowano 

2 tys.  funkcjonariuszy 
SB.

▼  Trasy przejazdu papieża były pilnowane przez służby mundurowe oraz cywilne. 
MSW zmobilizowało wielką rzeszę tajnych współpracowników SB, mających 
informować o wszystkich poczynaniach Jana Pawła II.
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7 czerwca Jan Józef Szczepański zanotował w swoim dzienniku: 
„Dalszy ciąg nieprawdopodobnego papieskiego interludium w pe-
erelowskiej rzeczywistości. Zmiana ludzkiego klimatu, nastroju 
tych tłumów, [...] które są pogodne, życzliwe, niemal serdeczne, 
jest najosobliwszym fenomenem psychologicznym i socjologicznym. 
To jest zaspokojony głód sensu, słów, które nie mają sloganowego 
brzmienia, uczuć, które nie są udawane”.

Podobne spostrzeżenia zawarł Adam Michnik w artykule pod 
charakterystycznym tytułem „Lekcja godności”: „[...] ci sami ludzie, 
na co dzień sfrustrowani i agresywni w kolejce za sprawunkami, prze-
obrażali się w zbiorowość pogodną i rozradowaną, stali się pełnymi 
godności obywatelami”. Jan Józef Lipski wspominał: „[...]ludzie stali 
się inni: wzajemnie życzliwi, zdyscyplinowani, lecz swobodni, [...] 
pełni poczucia wewnętrznej i zbiorowej wolności, jakby odmienieni”.

Pielgrzymka przyniosła wyjątkowe doświadczenie samoorgani-
zacji społecznej – tysiące ludzi angażowało się w działalność służ-
by porządkowej, przygotowanie spotkań, organizowanie udziału 
grup parafialnych i diecezjalnych w uroczystościach itp. Pojawiły 
się nawet elementy wolnego rynku – ogromne zapotrzebowanie na 
pamiątki z pielgrzymki wywołało masową ich produkcję, w dużym 
stopniu nielegalną z punktu widzenia władz.

WIARA I NIEPODLEGŁOŚĆ
W trakcie pielgrzymki stosunkowo niewielką aktywność prze-

jawiała opozycja. Związane to było z pragnieniem niezakłóce-
nia uroczystości oraz stanowiło odpowiedź na prośby Kościoła. 
Otwarcie wyraził je m.in. prymas kard. Stefan Wyszyński podczas 
spotkania z grupą członków KSS KOR. Więcej aktywności prze-
jawiało ROPCiO, którego działacze kolportowali ulotki i plakaty, 
a podczas Mszy pożegnalnej w Krakowie wypuścili w powietrze 
balony z przyczepionym orłem w koronie.

Kilkakrotnie w trakcie pielgrzymki pojawiły się transparenty. 
Największe symboliczne znaczenie miał ten przygotowany przez 
wrocławską grupę skupioną wokół Kornela Morawieckiego. Na 

biało-czerwonym tle widniały słowa „Wiara” i „Niepodległość”. 
Transparent ten eksponowano podczas uroczystości w Warszawie 
i Częstochowie, gdzie został zarekwirowany przez SB. Do Kra-
kowa zawieziono jednak nowy.

ZAPOMNIANI PIELGRZYMI
Nieco zapomnianym epizodem pielgrzymki jest udział w niej 

obywateli innych państw bloku wschodniego. Wybór polskiego pa-
pieża także i im przyniósł nadzieję na zmiany. Zachodni dziennikarze 
odnotowali liczny udział Węgrów, Słowaków i Czechów. Ci ostat-
ni zaznaczyli swoją obecność w Gnieźnie transparentem „Pamatuj, 
Otče, na své české děti”. Papież odpowiedział spontaniczną deklara-
cją, stanowiącą jednocześnie wezwanie: „Nie może ten papież, który 
nosi w sobie spuściznę Wojciechową, zapomnieć tych dzieci! I nie 
możemy my wszyscy, drodzy bracia i siostry, którzy nosimy w sobie 
to samo Wojciechowe dziedzictwo, zapomnieć tych naszych braci!”.

Do Polski przyjechali także mniej licznie mieszkańcy innych 
państw, zapewne najtrudniej było obywatelom sowieckim. Pod-
ziemna „Kronika Kościoła katolickiego na Litwie” informowała 
o uniemożliwieniu duchowieństwu i wiernym wyjazdu do PRL. 
Na połowie terytorium kraju odbierano jednak polską telewizję, 
dzięki czemu pielgrzymkę śledzili zarówno wierzący, jak i ateiści. 
Śmiało można przypuszczać, że ten telewizyjny przekaz dotarł 
także do innych mieszkańców pogranicza, szczególnie w Związku 
Sowieckim i Czechosłowacji, z uwagi na barierę językową zapewne 
rzadziej pielgrzymkę obserwowali obywatele NRD.

