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Było  to  tak.
We  wrześniu  2014  roku,   podczas  studiowania    dziejów  chrześcijaństwa   z  biografią  Jana
Pawła  II  na  tle  kilku  krytycznych  o  nim  artykułów, w  czasie  śniadania  spadła  mi  cegła  na
głowę,   poczułam silne jakby uderzenie, znak,że  muszę  się  dokładnie  przyjrzeć  temu  tematowi. 
Mało się  nie  udławiłam  od  tego uderzenia  i  prawie  natychmiast  zabrałam się  do  pracy. I tak
przez  ponad dwa miesiące  codziennej  pracy,  wyszukiwania w  internecie   źródeł  ,  drogą
żmudnej   analizy ,  którą   przedstawiam  wg kolejności  analizowanych  przeze   mnie   źródeł,
doszłam do  wstrząsającego  odkrycia  .Gdyby  nie zasoby internetowe , prawda  ta  nigdy nie
wyszłaby  na  jaw,  gdyż  tylko  ja  jedna w  tym czasie  prowadziłam w Polsce ( a może  także i na
świecie  )  nowoczesne  śledztwa czy też może różne  literackie i historyczne dociekania ( historia
jest przecież badaniem źródeł)   i poszukiwania  prawdy,co  na jedno wychodzi, z  uwzględnieniem
wszystkich dostępnych  źródeł.Pierwsze spostrzeżenia  dotyczyły  różnych  zdjęć  Karola  Wojtyły
udostępnionych w  Internecie,  potem  jakieś  dziwne  i  mało wiarygodne  biografie nawzajem  się
wykluczające , a potem  nos , intuicja i  przenikliwość    wyrobionego zawodowca w  międzyczasie
na  innych  śledztwach  dziennikarskich   doprowadziły  mnie  do  prawdy. Cytuję różne  źródła
kierując  się   wyłączenie   dociekaniami   w  sprawie   prawdziwej   biografii  wielkiego  patrioty
Wszechpolaka,  i  nie  jestem  pod  tym względem  ani  uprzedzona  ani  stronnicza. Nigdy  nie
byłam fanatyczną katoliczką  i być  może dlatego  nie jestem zamulona doktrynerskim podejściem
do  tematyki  kościoła . 
                                                                                     Redaktor  Naczelna  Krystyna  Ziemlańska 
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  JAN PAWEŁ  II PAPIEŻ CZY  ANTYPAPIEŻ 

Jan  Paweł  II nie  zreformował  Kościoła  od  wewnątrz   ani też  nie zreformował Watykanu  i   jak
ujawniają  po  latach  jego wypowiedzi  , był  wręcz  antypatriotą  antynarodowym . Twórczość  
Jana  Pawła  II  zanim  został  papieżem , bardzo różni się  od jego  późniejszych   tekstów. Jego  
najwybitniejsze  dzieło  literackie   i poetyckie   RENESANSOWY PSAŁTERZ   KSIĘGA 
SŁOWIAŃSKA  napisany w    latach 1938-39,    nie  stanowiło   nigdy   potem  treści jego  
nauczania  , a dzieło  to zawiera  zarówno  przepowiednie  ,jak  też    wielkie  przesłanie  na  
Narodu  Polskiego.  Co  się  stało w  Karolem Wojtyłą  po  tym,  jak  stał się    papieżem  Janem  
Pawłem  II?  Był twórczym  artystą , który z  daru  i natchnienia  Bożego  oraz z  absolutnych  
wyżyn Parnasu /  Olimpu napisał  takie wiekopomne  dzieło , a potem  został  księdzem  i   jak w  
innych  przypadkach  tworzył  typowe  dla  kleru wypociny  klechy ... bo  zidiociał w Watykanie?
Czy  też   jest  to  skutek 'formozy'  starozakonnej?  Będąc  papieżem, a  przedtem  kardynałem  i 
biskupem ,nie miał  problemów z  publikacją  oraz  propagowaniem  swego mesjańskiego   dzieła  
jak  też   innych  swych  dzieł , ale  tego nie robił.  W   latach  60  -tych  wykładał  na  KUL w 
Lublinie  i nawet nie wspomniał  o  tym  dziele  oraz  innych swych dziełach  . Nie  lubił  Polski  
narodowej i  arogancko  porównywał  Polskę i cywilizację słowiańską  do  afrykańskiego  buszu  i  
lepianek  pustynnych, podczas  gdy  wielki  władca  Polski Chrobry władał  biegle  łaciną  i  był  
wielkim  władcą  europejskim  oraz znakomitym wodzem  wojskowym ,a już  Mieszko  I przed  
nim  wprowadzał  chrześcijaństwo  do Polski w  IX  wieku ,  w zawodowym  uzbrojeniu na  koniu i 
nie w lepiance. Nie  rozumiał   też  Jan Paweł  II ,nawet  co  to  jest  patriotyzm  i  wiele  razy  plótł 
bzdury jak  prostacki wieśniak.  
        
                 PAMIĘĆ  I TOŻSAMOŚĆ   cytat z  książki  JP  II  :

(….)  Słowa wypowiedziane w ( masońskim-  przypis  red.) UNESCO na temat tożsamości narodu, 
wyrażającej się przez kulturę, spotkały się ze szczególnym aplauzem przedstawicieli krajów 
Trzeciego Świata. Niektórzy delegaci EuropyZachodniej - jak mi się wydawało - byli bardziej 
powściągliwi. Można by w tym miejscu zapytać: dlaczego? Jedna z moich pierwszych podróży 
apostolskich prowadziła do Zairu w Afryce Równikowej.
Olbrzymi kraj, w którym używa się, oprócz czterech głównych, około dwustu pięćdziesięciu 
języków, wielka ilość szczepów i plemion. Jak z tej różnorodności i wielości stworzyć naród? W 
podobnej sytuacji znajdują się prawie wszystkie kraje Afryki. 
Być może, że pod względem kształtowania się świadomości narodowej są na etapie, który w 
historii Polski odpowiada czasom Mieszka I czy Bolesława Chrobrego. (  SIC  !)

 W X w. obszary małopolski włączone zostały do państwa Czech a pod koniec wieku Mieszko I 
zbrojnie zdobywa i na trwale włącza do państw polańskich Piastów  .

Dość  zacytować  przekaz  Galla  Anonima  o uczcie  królewskiej w  roku  1000  wydanej  
przez    króla  Bolesława  Chrobrego  na  cześć  Ottona  III   :....'  podczas  trzech  dni swojej  
konsekracji,  prawdziwie  cesarskie  i  królewskie  urządzając  biesiady, a  każdego  dnia  wszystkie 
naczynia  i sprzęty zmieniał, zastawiając coraz  to  inne i  jeszcze  więcej  kosztowne.  
Ukończywszy  wreszcie  biesiady,  nakazał  cześnikom  i  stolnikom  zebrać  ze  wszystkich  stołów 
z trzech  dni złote  i srebrne  naczynia,  bo  żadnych  drewnianych  tam  nie  było,  mianowicie  
kubki, puchary,  misy, czarki  i rogi,  i ofiarował  je  cesarzowi w  celu uczczenia  go,  nie zaś  jako  
dar książęcy.Komornikom zaś, rozkazał  podobnie  zebrać  rozciągnięte  tkaniny  i   obrusy,dywany,
kobierce,  serwety, ręczniki  i cokolwiek  było  do  nakrycia  i znieść  wszystko  do   komory  
cesarskiej.  Opis  ten   potwierdza także  bardzo  znany ówczesny  kronikarz  i  biskup  niemiecki  
Thietmar  w kronice  Gesta  Saxorum.                                                                                                3.
 



że  nie  był to jednorazowy  fajerwerk na  pokaz  dla cesarza, Gall  Anonim  dodaje:
'  Biesiady  zaś  swoje  zwyczajne  tak okazale  urządzał, że  każdego  dnia  powszedniego   kazał  
zastawiać  40 stołów  głównych,  nie  licząc    pomniejszych; tym  wszystkim  nic  jednak  nie 
wydawał z  cudzych,  lecz  wszystko   z  własnych zasobów.  Miał  też  ptaszników  i łowców  
wszystkich  niemal ludów, którzy  chwytali    wszelkie  rodzaje  ptactwa  i zwierzyny, z tych  zaś  
czworonogów  jak  i ptactwa,codziennie  przynoszono  do jego  stołów  pełne  misy każdego  
gatunku.
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Dalej  Papież:
Nasi pierwsi królowie stawali przed podobnym zadaniem. Teza o kształtowaniu tożsamości narodu 
poprzez kulturę, wypowiedziana w UNESCO, odpowiadała najbardziej żywotnym potrzebom 
wszystkich młodych narodów, które szukają dróg do ugruntowania swojej suwerenności.
Kraje Europy Zachodniej są dzisiaj na etapie, który można by określić jako „posttożsamościowy”. 
Myślę, że jednym ze skutków II wojny światowej było właśnie kształtowanie się tej mentalności 
obywateli, w kontekście Europy, która kierowała się ku zjednoczeniu. Naturalnie, jest też wiele 
innych motywów jednoczenia się Starego Kontynentu. Jednym z nich jest niewątpliwie stopniowe 
wychodzenie poza
kategorie wyłącznie narodowe w określaniu własnej tożsamości. Owszem, narody Europy 
Zachodniej z  reguły nie boją się, że utracą swoją tożsamość narodową. Francuzi nie boją się, że 
przestaną być Francuzami przez fakt wstąpienia do Unii Europejskiej, jak też Włosi, Hiszpanie itd. 
Polacy też się tego nie boją, choć historia ich tożsamości narodowej jest bardziej złożona. 
Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. Takiej ewolucji nie przeszła 
prawdopodobnie żadna inna narodowość w Europie. Naprzód, w okresie zrastania się plemion 
Polan, Wiślan i innych, to polskość piastowska była elementem jednoczącym: rzec by można, była 
to polskość „czysta”.
Potem przez pięć wieków była to polskość epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utworzenie 
Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę 
religijną i narodową różnorodność. Sam pochodzę z Małopolski, z terenu dawnych Wiślan, silnie 
związanych z Krakowem. Ale nawet i tu, w Małopolsce - może nawet w Krakowie bardziej niż 
gdziekolwiek - czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu.
Niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w Polsce była także obecność Żydów. Pamiętam, iż co
najmniej jedna trzecia moich kolegów z klasy w szkole powszechnej w Wadowicach to byli Żydzi. 
W gimnazjum było ich trochę mniej. Z niektórymi się przyjaźniłem. A to, co u niektórych z nich 
mnie uderzało, to był ich polski patriotyzm. A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i 
pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten „jagielloński” wymiar polskości, o
którym wspomniałem, przestał być, niestety, w naszych czasach czymś oczywistym.(....)   