Po zakończeniu oświadczenia podsumowujące wizytę wydały 
zarówno ROPCiO, jak i KOR. W tym drugim stwierdzano, że 
„przeżyliśmy wydarzenie historyczne, wydarzenie, którego wpływ 
jest ogromny już w tej chwili i z pewnością potężnieć będzie na-
dal”. Przekonanie to uzyskało potwierdzenie latem 1980 r., gdy 
rodziła się Solidarność – wśród jej źródeł powszechnie wymieniano 
doświadczenia z czerwca 1979 roku.

Mimo upływu lat społeczne postrzeganie pierwszej pielgrzymki 
Jana Pawła II do ojczyzny nie ulega zmianie. W przeprowadzonym 
w 2009 r. sondażu CBOS respondenci zdecydowanie przypisują jej 
największe znaczenie spośród wszystkich, zarówno w wymiarze 
osobistym, jak i wspólnotowym. Aż 78 proc. badanych uznało, że 
przyczyniła się ona do powstania Solidarności i odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

dr Łukasz K AMIŃSKI, Uniwersytet Wrocławski

Najbardziej 
oczekiwana
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do ojczyzny była, jak się wydaje, najbardziej 
oczekiwanym wydarzeniem w historii Polski. 
Według badania OBOP z kwietnia 1979 r. 
wiedziało o niej 98 proc. Polaków. 

Niestety, nie zadano wówczas pytania o oczekiwania związa-
ne z wizytą Ojca Świętego. Z notatek, raportów i zapisków wyłania 
się przede wszystkim obraz ogromnych, a przy tym bliżej niespre-
cyzowanych nadziei – na przełom w relacjach państwo–Kościół, 
poprawę sytuacji Polski, odrodzenie narodu. Odzwierciedlenie tych 
oczekiwań znaleźć można nawet w ówczesnych dowcipach poli-
tycznych. Przybyły na spotkanie z Janem Pawłem II w Warszawie 
emigrant pyta taksówkarza: „Panie, czy to już plac Bankowy?”, 
„Jeszcze Dzierżyńskiego” – odpowiada szofer.

Zarówno władze PRL, jak i Kościół zaobserwowały wzrost 
praktyk religijnych już przed rozpoczęciem wizyty. Wydział Pra-
cy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR dostrzegał wręcz niebez-
pieczeństwo pojawienia się prób „klerykalizacji życia i stosowania 
terroru wiary”.

NADZIEJE OPOZYCJI
Wiele nadziei związanych z bezprecedensową wizytą głowy Ko-

ścioła w państwie komunistycznym żywili działacze opozycji. Już 
w kwietniu swoje oświadczenie w związku z planowaną pielgrzymką 
wydali uczestnicy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 
Podkreślali oni trwający od lat wzrost autorytetu Kościoła, a także 
działania państwa zmierzające do ograniczenia jego działalności. 
Oczekiwano, że pielgrzymka zmieni ten stan rzeczy i jednocze-
śnie przypominano żądania ROPCiO, w tym postulaty wolności 
zrzeszania się, wolności słowa i zniesienia cenzury.

W maju list do Jana Pawła II wystosował Komitet Samoobro-
ny Społecznej KOR. Papieża określano w nim jako „rzecznika 
najlepszych wartości kultury polskiej, kultury wolnej od ciasnego 
nacjonalizmu, kultury opartej na tolerancji, pluralizmie, kultury 
związanej z chrześcijańskim światem wartości”. Wiele miejsca 
poświęcono encyklice „Redemptor hominis”, jako odnoszącej się 
do kwestii praw człowieka. Jednocześnie opublikowano oświad-
czenie wzywające do ogłoszenia amnestii, umożliwienia więźniom 
udziału w praktykach religijnych, poprawy warunków w zakładach 
karnych oraz oddania Caritas Kościołowi.

MIĘDZY „DZIENNIKIEM” A WOLNĄ EUROPĄ
Podczas spotkań, a także przejazdów ulicami miast Ojcu Świę-

temu towarzyszyły tłumy. Zachodni dziennikarze pisali o nawet 

10 mln uczestników zgromadzeń. Nawet jeśli te szacunki były 
przesadzone, mieliśmy do czynienia z niezwykłym w owym cza-
sie fenomenem – masowym udziałem w uroczystościach, których 
organizatorem nie była partia.

Dla większości społeczeństwa podstawowym źródłem informacji 
o pielgrzymce były programy telewizyjne – zarówno stosunkowo 
nieliczne transmisje na żywo, jak i relacje zawarte w „Dzienni-
ku Telewizyjnym”. Prowadzone na bieżąco analizy odbioru tych 
programów wskazują na silne niezadowolenie odbiorców. Spo-
wodowane było ono niedosytem związanym ze zbyt krótkim 
czasem relacji, brakiem większej liczby bezpośrednich transmisji, 
prezentacją fragmentów liturgii zamiast wypowiedzi papieża. Za 
tendencyjne uważano odczytywanie wybranych fragmentów ho-
milii przez lektora, zamiast przytaczania oryginalnych wypowiedzi 
Jana Pawła II, skracanie jego wypowiedzi, nieukazywanie tłumów 
uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach i ich reakcji itp. 
Z dnia na dzień rósł więc odsetek osób słuchających relacji zagra-
nicznych rozgłośni.

Już przed przyjazdem Jana Pawła II krążyły liczne pogłoski. 
Mówiono m.in. o masowym szyciu sutann i komży dla funkcjo-
nariuszy i agentów SB, którzy mieli inwigilować uczestników 
uroczystości. Pojawiały się wieści, że ceny kwater w miastach 
odwiedzanych przez papieża sięgnęły niebotycznych wysokości, 
spodziewano się braków żywności. Niewykluczone, że te pogłoski 
były inspirowane przez władze, pragnące zniechęcić Polaków do 
udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym. W trakcie pielgrzymki 
rozpowszechniane były plotki o ciężkiej chorobie lub śmierci pre-
miera Piotra Jaroszewicza (nieobecnego podczas powitania), a także 
o manipulacjach władz – np. rzekomym sterowaniu oklaskami, by 
utrudnić papieżowi wygłaszanie homilii.

PRZEMIANA
Większość obserwatorów zwróciła uwagę na niezwykłą prze-

mianę społeczeństwa polskiego, wywołaną obecnością papieża. 

▲  Obecność na pielgrzymce była ważnym elementem kształtowania tożsamości 
pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie. 

▼ Entuzjazm, z jakim Polacy przyjmowali papieża, był zaskoczeniem dla władz.
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strachu oraz powszechnego przekonania o niezmienności i trwa-
łości systemu. Zakwestionowana została jego siła ‒ cóż bowiem 
mogła ona znaczyć wobec gromadzących się wokół papieża mi-
lionów? Tym bardziej że Jan Paweł II, chociaż opuścił ojczyznę, 
zapewniał wciąż o swej bliskości.

PRZEŁAMAĆ LĘK I DAĆ ŚWIADECTWO 
Ileż razy w czasie tych dziewięciu dni dotykał papież najistot-

niejszych praw narodu, podkreślając, że „nie może być Europy 
sprawiedliwej bez Polski niepodległej”, upomniał się o te prawa 
i nie pozostawił żadnych wątpliwości, że nadal pozostanie orę-
downikiem Polaków. Z pewnością miało to swoje konsekwencje 
w odważniejszej konfrontacji z komunistyczną rzeczywistością. 
Czyż przejawem tych postaw nie była deklaracja uchwalona 2 mar-
ca 1980 r. przez kilkuset przedstawicieli Ruchu Światło–Życie, 
domagająca się przełamania lęku i wejścia ,,na drogę odważnego, 
konkretnego i prostego dawania świadectwa prawdzie bez względu 
na konsekwencje […]. Tak zostałaby wprowadzona w życie narodu 
realna siła wyzwolenia”? Jednocześnie w związku z mającymi się 
odbyć za kilka tygodni peerelowskimi „wyborami” autorzy de-
klaracji stwierdzali, że udział w nich jest sprawą sumienia i jeżeli 
ktoś nie ufa rządzącym, „niech da świadectwo prawdzie w jedyny 
możliwy sposób ‒ nie uczestnicząc w wyborach”. Jednocześnie 
udzielono wsparcia ówczesnej opozycji, tym nielicznym, podkre-
ślając, że „samo odważne dawanie świadectwa prawdzie i wystę-
powanie w obronie słusznych praw człowieka z narażeniem nawet 
własnego życia zasługuje na głębokie uznanie oraz na udzielenie 
wszelkiej pomocy”. Tak zdecydowana deklaracja nie powstałaby 
z pewnością przed papieską pielgrzymką.