                                                    Patriotyzm
Refleksja nad pojęciem ojczyzny rodzi następne pytanie: Jak w świetle takiego pogłębienia  
pojęcia ojczyzny rozumieć należy patriotyzm?
Analiza pojęcia ojczyzny i jej związku z ojcostwem i z rodzeniem tłumaczy też zasadniczo wartość 
moralną patriotyzmu. Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest 
jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i
matkę. Jest to ten rodzaj odniesienia, który język łaciński wyraża terminem pietas, podkreślając 
wymiar religijny, jaki kryje się w szacunku i czci należnym rodzicom. Mamy czcić rodziców, gdyż
oni reprezentują wobec  nas Boga Stwórcę . Dając nam życie, uczestniczą w tajemnicy 
stworzenia, a przez to zasługują na cześć podobną do tej, jaką oddajemy Bogu Stwórcy. 
(  SIC!)
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Patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie postawę wewnętrzną w odniesieniu do ojczyzny, która dla 
każdego prawdziwie jest matką. To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do
nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas.
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego 
krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.
Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje 
uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego 
odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych 
frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. Wydaje mi się jednak, 
że jest to doświadczenie każdego kraju i każdego narodu w Europie i na świecie -  SIC!  
(Jaki  inny  naród  ma tyle  grobów  na  świecie  poza  Polakami  ?  znowu  brednie  Papieża)
Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem. 
Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu 
heroicznym, dzięki której potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę 
ojczyzny jako naczelnego dobra. Nie oznacza to, że w niektórych okresach nie można było dostrzec
osłabienia tej gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowadzanie w życie wartości i ideałów 
związanych z pojęciem ojczyzny.
Były to te momenty, w których prywata oraz tradycyjny polski indywidualizm dawały o sobie 
znać jako przeszkody. 

                                 

                                    TĘPIĆ  POLSKIE  INDYWIDUA

                   POLSKI  INDYWIDUALIZM  -    ZA  NASZĄ  I  WASZĄ WOLNOŚĆ 
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Ojczyzna jest zatem wielką rzeczywistością. Można powiedzieć, że jest tą rzeczywistością, w której
służbie rozwinęły się i rozwijają z biegiem czasu struktury społeczne, poczynając od tradycji 
plemiennych.
Można się jednak pytać, czy ten rozwój życia społecznego osiągnął już swój kres. Czy XX stulecie 
nie świadczy o rozpowszechnionym dążeniu ku strukturom ponadnarodowym albo też w kierunku 
kosmopolityzmu?
A to dążenie czy nie świadczy również o tym, że małe narody powinny dać się ogarnąć
większym tworom politycznym, ażeby przetrwać? Te pytania są uprawnione. Zdaje się jednak, że 
tak jak rodzina, również naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. Katolicka
nauka społeczna mówi w tym przypadku o społecznościach „naturalnych”, aby wskazać na 
szczególny związek zarówno rodziny, jak i narodu z naturą człowieka, która ma charakter 
społeczny. Podstawowe drogi tworzenia się wszelkich społeczności prowadzą przez rodzinę i co do 
tego nie można mieć żadnych wątpliwości. Wydaje się, że coś podobnego można powiedzieć o 
narodzie. Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw jest zabezpieczana i ożywiana przez to, 
co mieści się w pojęciu narodu. 

 Oczywiście, trzeba bezwzględnie unikać pewnego ryzyka: tego, ażeby ta niezbywalna funkcja
narodu nie wyrodziła się w nacjonalizm. XX stulecie dostarczyło nam pod tym względem 
doświadczeń skrajnie wymownych, również w świetle ich dramatycznych konsekwencji. W jaki 
sposób można wyzwolić się od tego zagrożenia?
Myślę, że sposobem właściwym jest patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest 
bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z 
prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym 
narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości 
społecznej.(.....)  SIC  !  Czyli, że  wg  Jana Pawła  II  bycie  patriotą narodowym  zasługuje  na  
potępienie a  bycie  patriotą  internacjonalistą  nie.  Każdy Żyd i inny komunista  był  patriotą  
internacjonalistą w  Międzynarodówce  i wiemy  czym się  to skończyło   w  Polsce – między  
innymi  masami  pracującymi.
Zaszczytne  miano  Uniwersytetu  imienia  Jana  Pawła  II  krzewiącego   taką  wiedzę nosi  
Katolicki  Uniwersytet Lubelski,   szczególnie  wydział  teologii -w skrócie KUL-a U Nogi.

ARTYKUŁ Yaffy Eliach.
 Yaffa Eliach jest pionierską uczoną w tematyce holokaustyzmu oraz profesorem honorowym 
historii i literatury na wydziale judaistyki w Brooklyn College ze szczególnym obszarem 
specjalizacji w historii wschodnioeuropejskiej, rosyjskiej historii intelektualnej, badań 
holokaustycznych i chasydyzmu. Jest ona założycielką pierwszego Centrum Studiów 
Holokaustycznych w Stanach Zjednoczonych a także prezeską i założycielką Sztetl Foundation, 
która buduje w skali naturalnej replikę typowego, wschodnioeuropejskiego sztetl w Rishon Le-Zion
w Izraelu. Oto historia poznania papieża JP2-Wojtyła.„30 lat temu pracowałam nad moją książką 
zatytułowaną „Hasidic tale sof the Holocaust” kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się o polskim 
księdzu, który odmówił ochrzczenia żydowskiego dziecka ponieważ uważał ,że jest to niewłaściwe 
i że dziecko powinno pozostać w żydostwie. Polski ksiądz został Janem Pawłem II. Zadzwoniłam 
do niego mówiąc, że jest to pilne żeby potwierdzić tę historię. Powiedziałam watykańskim 
oficjelom, że mogę rozmawiać z Janem Pawłem II po polsku. I napisałam o Janie Pawle II w mojej 
książce, jest to na str. 142. Byłam z nim w kontakcie przez wiele lat. Od lat interesował mnie 
stosunek tego papieża do narodu żydowskiego. Zebrałam wiele zdjęć. Kiedy więc byłam 
profesorem wizytującym w Xavier University w Cincinnati, Ohio, podjęłam decyzję by 
skompilować wystawę o tym aspekcie jego życia pod tytułem „Wzajemne błogosławieństwa: 
papież Jan Paweł II i naród żydowski”. 
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W październiku 2004 roku opowiedziałam papieżowi ze szczegółami o wystawie oraz 
sprezentowałam pudło zawierające muzykę kantora Moshe Koussevitzky, jego ulubioną muzykę 
oraz portret olejny. Pocałował mnie w rękę. Powiedział do mnie: „Mogę mówić ponieważ modlisz 
się za mnie do żydowskiego boga?”

 To było tak dla nas wspaniałe. Był to także ważny moment historyczny ponieważ pierwszy raz 
papież zerwał łańcuchy bolesnej historii pomiędzy katolikami i żydami, to on pierwszy wszedł do 
synagogi w 2000 roku i był pierwszym papieżem, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z 
Izraelem. Lubiłam go. Był taki nadzwyczajny. 
http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/spotlite/news/index.php?link=090105

Rotarianin, żyd sir Sigmund Sternberg, jeden z londyńskich najbogatszych i najsprytniejszych ludzi,
kieruje misją zakończenia nienawiści religijnej. Krótka lista osiągnięć Sternberga zawiera 
przygotowanie pierwszej w historii wizyty papieża w synagodze w 1986 roku i pomoc w 
zorganizowaniu żydomasońskiej sieci Rotary Club we Wschodniej Europie kilka lat później. 
Królowa Elżbieta II uszlachciła go w 1976 roku i tak samo uczynił Wojtyła  w 1995 roku czyniąc 
go pierwszym żydowskim szlachcicem watykańskim.

JP2-Wojtyła   zamówił specjalną kapę aby w niej wystąpić na otwarciu ceremonii milenijnej w 
Bazylice Św. Piotra. Barwy kapy zostały tak dobrane aby „reprezentowały Świątynię 
Jerozolimską”, informowały źródła watykańskie. Jeszcze jeden ukłon i ustępstwo wobec judaizmu 
ze strony posoborowego papieża” JP2-Wojtyły.  W numerze „Vatican Magazine” z lutego 2000 roku
na stronie 12 odnotowuje się następujący fakt: „Tego roku Jan Paweł wybrał specjalne barwy aby 
podkreślić wyjątkowość jubileuszu dwutysiąclecia. W wigilię Bożego Narodzenia nosił święty 
płaszcz jakiego przedtem nigdy nie widziano w Bazylice Św. Piotra! Jego barwy były krzykliwie 
błękitne, czerwone i złote i reprezentowały Świątynię Jerozolimską, podawały źródła watykańskie.”

Tutaj ( także na zdjęciach poniżej) papież JP2-Wojtyła  wchodzi do żydowskiej synagogi  w 
Rzymie w 1986 roku. Prosimy zwrócić uwagę na wyjątkową serdeczność i radość widoczną 
podczas powitania (dwóch starszych braci w wierze) jak gdyby byli długoletnimi, serdecznymi, 
najlepszymi przyjaciółmi. 
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Czy judaizm jest integralną częścią Kościoła? 

Fragment książki ‘Papież Asyżu. Zastrzeżenia wobec beatyfikacji Jana Pawła II’. Książka 
dostępna jest w Wydawnictwie TeDeum.

Wypowiedzi Jana Pawła II często pozwalają żywić przekonanie, że współczesny judaizm – z racji 
swego domniemanego i nieświadomego chrześcijaństwa – jest integralną częścią Kościoła. Papież 
poszedł nawet dalej. W sytuacji, gdy niektóre prądy judaizmu przyjmują koncepcję chrześcijaństwa 
jako zwiastuna nadejścia Mesjasza oczekiwanego przez Izrael, Jan Paweł II nie tylko nie rozwiał 
tego złudzenia, ale – przeciwnie – podtrzymywał je, a nawet wspierał swoim autorytetem. W ten 
sposób naraził Kościół na powstanie wrażenia, że pozostaje on na usługach Synagogi.

CZY JUDAIZM JEST NIEUŚWIADOMIONYM CHRZEŚCIJAŃSTWEM? 

W 1980 r. Jan Paweł II wyjaśnił, na czym polega – jego zdaniem – obowiązek podtrzymywania 
wyjątkowych relacji między judaizmem i katolicyzmem. Wyróżnił wówczas trzy aspekty tego 
dialogu; tutaj rozpatrzymy tylko pierwsze dwa. Najpierw papież scharakteryzował pierwszy wymiar
jako wewnętrzny dialog w Kościele, w którym dokonuje się spotkanie ludu Nowego Testamentu z 
żydami reprezentującymi Stary Testament. Ten aspekt, tak przedstawiony, nie przestaje jednak 
jawić się jako cokolwiek sztuczny. Następnie Jan Paweł II przeszedł do drugiego wymiaru, mając 
na myśli “spotkanie między dzisiejszymi Kościołami chrześcijańskimi i dzisiejszym ludem tego 
Przymierza, które Bóg zawarł z Mojżeszem” . W tym wypadku tylko pierwszy aspekt został opisany
jako wewnętrzny dialog w Kościele, natomiast drugi – nie. Z biegiem lat Jan Paweł II pomieszał te 
dwa aspekty, aby ostatecznie stwierdzić, że współczesny judaizm jest nieodłączną częścią chrześ-
cijaństwa.                                                                                                                                         9.



                       SANKTUARIUM  PAPIESKIE W  ŁAGIEWNIKACH

http://www.alberto.pl/index.php/religia-rzymskokatolicka/papiestwo/238-antypapiez-wojtyla.html

O tym jaki był JPII, zwany przez wielu Breżniewem Watykanu, świadczy wiele faktów. Doprawdy 
można by tu podać ich całe mnóstwo, m.in. zatajanie pedofilstwa duchownych. JPII oraz długoletni 
szef Kongregacji Nauki i Wiary, kard. Ratzinger wymagali bezwzględnego respektowania 
postanowień dwóch dokumentów.
Pierwszy z nich, to tajna instrukcja autorstwa kard. Alfreda Ottavianiego "Instructio De Modo 
Procendendi In Causis Sollicitationis", podpisana w 1962 roku przez papieża Jana XXIII, 
zakazująca ujawniania przypadków pedofilii pod groźbą klątwy dla ujawniających i nakazującą 
skłanianie ofiar do milczenia też pod groźbą klątwy. JPII bezwzględnie wymagał od swoich 
podwładnych respektowania tego aktu. Okres pontyfikatu JPII, to seria zatajania pedofilstwa 
duchownych. Ten problem był jedną z głównych przyczyn tego, że społeczeństwa takich krajów jak
Francja czy Irlandia wyraźnie odeszły od religii. We Francji skala zjawiska jest taka, że na pedofila 
mówi się zwyczajowo "proboszcz'.  Drugi dokument - "Crimen sollicitationis", także wydany w 
1962 r. 
W myśl litery opracowania należy niezwłocznie otoczyć opieką księdza, oskarżonego o seksualne 
wykorzystywanie małoletniego i przenosić go z parafii do parafii. Skandal seksualny musi być 
opanowany i pójść w zapomnienie a buntownicy i osoby, które do  niego doprowadziły, 
zneutralizowani i ukarani. Skutkiem tego, zaszczuta rodzina ofiary musi opuścić miejscowość, w 
której mieszka, albowiem za sprawą agitacji z ambony, jest ona przedmiotem ostracyzmu ze strony 
wspólnoty lokalnej.
Istotny problem pedofilstwa duchownych jest także w USA. Tam nie udało się Watykanowi zataić 
problemu, co skutkowało olbrzymimi odszkodowaniami. W 2003 r. grupa adwokatów przygotowała
nawet projekt uznania Kościoła katolickiego za organizację działającą jak struktury mafijne i jego 
delegalizację. Ciekawostka: papież BXVI w 2005 r. zwrócił się do prezydenta Busha z prośbą o list 
żelazny, który gwarantowałby mu, że w przypadku wizyty w USA nie zostanie aresztowany. Za co? 

                                                                                                                                                         10.



Za to, że w 2001 r. (będąc jeszcze kardynałem) wysłał list do hierarchów, w którym zakazywał 
informowania władz świeckich o wynikach śledztw w sprawie księży-pedofilów w przypadkach, 
gdy nie upłynęło 10 lat od osiągnięcia pełnoletności przez ofiary. 
W Teksasie odbywa (odbywał?) się proces w tej sprawie (namawianie do krycia przestępcy).
O wątpliwym autorytecie Wojtyły świadczyć również mogą kontrowersyjne procesy beatyfikacyjne
i kanonizacyjne, których dokonał:

• Pius IX, który jest dla większości historyków symbolem czarnego wstecznictwa. Jako 
ostatni władca Państwa Kościelnego zapisał się okrucieństwem. Jako następca św. Piotra 
odgrodził Kościół od zmieniającego się świata, jako katolik sprzyjał przymusowemu 
nawracaniu Żydów. Kiedy odbił swoje ziemie po buncie ludowym i proklamowaniu 
republiki, srogo się zemścił na "buntownikach". Pojmanych patriotów ścinano i 
rozstrzeliwano. Prośby o ułaskawienie odrzucał, powtarzając osławione "nie możemy i nie 
chcemy". Wydał encyklikę, w której potępiał postęp, liberalizm i nowoczesną cywilizację. 
To on ogłosił, że papież jest nieomylny. Kiedy odprawiano mszę, na której proklamował tą 
bzdurę, zdarzyło się coś zastanawiającego: w Bazylikę Św. Piotra uderzył piorun! 

• Alojzij Stepinac, chorwacki kardynał, hitlerowski kolaborant. Arcybiskup Stepinac przez 
cztery lata masakr współpracował z ustaszami. Po wojnie został skazany na 16 lat więzienia 
za popieranie ustaszowskiego ludobójstwa i udział w spisku antypaństwowym. Wyszedł na 
wolność po 5 latach. Został następnie mianowany przez papieża kardynałem. JPII, papież-
antykomunista, w 20-lecie swego pontyfikatu wyświęcił kardynała-faszystę, uczynił zeń 
chorwackiego patriotę i męczennika komunistycznego dyktatu. Kościół zatroszczył się o to, 
by wybielić wizerunek Stepinaca. W Encyklopedii PWN możemy dziś przeczytać, że 
"protestował jednak przeciwko prowadzonej przez ustaszy polityce eksterminacji Serbów, 
Żydów i Cyganów oraz organizował pomoc dla prześladowanych". Na długoletnie więzienie
został więc skazany ot tak, za nic, aby mógł zostać męczennikiem.