Gdy latem 1980 r. walkę tę podjęły setki tysięcy osób, wal-
kę – jak pisał Jan Paweł II ‒ „o chleb powszedni, sprawiedliwość 
społeczną” i w obronie „nienaruszalnych praw do własnego ży-
cia i rozwoju”, papieskie portrety zawisły – obok obrazów Matki 
Boskiej Częstochowskiej – w strajkujących zakładach nie tylko 
w Gdańsku, ale i w Szczecinie, Wrocławiu… Anna Walentynowicz 
tłumaczyła, że ta symboliczna obecność przypominała, że gdyby 
komuniści zdecydowali się na krwawą rozprawę ze strajkującymi, 
jak uczynili to w grudniu 1970 r., papież nie milczałby, ale powie-
działby o tym światu. Bez Jana Pawła II, bez doświadczenia, jakie 
pozostało po jego czerwcowej pielgrzymce, nie byłoby sierpniowych 
strajków 1980 r., które ks. Józef Tischner oglądał z oddali. „Jedli-
śmy z papieżem kolację, kiedy włoska telewizja pokazała zdjęcia 
z Gdańska. Brama strajkującej Stoczni. Tłum ludzi. Na sztache-
tach stoczniowego płotu pozatykane bukiety kwiatów. Kamera 
najeżdża na bramę i między tymi kwiatami pokazuje portret Jana 
Pawła II. A ten papież siedzi obok mnie. Skulił się. Nie powie-
dział słowa. Myśmy też zamilkli. Nie było jeszcze wiadomo, jak 
to się wszystko skończy. Powszechne było przekonanie, że to on 
nabroił” – zapamiętał sierpień 1980 roku.

„MUSICIE BYĆ MOCNI”
Czerwcowej pielgrzymki nie można ograniczać jedynie do 

polskiej perspektywy, gdyż to wszystko, co oddziaływało na Po-
laków, dotykało także ‒ oczywiście w o wiele mniejszym stopniu 
‒ pobratymczych narodów zniewolonych przez Związek Sowiec-
ki. Odsłaniając „duchową jedność chrześcijańskiej Europy”, Jan 
Paweł II przypominał wielowiekową chrystianizację Wschodu 
spychanego z tej drogi przez komunizm. „O jakże bardzo pragnął-
bym, ażeby mogli tutaj, przy tej pielgrzymce papieża Słowianina, 
być jeszcze inni nasi bracia w języku i w losach dziejowych”. Tym 
samym odwiedzając ateistyczną PRL, rządzoną przez komunistów, 

potwierdzał słowa wypowiedziane w kilka tygodni po rozpoczęciu 
pontyfikatu: „Nie ma już milczącego Kościoła. Dziś przemawia 
on głosem papieża”. Jakże musiały brzmieć jego słowa: „Trzeba 
też, aby był przypomniany chrzest Rusi w Kijowie w 988 roku”, 
gdy docierały do nielicznych kapłanów bądź wiernych prześlado-
wanych za naszą wschodnią granicą. Zwracając się do Czechów, 
gdzie spośród trzynastu stolic biskupich jedynie trzy były obsadzone 
przez biskupów ordynariuszy, gdzie zakony nie mogły swobodnie 
działać, gdzie Kościół był skutecznie rozbijany przez organizację 
Pacem in Terris, mówił: „Nie może ten papież, który nosi w sobie 
spuściznę Wojciechową, zapomnieć tych dzieci!”. Odcinający się 
krótko przedtem od działaczy Karty 77 kard. František Tomašek, 
zapytany wiosną 1980 r., po przyjęciu przez Jana Pawła II w Rzy-
mie: „Co najbardziej ciąży na życiu kraju?”, odpowiadał: „Obec-
ność Moskwy. Wszystko jest dławione, ludność jest rozgniewana. 
Jak można sobie wyobrazić, by funkcjonował kraj strzeżony przez 
Armię Czerwoną?”.