• Jose de Anchieta (beatyfikacja 1980), jezuita, który głosił dewizę: "Miecz i żelazny pręt to 
najlepsi kaznodzieje". Odpowiedzialny za ludobójstwo Indian Ameryki Południowej w XVI 
w. JPII wynosząc go na ołtarze, nazwał go "apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji 
misjonarzy".

• Josemaría Escrivá de Balaguer, założyciel i pierwszy prałat Opus Dei. Escrivá był określany
przez starych członków Opus Dei jako megaloman, pronazista, antysemita, zarozumialec, 
łatwo wpadający w gniew i kłamliwy, związany ponadto z reżimem frankistowskim. 
Nie było to jednak przeszkodą dla JPII, który wręcz go czcił, by pośpiesznie go 
beatyfikować, co było kontrowersyjne nawet dla samego Kościoła. "Droga" - książka 
napisana przez Escrivę mówi: "Być posłusznym to droga bezpieczna. Być ślepo posłusznym
przełożonemu to droga do świętości". Zdaniem wielu byłych członków, Opus Dei cechują 
metody działania, werbowania i formacji, bardzo podobne do metod niektórych znanych  z 
manipulacji sekt religijnych. Samo Opus Dei miało szerzyć i narzucać poprzez politykę, 
doktrynę katolicką. Jak stwierdził JPII: "jedyną organizacją kościelną całkowicie mi wierną 
jest Opus Dei" (El Pais, 16.08.2001). JPII beatyfikował Escrivę 19 maja 1992 roku, a 6 
października 2002 roku, w 27 lat po śmierci, kanonizował.

• Matka Teresa z Kalkuty, jej działalność została przereklamowana ona sama zaś 
charakteryzowała się bardziej gwiazdorstwem niż miłosierdziem. Należy zacząć od tego, że 
w Kalkucie są dużo skuteczniejsze instytucje charytatywne - Związek Kobiet Bengalu czy 
Ratownicy Kalkuty. O Matce Teresie mówiono, że była katolicką fanatyczką, która chrzciła 
nieświadomych nędzarzy na siłę, zanim umarli. Umierającym w cierpieniach odmawiano 
pomocy lekarskiej, a nawet podawania środków przeciwbólowych bowiem Matka Teresa 
uważała, że cierpienie jest piękne (niemiecki "Stern" z 1998 roku). Pisarka z Lipska Else 
Bushheuer włączyła do swojej książki "Calcutta - Eilenburg - Chinatown" 
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swój pamiętnik, w którym pisze o przytułku Matki Teresy w którym pracowała: "Kobiety 
czołgają się po kamiennej podłodze jak dżdżownice, ze czterdzieści naraz, jak zwierzęta, 
półnagie, oblepiając się brudem, z ogolonymi głowami. "Nieważne co robimy, jeśli robimy 
to z miłością" - powiedziała Matka Teresa. Ale tu nie ma śladu miłości. "Gdybym miała 
aparat, zrobiłabym teraz zdjęcie i wysłała je do Amnesty International". Londyński lekarz 
Arouop Chatterjee interesujący się jej działalnością wylicza kłamstwa i manipulacje Matki 
Teresy. Twierdzi np., że jednym z głównych celów ośrodków, które Misjonarki Miłości 
prowadzą jest nawracanie ludzi na katolicyzm. 

• Oskarża też Misjonarki Miłości o brudną działalność finansową (pieniądze mające iść na 
cele charytatywne idą na cele polityczne itp.). Obłudę Matki Teresy (i preferowanie 
bogatych) ma ukazywać fakt iż w Irlandii w 1996 roku, przed referendum agitowała 
przeciwko prawu dopuszczającemu rozwody, natomiast przyjaźniąc się z księżną Dianą. 
poparła jej rozwód, mówiąc: "to dobrze, że już po wszystkim. I tak nikt nie był szczęśliwy" 
(Ladies Home Journal). Fanatycznie walczyła z aborcją. Krytykę prasy sprowadziła na nią 
jej reakcja w sprawie tysięcy kobiet z Bangladeszu gwałconych przez pakistańskich 
żołnierzy. 

• Te, które przeżyły usłyszały od niej zamiast pocieszenia jedynie moralne treści potępiające 
aborcję. Christopher Hitchens (brytyjski dziennikarz) twierdzi, że część datków, 
ofiarowanych przez darczyńców na budowę ośrodków medycznych, Matka Teresa 
przeznaczała na cele misjonarskie. Od czasu filmu Hitchensa zakonnice nie rozmawiają z 
niekatolickimi dziennikarzami. JPII beatyfikował ją 19 października 2003 roku.

• W 1990 r. JP2 ogłosił Piusa XII sługą bożym i rozpoczął jego proces beatyfikacyjny. W 
maju 2007 r. Komisja kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych w liczbie 13 członków jednomyślnie opowiedziała się za beatyfikacją 
Piusa XII. W grudniu 2007 r. papież BXVI zadecydował o wstrzymaniu procesu 
beatyfikacyjnego Piusa XII. W tym miejscu można zapytać, dlaczego tak się stało? 
Biografia Piusa XII nie pozostawia złudzeń. Kard. Eugenio Pacelli, a późniejszy Pius XII 
przychylnie był nastawiony do narodowo-katolickich rządów gen. Francisca Franco w 
Hiszpanii oraz Antonia Salazara w Portugalii. Ze względów politycznych dobre stosunki 
utrzymywał również z dyktatorem Włoch Benito Mussolinim oraz z ks. Tiso rządzącym na 
Słowacji, a także z Ante Paveliciem. Był również gorącym zwolennikiem linii politycznej 
Hitlera. Wydatnie wspomagał wodza III Rzeszy w realizacji jego ekspansywnych planów, 
których kulminacją była II wojna światowa. Pius XII nigdy nie wyraził jednoznacznego 
potępienia wojennej agresji i ogromu nieszczęść, jakie przyniosła zwyrodniała i obłędna 
ideologia faszyzmu, realizowana przez Hitlera z brutalnością i wymiarem, jakiej nie znał 
świat. Hierarchowie rzymskiego Kościoła dawali swoje błogosławieństwo armiom 
hitlerowskim, ruszającym na podbój świata, niosąc zagładę milionom ludzi, w większości 
katolikom. Tuż przed końcem wojny i po jej zakończeniu, Watykan (kierując się 
prawdopodobnie "miłosierdziem") ukrywał, a następnie organizował ucieczki z Europy 
zbrodniarzy hitlerowskich, chroniąc ich przed odpowiedzialnością za popełnione zbrodnie 
na ludzkości. Lista zarzutów pod adresem Piusa XII jest znacznie szersza. W 1939 roku tuż 
przed wybuchem II wojny światowej, Pius XII zaproponował, by Polska zgodziła się na 
żądania niemieckie – za wszelką cenę chciał nie dopuścić do otwartego konfliktu zbrojnego 
w Europie, nawet kosztem suwerenności terytorialnej Polski.
Można zatem się zastanowić, jakiego aspektu świętości dopatrzył się JPII w Piusie XII? Bez
komentarza.
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Kolejne zarzuty pod adresem JPII, to poparcie dla krwawych dyktatorów, kierowanie do 
kobiet napomnienia, by rodziły poczęte przez gwałt i upośledzone genetycznie dzieci lub 
bezwzględny zakaz stosowania prezerwatyw, również tam, gdzie epidemia AIDS przybiera 
zatrważające rozmiary zagrażające wyniszczeniem całych narodów (w tej kwestii 
wypowiedział się niegdyś kierownik Papieskiego Instytutu ds. 

Małżeństwa i Rodziny, mówiąc: jeśli zainfekowany wirusem HIV małżonek nie jest w stanie
zachować dożywotniej pełnej wstrzemięźliwości, lepiej będzie jeśli zainfekuje swą żonę, 
niżby miał stosować prezerwatywy, albowiem uszanowanie wartości duchowych, takich jak 
sakrament małżeństwa, należy przedłożyć nad dobro życia). Każdego roku nauki JPII w 
kwestii seksualizmu człowieka, przyczyniają się do śmierci dziesiątków, a może setek 
tysięcy ludzi, zakazując katolikom używania prezerwatyw. Podczas gdy miotane przez niego
groźby są przez większość wiernych w pierwszym świecie uważane za kompletny nonsens i 
ignorowane, w krajach, w których w praktyce nie ma dostępu do alternatywnych źródeł 
informacji, gdzie kobiety korzystają z niewielu praw, każde papieskie potępienie stosowania
środków antykoncepcyjnych skazuje tysiące ludzi na chorobę i śmierć. 

• Nie ma wątpliwości, papieżowi leżał na sercu los chorych na AIDS. We Włoszech 
publicznie obejmował cierpiących na tę śmiertelną chorobę ludzi, a w San Francisco 
ucałował zarażone wirusem HIV dziecko. Na nieszczęście milionów ludzi, papież 
wykorzystywał tą siłę, by nieść śmierć.
Uczenie ludzi bezpiecznych form współżycia seksualnego to zdaniem Watykanu 
"niebezpieczna i niemoralna polityka, mająca oparcie na błędnej teorii, w myśl której 
kondom może skutecznie zabezpieczać przez zarażeniem się AIDS". Wychowanie 
seksualne, zwłaszcza w odniesieniu do epidemii AIDS, jest zdaniem Kościoła ciężkim 
nadużyciem. W roku 1995, gdy jeden z francuskich biskupów wezwał nosicieli śmiertelnego
wirusa, by używali prezerwatyw, papież bezzwłocznie usunął go z zajmowanego 
stanowiska. We wrześniu 1999 roku Watykan wykorzystał swój szczególny status w 
Zgromadzeniu Ogólnym ONZ do zablokowania po raz kolejny program planowania rodziny
i zapobiegania AIDS.

W Afryce żyje około 122 milionów katolików. We wszystkich krajach, które odwiedzał papież, 
tłumaczył wiernym, że jedyną akceptowalną formą planowania rodziny jest ścisłe przestrzeganie 
abstynencji seksualnej. Nigeryjczykom powiedział, że wyzyskiwanie ludzi ubogich i 
niewykształconych stanowi przestępstwo przeciwko "boskiemu dziełu". Tymczasem sam 
wykorzystywał ludzką biedę i niewiedzę, by tym skuteczniej przekonywać do rezygnacji ze 
stosowania prezerwatyw oraz upowszechniać wśród mas "watykańską ruletkę.

Wielu afrykańskich biskupów zdaje sobie sprawę z tego, że stanowisko poprzedniego jak i 
obecnego papieża jest absurdalne i prywatnie, bez zbędnego rozgłosu, stara się zmniejszyć wpływ 
Magisterium na postępowanie kobiet i mężczyzn w swoich krajach. Jednocześnie jednak biskupi ci 
doskonale rozumieją, że w odróżnieniu od hierarchów w wielu bogatszych krajach, są całkowicie 
uzależnieni od watykańskich dotacji. Wiedzą dobrze, że oni sami i ich kościoły będą mogły 
przetrwać tylko pod warunkiem, że będą dokładnie wykonywać papieskie polecenia. Tak więc w 
Zambii, Malawi, Kenii, Tanzanii i Ugandzie - w krajach, w których odnotowuje się największą w 
świecie liczbę zachorowań na AIDS, biskupi zakazują wiernym stosowania prezerwatyw. Najgorętsi
zwolennicy papieża posuwali się wręcz do sugestii, że kondomy sprzyjają zarażeniu się AIDS, 
selektywnie przepuszczając wirusa przez mikrootwory w lateksowej powłoce. Każda publiczna 
wypowiedź biskupów cofa nas w czasie o kilka lat, niwecząc skutki wielu lat edukacji społecznej na
temat AIDS i sposobów zapobiegania zarażeniu. 
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Mężczyźni szukający wymówek dla swoich niebezpiecznych praktyk seksualnych chętnie powołują
się na kościelne nauczanie. Ludzie, którzy używają kondomów, oficjalnie temu zaprzeczają, przez 
co wiedza o bezpiecznym seksie szerzy się wolniej niż epidemia.Poważnym zarzutem może być 
fakt, ze doprowadził do wzrostu znaczenia Opus Dei. Zresztą jego sympatie do tej organizacji 
wcale nie dziwią, jeśli wziąć pod uwagę to, ze został papieżem dzięki wydatnej pomocy Opus Dei 
oraz CIA. Wielu postronnych wprawił w osłupienie, gdy następnego dnia po konklawe położył się 
krzyżem przy grobie Escrivy (założyciela Opus Dei). Związki JPII z CIA nie budzą żadnych 
wątpliwości. Od początku pontyfikatu papież był jednym z trybów w machinie do walki z 
komunizmem. 

Doniesienia te zostały potwierdzone w filmie dokumentalnym BBC przez takie niezaprzeczalnie 
wiarygodne osoby jak m.in. generał Vernon Walters, były zastępca dyrektora CIA i Richard Allen, 
doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta Reagana. Walters opowiedział, w jaki sposób JPII został 
zwerbowany do współpracy z CIA i "Białym Domem", podczas gdy Allen chwalił współpracę 
pomiędzy przywódcą Kościoła katolickiego i jedynym mocarstwem światowym. Określił ją jako 
"najwspanialszą tajną operację naszych czasów".
Film, o którym mowa, zatytułowany "Rywale w drodze do raju", pokazany przez BBC w serii 
"Everyman", nie ogranicza się wyłącznie do pontyfikatu JPII. Ukazano w nim historię powiązań 
Kremla z Watykanem od wybuchu rewolucji komunistycznej w Rosji aż po czasy współczesne. W 
filmie jest również mowa o podejrzanych transakcjach między Stolicą Apostolską a Hitlerem i 
Mussolinim. Porozumienie, które w swoim czasie określano jako pakt antykomunistyczny, w 
rzeczywistości miało gwarantować milczenie Kościoła w sprawie inwazji na Polskę i zagłady 
ludności żydowskiej. Film nie pozostawia wątpliwości. W omawianym okresie Kościół Katolicki 
wielokrotnie angażował się w ryzykowne gry polityczne. Już z pierwszych scen dowiadujemy się, 
że po rewolucji bolszewickiej papież Benedykt XV wysłał do Rosji dwóch arcybiskupów, by odbyli
tajne negocjacje z Leninem. Dalej następuje szczegółowe omówienie antykomunistycznych 
układów z Hitlerem i Mussolinim. 

W ich wyniku papież Pius XII nie sprzeciwił się inwazji na Polskę, która w tamtym okresie nie była
krajem komunistycznym. Jeszcze bardziej zaskakujące wydaje się ujawnienie, jak blisko JPII 
współpracował z Ronaldem Reaganem, nie tylko we wspólnej walce ze światowym komunizmem, 
ale np. m.in. w zwalczaniu opozycji przeciwko kosztownemu programowi "wojen gwiezdnych" 
wśród przywódców Kościoła katolickiego. Rewelacje ujawnione w filmie stanowią potwierdzenie 
sensacyjnych doniesień zawartych w biografii papieża z roku 1996. W książce "Jego Świątobliwość
Jan Paweł II i nieznana historia naszych czasów" jej autorzy, Carl Bernstein i Marco Politi, 
przedstawili szczegóły godnego napiętnowania przymierza pomiędzy supermocarstwem i głową 
Kościoła katolickiego, mającego na celu najpierw obalenie komunizmu, a potem walkę z 
terroryzmem w Ameryce Łacińskiej i krajach muzułmańskich.
Co jeszcze można o nim powiedzieć. Zwalczał teologię wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, czyli 
tzw. Kościół ubogich, który odżegnuje się od bogatych, a działa w imieniu i na rzecz ubogich. 
Zatrzymując się przy tym nurcie, swego czasu dość głośna była sprawa salwadorskiego 
duchownego Arnulfa Romero, który niedługo po wybraniu Wojtyły na papieża przybył do 
Watykanu prosząc o wstawiennictwo papiestwa, by uzyskać pomoc dla cywilnych ofiar toczącej się
wojny domowej. 
Romero przedstawił papieżowi cale mnóstwo dowodów, m.in. wymowne w swojej treści zdjęcia 
zamordowanych oraz umierających z głodu kobiet (często uprzednio zgwałconych) i dzieci. JPII 
zbył Romero prośbą, by dążył do ugody z reżimem i nie podejmował żadnych nieprzewidzianych 
działań. Niespełna rok później, ci sami ludzie, z którymi Wojtyła nakazał się pogodzić, zabili 
Romero podczas mszy.Wielu zarzuca Watykanowi za pontyfikatu JP2 skrajny fiskalizm. A tu lwia 
część dochodów płynęła (i wciąż płynie) z zysków uzyskanych ze sprzedaży środków 
antykoncepcyjnych,                                    
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 produkowanych przez Instituto Farmacologico Serono, który wypuszcza na rynek niezwykle 
dochodowy preparat o nazwie "luteolas". 
Na marginesie należy wspomnieć, ze pigułkę antykoncepcyjną wynalazł Amerykanin, Stanley Rock
(nomen omen skala, opoka!), praktykujący... katolik. Swoją drogą trzymając się kurczowo 
średniowiecznych dogmatów, Kościół potrafi bez żalu pożegnać logikę, bo występując przeciw 
antykoncepcji sam przyczynia się do wzrostu liczby aborcji! Innym intratnym źródłem dochodów 
były procesy beatyfikacyjne oraz kanonizacyjne. A tych za pontyfikatu było co nie miara. Zresztą 
same liczby mówią same za siebie: w latach 1000-1980 kanonizowano ok. 420 osób. JPII w czasie 
swojego pontyfikatu kanonizował ok. 500 osób. Naświęcił więcej niż wszyscy pozostali papieże 
razem wzięci. W nieco ponad dwie dekady dokonał tego czego inni nie dokonali w tysiąc lat.