Dywizji, czołgów nie brakowało sowieckiej armii ‒ a ile ich 
miał papież? Swój pontyfikat rozpoczynał słowami „Nie lękajcie 
się!”.  W czasie czerwcowej pielgrzymki 1979 r. słowa Jana Pawła 
II uczyniły miliony – nie tylko Polaków – jak być silniejszymi, 
pozwalały im odepchnąć lęk. Przemiana dokonała się w ludzkich 
duszach i umysłach na płaszczyźnie narzuconej przez papieża ‒ 
na polu, na którym czołgi zamieniły się w przeżarty rdzą złom.

dr Jarosław SZAREK, prezes IPN

Duch 
przeciwko 
czołgom 
Koniec lat 70. XX w. był czasem stałej 
ekspansji Związku Sowieckiego, który 
nie tylko zdobywał kolejne przyczółki na 
wszystkich kontynentach, ale też uwodził 
liczne rzesze „pożytecznych idiotów” 
w wolnym świecie.

Robotnicze wystąpienia w Radomiu, Ursusie i Płocku 
w czerwcu 1976 r. zakończyły trwający od początku dekady czas 
złudzeń, że komunistyczny system – wspierany zachodnimi kre-
dytami i technologiami – może w dłuższej perspektywie zapewnić 
Polakom dostatnie życie. Trzy lata później, w 1979 r., czerwcowa 
pielgrzymka Jana Pawła II pokazała skalę jeżeli nie politycznej, 
to z pewnością ideowej delegitymizacji komunistycznych władz.

„PRZEBIEG WYDARZEŃ 198*”
Było oczywiste, że po „dziewięciu dniach wolności” Polska nie 

będzie już taka sama. Pozostawało jedynie pytanie, kiedy i jakie 
skutki przyniesie ów czas. Tych, które nastąpiły, nie przewidział 
jednak nikt. Peerelowski socjolog prof. Jan Szczepański zakładał 
wybuch kolejnego kryzysu politycznego. „Ale nie przewiduję, aby 
mógł on doprowadzić do rzeczywistej zmiany. Bowiem podstawo-
we wartości ustroju, tzn. ideologia marksizmu-leninizmu i zasady 
działania partii, są niezmienne […]. Zamiast reform po kryzysie 
przyjdzie znowu udawanie, że nic się nie stało. Prawdziwe zmiany 
może wywołać wojna między supermocarstwami, wojna z Chinami 
czy jakieś wielkie zmiany w sytuacji światowej” – pisał tuż po za-
kończeniu papieskiej pielgrzymki. Leszek Szaruga, poeta związany 
ze środowiskami kontestującymi PRL, redaktor pism publikowa-
nych poza zasięgiem cenzury, kreślił pod pseudonimem Jadwiga 
Kwiatkowska w grudniu 1979 r. na łamach paryskiej „Kultury”, 
w utworze political-fiction „Przebieg wydarzeń 198*”, wizję kolej-
nego wybuchu. Zaczynał się on strajkami w Łodzi w odpowiedzi 
na zwolnienie jednej włókniarki. Protesty rozszerzały się na cały 
kraj („Łódzkie wypadki sierpniowe z 198* roku weszły na stałe do 
kalendarza polskiej historii”), wreszcie za zgodą Moskwy władzę 
przejęło wojsko, zwołano zjazd partii, wybrano nowego I sekre-
tarza PZPR, zwolniono aresztowanych po strajkach, zezwolono 
na powstawanie stowarzyszeń, a „opozycja stanęła wobec następu-
jącego dylematu: dalszego nacisku w celu osiągnięcia maksimum 
swobód lub utrwalania ograniczonych zdobyczy wywalczonych 
przez rewoltę wojskową”. 

Paradoksalnie właśnie w tej literackiej wizji odnajdujemy więcej 
elementów, które miały wydarzyć się w przyszłości, niż w socjolo-
gicznej analizie uczonego. Nie ulegało wątpliwości, że przeżycia 
papieskiej pielgrzymki, zapamiętane przez miliony, pozostawiły 
nadzieję: zmiany są możliwe. Nadejście kolejnego „polskiego mie-
siąca” pozostawało jedynie kwestią czasu. 

To niezwykłe doświadczenie wspólnotowe ‒ możliwość „policze-
nia się” – uderzyło w komunistyczne rządy wsparte na fundamentach 

◄  Po pielgrzymce zarówno przedstawiciele władzy, jak i opozycji mówili, że jej 
efektem było „policzenie się Polaków”.

▼  W sierpniu 1980 r. na bramie Stoczni Gdańskiej strajkujący powiesili portret 
Jana Pawła II. Powstanie Solidarności było jedną z konsekwencji pielgrzymki 
w czerwcu 1979 r. 
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