Natomiast co do pielgrzymek, to w głównej mierze miały one jeden określony cel - w żargonie 
naukowym często określa się go mianem "prania mózgu". Papieskie tournee po niemal wszystkich 
krajach świata było w rzeczywistości przedsięwzięciem czysto politycznymi, mającym na celu 
osłabienie tkanki społeczeństw świeckich i umocnienie pozycji watykańskiej teokracji.
Kolejnym poważnym zarzutem wysuwanym przeciw Wojtyle jest umocnienie absolutyzmu w 
Watykanie. JPII nie tylko nie zdobył się na decentralizację władzy kościelnej, lecz zrobił wszystko, 
by umacniać centralizm i absolutyzm w Kościele. Ogłosił na przykład, że kościelne przepisy 
kanoniczne są rozkazami Boga. Częstokroć wzmacniał tradycję zrównywania papieskich decyzji z 
mocą samej Biblii. Tak uczynił 12 listopada 1988 r., gdy podczas kongresu na temat teologii 
etycznej Opus Dei, ogłosił, że poglądy etyczne zawarte w encyklice "Humanae vitae" staną się od 
tej chwili częścią doktryny katolickiej. Etyka encykliki została zrównana z takimi naukami Biblii 
jak zmartwychwstanie czy odkupieńcza śmierć Jezusa. Papież uczynił to prawdopodobnie w 
odpowiedzi na słaby stopień akceptacji względem niektórych rozwiązań przyjętych w encyklice.
Aby uzmysłowić sobie, jak mizernie wypada w tej kwestii JPII, wystarczy przypomnieć jego 
poprzednika, Jana XXIII, który zawsze był przeciwny najwyższej mocy papieskich rozporządzeń. 
Papież ten mawiał, że nigdy nie będzie przemawiać "ex cathedra", chcąc w ten sposób osłabić 
dogmat o nieomylności papieskiej. W przeciwieństwie do Jana XXIII, JPII wprowadził wewnętrzną
cenzurę w Kościele (w "Instrukcjach dotyczących pewnych aspektów wykorzystywania 
społecznych środków przekazu" z 30 marca 1992 r.). Odtąd wszyscy kapłani i zakonnicy 
obowiązani są przedstawiać do wcześniejszego sprawdzenia specjalnej "komisji do spraw wiary" 
przy episkopatach krajowych książki i publikacje, które zamierzają wydać. Proponowana pozycja 
jest badana i jeśli uzyska zgodę na publikację, zawiera specjalną adnotację "za zgodą Kościoła". 

Pisarze i wydawcy katoliccy, którzy naruszą te instrukcje, narażą się oprócz upomnienia, na surowe 
sankcje.Działania centralistyczne umocniło wydanie nowego Katechizmu powszechnego. Nowy 
kodeks traktuje nieakceptowanie niektórych nauk papieskich jako przestępstwo (kanon 1371, nr 1). 
Zapis ten wprowadzony został do kodeksu w ostatniej chwili na życzenie papieża, bez żadnej 
konsultacji z międzynarodową komisją, która opracowała nowy kodeks.
Wielce niegodnym było przybranie przez Wojtyle imienia swojego poprzednika, Jana Pawła I. 
Gdyby nie przedwczesna śmierć "Uśmiechniętego papieża", dziś Kościół z dużym 
prawdopodobieństwem wolny byłby od wszelkiej patologii, która go powoli zżera. Jako jedyny 
papież wierzył w Kościół ubogi i dla ubogich, i od chwili wyboru opracowywał plany zmian 
organizacyjnych i personalnych. Był orędownikiem samoopodatkowania się Kościoła i 
przekazywania zgromadzonych funduszy na cele charytatywne. 
Był zwolennikiem akceptacji instytucji rozwodu i konkubinatu, a także liberalizacji stanowiska 
Kościoła względem sztucznych środków regulacji narodzin. O Albino Lucianim można by jeszcze 
wiele mówić. Niestety, ale dla wewnętrznych frakcji działających w Watykanie (m.in. loża 
masońska P2) oraz dla kręgu osób związanych z Bankiem Watykańskim, Jan Paweł I był bardzo 
niewygodny. 
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Fakt, iż jego pontyfikat trwał tylko 33 dni jest wielce sugestywny.
Jego następca dal się poznać jako ortodoksyjny dogmatyk, szowinista, marionetka w ręku Opus 
Dei, zwolennik reżimów dyktatorskich w Ameryce Południowej i Afryce, oponent teologii 
wyzwolenia... Ot, takie było prawdziwe oblicze JPII. Ludzie nie rozumieją, że Kościół całą 
moralność poświęca dla celów swojej władzy. Papież zdołał zmusić wiernych do uprawiania kultu 
pięknych słów, marzeń i nadziei. A jako ze miał talent aktorski oraz swadę, to umiejętnie zasiewał 
dogmatyzm w sercach bezkrytycznych mas.
Kościół w XX w. miał niepowtarzalną szansę, aby odnaleźć się w globalizującym się świecie, bez 
uszczerbku dla swych elementarnych zasad doktrynalnych. Tą szansą był wybór Albino Lucianiego 
na papieża - Jana Pawła I. Jednak jego przedwczesna śmierć po zaledwie 33 dniach pontyfikatu, 
była jednocześnie gwoździem do trumny dla Kościoła, który powoli zmierza ku swemu upadkowi. 
Jako jego następcę wybrano ortodoksyjnego dogmatyka o zaletach i umiejętnościach 
interpersonalnych, które stanowiły idealne narzędzie dla popleczników Wojtyły, czyli Opus Dei i 
CIA. Dla tych pierwszych był on gwarantem uzyskania szerokich wpływów m.in. politycznych 
(zauważalne dziś w Polsce) i ekonomicznych. Dla tych drugich - narzędziem do walki z ZSRR 
podczas Zimnej Wojny oraz "pośrednikiem" intratnego handlu bronią z reżimami dyktatorskimi, z 
którymi JPII trzymał sztamę. Zakłamanie, tak wszechobecne podczas pontyfikatu naszego papieża, 
towarzyszyło aż do jego ostatnich dni, albowiem prawdziwa data śmierci, to 31 marca, a nie 2 
kwietnia. Ten fakt jest również wielce sugestywny...

WIKICYTATY O  JANIE  PAWLE  II
• Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. 

• Źródło: przemówienie w czasie wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Watykan, 23 listopada 2004.

• Cały naród  musi  żyć we  wzajemnym zaufaniu a  to zaufanie opiera  się na  
prawdzie.

• Był apostołem religijnego mistycyzmu i filozoficznej zadumy, pełnym artystycznej i 
poetyckiej kreatywności. 

• Autor: Mohammad Chatami

• To tempo jest bez precedensu. Ostatni kanonizowany papież, Pius X, czekał 40 lat po 
śmierci na swoją beatyfikację. Myślę, że to był stosowny okres, w którym historycy mogli 
dobrze ocenić jego wpływ i znaczenie. A my nie mamy możliwości dokonania takiej oceny 
tego człowieka, co – jak uważam – jest z wielką stratą. 

• Autor: Cliford Longley, gazeta.pl, Katolicki publicysta: Wynoszenie Jana Pawła II 
do świętości jest zbyt szybkie, 1 maja 2011

• W 1995 roku Jan Paweł II zrobił nawet rzecz wielką. Ogłosił, że Luter miał rację, twierdząc,
iż człowiek nie jest zbawiony przez swoje dobre uczynki, ale tylko i wyłącznie przez 
samego Chrystusa, darem Jego łaski. (…) A co najlepsze – właściwie najgorsze – zaraz po 
ogłoszeniu, że Luter miał rację Jan Paweł II ogłosił wielki odpust. Ogłosił coś, z czym Luter,
w imię swojej nauki o niezasłużonym zbawieniu, walczył na śmierć i życie. Nic dziwnego, 
że luteranie odczytali to jako afront. Więc jak to było? Czy Jan Paweł II był wielkim 
ekumenistą? Czy też bałwochwalcą, irenistą i dwulicowcem? 

• Autor: Tomasz Piątek, Antypapież, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

• Watykan jest jak Wall Street, które najbardziej zhańbionym dyrektorom przyznaje „złote 
spadochrony”, by zrekompensować im ataki z zewnątrz. Tylko że Watykan przyznaje złote 
aureole. 
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• Now the Vatican is like Wall Street, where companies give their most disgraced 
C.E.O.’s golden parachutes to make up for the stress of outside attack. Except the 
Vatican gives golden halos. (ang.)

• Autor: Maureen Dowd, Hold the Halo, „The New York Times”, 23 kwietnia 2011

• Wojtyła wywodził się prawdopodobnie z najbardziej reakcyjnego bastionu Kościoła 
katolickiego, gdzie rzewnemu kultowi Maryi towarzyszyły nacjonalistyczny ferwor i zażarty
antykomunizm. Lata kontaktów z polskimi władzami komunistycznymi sprawiły, że tak jak 
inni polscy biskupi przyszły papież stał się wytrawnym politycznym kombinatorem. Owo 
podejście przekształciło polski Kościół w strukturę czasami trudną do odróżnienia od 
stalinowskiej biurokracji. Obie instytucje były zamknięte, dogmatyczne, skłonne do 
potępień i hierarchiczne, a przy tym przesiąknięte mitem i kultem jednostki. Tak się jednak 
złożyło, że  –  jak wielu wrogów, będących w istocie swoimi lustrzanymi odbiciami  –  
uwikłały się one w śmiertelną walkę toczoną o duszę polskiego ludu. 

• Autor: Terry Eagleton, krytykapolityczna.pl, 1 maja 2011

• Wszystko, co wydarzyło się w Europie Wschodniej w ostatnich latach, nie byłoby możliwe 
bez obecności tego papieża, i bez niebywale istotnej roli, w tym roli politycznej, jaką 
odgrywał On na światowej scenie politycznej. 

• Autor: Michaił Gorbaczow

• Wśród mężów stanu, monarchów, wodzów XX w., ani jednej postaci, która by odpowiadała 
naszemu obrazowi królewskiego majestatu, z wyjątkiem Karola Wojtyły. Tylko on mógłby 
naprawdę grać królów Shakespeare’a. 

• Autor: Czesław Miłosz

• Wybór Jana Pawła II poza samym, zupełnie wyjątkowym faktem, że Polak został papieżem, 
nie jest, moim zdaniem, datą zwrotną w historii Polski. Pielgrzymki papieża do Polski 
odegrały niewątpliwie wielką rolę, ale nie była to rola zasadnicza. To nie papież 
spowodował przełom w Polsce. 

• Autor: Jerzy Giedroyc

• W burzliwych dziejach między rzymskimi papieżami i Żydami w cieniu getta, w którym 
byli zamknięci przez ponad trzy stulecia w upokarzających warunkach, jego postać rysuje 
się świetlana w całej swej wyjątkowości. W relacjach pomiędzy naszymi dwiema wielkimi 
religiami w tym nowym stuleciu, które zdążyły już splamić krwawe wojny i plaga rasizmu, 
dziedzictwo Jana Pawła II pozostaje jedną z niewielu duchowych wysp, gwarantujących 
przeżycie i duchowy postęp człowieka. 

• Autor: rabin Elio Toaff 4 maja 2011

• Uczy jednostki, narody, państwa, ludzkość. 
• Autor: Jan Englert

• Uczynił świat swoją parafią. 
• Autor: Timothy Garton Ash

• Udało nam się – za pomocą kilkuset pomników polskiego papieża rozsianych po kraju – 
zrobić z Jana Pawła II coś w rodzaju krasnala ogrodowego, udało nam się z katastrofy 
lotniczej zrobić pogański kult, betonowy tupolew jest czymś na kształt totemu, trzeba go 
wpisać do jakiegoś rejestru i chronić, bo jest to prawdziwa emanacja polskości, niestety. 

• Autor: Krzysztof Varga, Smoleńsk z betonu, czyli katolickie pogaństwo, „Duży 
Format”, 5 lipca 2012.

                                               

                                                                                                                                 17.



• Uwielbienie Polaków dla papieża ma źródło nie w jego nauce, lecz w jego polskości. 
• Autor: Jan Zieja
• Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 

września 2011

• Papież chyba nie pamięta i teraz wydaje mu się, że prawa człowieka zrodziły się z tradycji 
katolickiej. Otóż było dokładnie odwrotnie. Prawa człowieka powstały i upowszechniły się 
wbrew papieżom i katolicyzmowi. Można powiedzieć, że takie wartości współczesnej 
demokracji, jak wolność, równość i prawa człowieka, zostały przyswojone wbrew papieżom
i tradycji katolickiej. 

• Autor: Fernando Savater
• Źródło: Ludzie wolni są samotni, wywiad w „Gazecie Wyborczej”, 21–22 lutego 

1998.
• Papież Jan Paweł II (…) okazywał nie tylko wielkiego, ale i pełnego dobroci ducha. Nawet 

jeśli reprezentował katolicyzm, udało mu się dzięki talentowi i swojej osobowości 
reprezentować globalne partnerstwo. 

• Autor: Szimon Peres

• Papież, mówiąc do tysięcy, zwraca się jakby do każdego z osobna. 
• Autor: Tadeusz Mazowiecki

• Papież okazał się nie tylko człowiekiem Kościoła, ale wielkim humanistą i osobą, która 
potrafiła swoje wizje, brzmiące na początku jak proroctwa, wcielić w życie. 

• Autor: Aleksander Kwaśniewski

• Papieża Jana Pawła II wiele osób uważało za ucieleśnionego Boga (…). 
• Autor: Maria Szyszkowska

Patrzyłam krytycznie na ten pontyfikat [Jana Pawła II], zestawiając go z pontyfikatem – 
niezmiernie rewolucyjnym – Jana XXIII, który był pierwszym papieżem piszącym 
encyklikę o pokoju. To był wielki reformator kościoła. 

• Autor: Maria Szyszkowska

• Przez 600 lat żaden papież nie rezygnował z funkcji. Intensywnie pokazywana w telewizji 
śmiertelna choroba Wojtyły akcentowała tę kulturę masochistycznej akceptacji w formie 
dość groteskowej orgii patosu. 

• Autor: Tim Parks, Akt łaski Benedykta, „Newsweek Polska” 9/2013, s. 54.

• On już jest świętym w sercach i umysłach Żydów. Widząc rozważny krok Kościoła w 
kierunku Jego świętości jest czymś, co bardzo doceniamy i cenimy. 

• Autor: Abraham Foxman, Amerykańscy Żydzi: Jan Paweł II był świętym w naszych 
sercach od dawna

• Opis: reakcja na beatyfikację Jana Pawła II.

• Na dnie swojej nędzy Polska dostała króla, i to takiego, o jakim śniła, z piastowskiego 
szczepu, sędziego pod jabłoniami, nieuwikłanego w skrzeczącą rzeczywistość polityki. 

• Autor: Czesław Miłosz

• Nie ma człowieka, którego wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski byłby większy niż Jana
Pawła II. On nie tylko często mówił na ten temat, ale ten dialog był obecny w jego życiu. W 
małej synagodze, w której modlę się, kiedy jestem na Manhattanie, jest jeden bardzo 
pobożny człowiek, którego wujek mieszkał w Wadowicach. On wspominał, że z ust 
młodego Karola Wojtyły nigdy nie słyszał żadnego słowa antysemickiego. Oni grali razem 
w piłkę nożną, niektórzy mówili wtedy nieprzyjemne rzeczy, ale nie Karol.                

• Autor: rabin Michael Schudrich, 21 kwietnia 2011                                                  18.



• Niestety, Jan Paweł II okazał się miernym filozofem religii i tym właśnie najwięcej 
zaszkodził Kościołowi. Nie poznał modelu religii autentycznej, toteż nie dostrzegał 
wypaczeń tej religii, którą szerzył, zatem słuszny jest zarzut, że nie rozpoznał znaków swego
czasu. 

• Autor: Stanisław Cieniawa

• Niestety, najbardziej chwytliwy z tego okazał się slogan o cywilizacji śmierci. Pochodzi on z
najbardziej ponurego, reakcyjnego katolicyzmu, który wytoczył wojnę nowoczesności, 
ukształtowanej głównie przez chrześcijaństwo reformowane, za to, że wytrąciła mu władzę z
ręki. 

• Autor: Agata Bielik-Robson, krytykapolityczna.pl, 1 maja 2011

                                                                     
SPRZECZNE  I  ZAWIERAJĄCE  LUKI  ORAZ PRZEKŁAMANIA 
ŻYCIORYSY  JANA  PAWŁA  II

Żydowski historyk: “Istnieje wiele dowodów na to, że Papież Jan Paweł II był Żydem” 
maj 2nd, 2011 Po polsku 

Yaakov Wise, żydowski historyk mieszkający w Manchester twierdzi, że papież Jan Paweł II miał 
pochodzenie żydowskie. Yaakov Wise, badacz żydowskiej historii i filozofii zainteresował się 
pochodzeniem Karola Wojtyły po przyglądnięciu się fotografiom matki Karola Wojtyly, Emilii 
Kaczorowskiej. Wise pokazał zdjęcia matki

Karola Wojtyły kilku osobom, nie 
informując czyje jest to zdjęcie. “Wszyscy [moi rozmówcy] powiedzieli, że [osoba na zdjęciu] 
wygląda na Żydówkę. Wobec tego rozpocząłem badania jej pochodzenia.” – powiedział Yaakov 
Wise.Wise twierdzi, że jakkolwiek ojciec Karola Wojtyły był etnicznym Polakiem, to matka mogła 
mieć pochodzenie żydowskie. “Emilia Kaczorowka to po angielsku Emily Katz, a Katz jest 
popularnym nazwiskiem Żydów z Europy Wschodniej” – uważa Wise.
Yaakov Wise przypomina również, że ojciec Emilii – Feliks Kaczowski, był przedsiębiorcą w 
Bielsku-Białej.. Babcia Emilii – ciągnie dalej Wise – nazywała się Maria Anna Scholz, “to po 
angielsku Schulze, co jest równie popularnym nazwiskiem wśród Żydów, tak samo jak Rybicka, 
bądź “Ryback”, jak nazywała się prababcia Karola Wojtyły, Zuzanna”. Wszystkie te nazwiska i ich 
odpowiedniki znajdują się na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Bialej – dodaje Yaakov Wise.
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“Pochodzenie Papieża [Jana Pawła II] było badane przez amerykańskich historyków” – mówi Wise 
– “Ale nikt nie badał korzeni rodzinnych poprzez pryzmat społeczności żydowskiej, a ja jako 
żydowski historyk, mam dostęp do informacji, o których nie-żydowscy historycy nie wiedzą [że 
istnieją]“.
“Nie czynię żadnych ostatecznych podsumowań” – mówi Wise – “ale twierdzę, że istnieje wiele 
dowodów na to, że [Papież Jan Paweł II] był Żydem.”
“Matka [przyszłego] Papieża pochodziła z żydowskiej społeczności i wyszła za mąż za katolika. 
[Ten fakt pochodzenia żydowskiego] rzucałby światło na to dlaczego [przyszły] Papież musiał się 
ukrywać przed Nazistami w listopadzie 1940 roku. Jeśli byłby czystym etnicznie Polakiem, nie 
byłoby to konieczne.”
“Wyjaśnia to również dlaczego ten Papież czuł wielką potrzebę poprawienia stosunków pomiędzy 
Kościołem w Rzymie a ludem żydowskim.” – konkluduje Yaakov Wise.

Źródło: http://www.bibula.com/?p=425

Emilia Anna Wojtyła z domu Kaczorowska 
(ur. 26 marca 1884 w Krakowie zm. 13 kwietnia 1929 w Wadowicach) – matka Karola Wojtyły, 
późniejszego papieża Jana Pawła II.

Córka Anny Marii Scholz (wymiennie Szolc) (1853-1897) i Feliksa Kaczorowskiego (1849-1908). 
Wywodziła się ze skromnej rodziny rzemieślniczej. Była piątym z trzynaściorga dzieci 
krakowskiego tapicera. Wyszła za mąż za Karola Wojtyłę. Dokładna data ich ślubu była przez wiele
lat nieznana. Przyjmowano rok 1904, czasem podawano także 1903, 1905 i 1906. Dopiero w 
publikacji Mileny Kindziuk zamieszczony został odpis aktu ślubu zgodnie z którym związek został 
zawarty 10 lutego 1906 roku w Krakowie w ówczesnym kościele garnizonowym Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Po wyjściu za mąż dorywczo zajmowała się krawiectwem.

Żyd Karol Wojtyła (ur. 18 lipca 1879 w Lipniku, obecnie dzielnica Bielska-Białej, zm. 18 lutego 
1941 w Krakowie) – podoficer Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz kapitan Wojska Polskiego, 
Był podoficerem wojska austriackiego, w czasie I wojny światowej przeniesiony do Hranic na 
Morawach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był oficerem 12 Pułku Piechoty 
stacjonującego w Wadowicach. W 1924 pełnił służbę w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w 
Wadowicach, w stopniu porucznika ze starszeństwem z 1 grudnia 1922 i 170 lokatą w korpusie 
oficerów zawodowych administracji, dział kancelaryjny. Po zakończeniu kariery wojskowej w 
stopniu kapitana (1927) został urzędnikiem. 

W 1934 zajmował 78 lokatę na liście starszeństwa oficerów stanu spoczynku administracji.              
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I  te jego  głupawe  dowcipy  , które  traktowano  jako  przejaw  wielkiej  kultury  umysłowej :

       Mów mi wujaszku
• Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się z rodziną prezydenta Jimmy’ego 

Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem 
powitania, powtarzała w kółko:– Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość.
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona i powiedział: – Mów 
mi wujaszku

                   RÓŻNE  GENEALOGIE PAPIEŻA   WOJTYŁY  

Ród Wojtyłów (bądź Woytyłów – pisane zamiennie) wywodzi się ze wsi Czaniec w Beskidzie 
Małym. Ta prowincjonalna polska mieścina nad Sołą granicząca z Kętami należała do Białej, 
głównej miejscowości tego regionu. Na terenie Czańca znajdował się kościół parafialny p.w. św. 
Bartłomieja, który wchodził w skład dekanatu oświęcimskiego, będącego częścią archidiecezji 
krakowskiej. Najstarszym członkiem rodu Wojtyłów, którego imię figuruje w aktach parafialnych 
jest Maciej Wojtyła, urodzony w 1765 r., ożeniony 22 lipca 1800 r. z Marianną Kowalską. 
Zanotowano także Franciszkę Wojtyłową (ur. 1792 r.) oraz Bartłomieja. Zdaniem badaczy 
genealogii, można przypuszczać, iż są to przodkowie Karola Józefa Wojtyły urodzonego 18 maja 
1920 r. w Wadowicach, gdyż imiona tych przodków pojawiają się także w późniejszych 
dokumentach.                    
W sposób ciągły genealogię Karola Wojtyły, przyszłego papieża, można zrekonstruować od 
prapradziadka Bartłomieja Wojtyły, który wraz z Anną Hudecką miał czworo dzieci. Ich 
najstarszy syn Franciszek, pradziadek przyszłego papieża, był radnym gminy i iudex comunitatis
(sędzią pokoju). Poślubił Franciszkę z. d. Gałuszka, która oprócz trzech synów urodziła w 1852 r. 
Macieja, który po kilkunastu latach opuścił Czaniec i przeprowadził się do niedalekiego Lipnika. 
Tam w aktach parafialnych Maciej Wojtyła został zanotowany jako „sartor ex Czaniec” (krawiec z 
Czańca) i „agricola” (rolnik). W rodzinnych wspomnieniach pozostał jednak jako cechmistrz 
krawiecki. Ożenił się z Anną Przeczek, córką piekarza, która 18 lipca 1879 r. urodziła 
pierworodnego syna, któremu nadano imię Karol. Po kilkudziesięciu latach, Karol Wojtyła został
ojcem Karola Józefa, przyszłego papieża Jana Pawła II.  (  SIC  !)  Dziadek Maciej Wojtyła 
zmarł 23 września 1923 r. w Lipniku, gdzie został pochowany we wspólnym grobowcu z żoną 
Marią. Jego trzyletni wówczas wnuk Karol, przyszły papież, nie zachował o nim żadnego 
wspomnienia.
                                                                                                                                                       21.



Matka przyszłego Jana Pawła II, Emilia pochodzi z rodziny Kaczorowskich. Genealogię tego rodu, 
w sposób ciągły można odtworzyć od Mikołaja Kaczorowskiego, pradziadka przyszłego 
papieża, który od 1821 r. pracował w warszawskich stajniach Zamoyskiego, a następnie w przy 
pałacu w Klemensowie. Po śmierci pierwszej żony, Franciszki z d. Kurzawa, ożenił się z Urszulą 
Malinowską z Magnuszewa, która 26 czerwca 1849 r. urodziła syna Feliksa. Jest to drugi dziadek 
przyszłego papieża. Feliks Kaczorowski, z zawodu rymarz (specjalizował się w obijaniu powozów),
początkowo pracował jako stangret w dobrach hrabiego Andrzeja Zamoyskiego. Po śmierci 
hrabiego w 1874 r. Feliks przeprowadził się do Białej, gdzie ożenił się z córką szewca, Marią Anną 
z. d. Scholz. Urodziło im się dziewięcioro dzieci, w tym Emilia, matka przyszłego papieża (26 
marca 1884 r.) oraz Maria Anna, która po mężu przyjęła nazwisko Wiadrowska i była matką 
chrzestną Karola Wojtyły. Rok po urodzeniu Emilii rodzina Kaczorowskich przeprowadziła się do 
Krakowa. Karol Wojtyła nie znał swoich dziadków ze strony matki, gdyż zmarli przed jego 
narodzeniem.
http://www.janpawel2.pl/korzenie

Opracowane na podstawie:
- A. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 1983, s. 23 – 30
- R. Jochymek, Poprzez moich przodków, w: red. T. Borutka, Ks. K. Wojtyła, Z waszą ziemią związany 
byłem od dzieciństwa. Związki rodzinne, turystyczne i pastoralne z diecezją bielsko-żywiecką, Kraków 
2007, s. 45 – 68

– B. Lecomte, Pasterz, Kraków 2006, s. 11 – 32

Rodzina Wojtyłów wywodzi się ze wsi Czaniec koło Kęt. Najstarsze zachowane akta parafialne 
sięgają połowy XVIII wieku, te zaś, które niewątpliwie dotyczą przodków Papieża — wieku XIX.
CZANIEC wieś, pow. bialski, w Galicyi, niedaleko Kęt, 2862 morgi rozległości, w tem 1673 morgi 
roli ornej, 730 morgów lasu (1272 m. dominialnych, 1590 m. włościańskich); 355 domów, 2252 
mieszkańców; parafia dek. oświęcimskiego w miejscu (4836 wiernych), kościół paraf. pod 
wezwaniem św. Bartłomieja w części drewniany, a w części murowany, erygowany w r. 1660, 
a poświęcony w r. 1839 przez bisk. tarnowskiego Zacharjasiewicza; do 1560 r. filia parafii Kęty; 
szkoła ludowa jednoklasowa, młyn amerykański, wyroby tkackie. Cz. leży przy gościńcu 
rządowym wiedeńskim. Obszar dworski należy do majoratu arcyksięcia Albrechta. Włościanie 
trudnią się wyrabianiem drelichów. Cz. zwał się niegdyś „Grzanica”. Por. Bulowice.
BULOWICE, dolne i górne, z Czańcem małym, pow. bialski, w Galicyi, ma 3149 morgów 
rozległości, w tem 2233 morgi roli ornej, 392 domów, 2448 mieszkańców, parafia filialna dek. 
oświęcimskiego w miejscu, ma 2570 dusz katol. Dawny kościół drewniany, według tradycyi miał 
być jako par. wybudowany przez św. Wojciecha, apostoła Polski; zrestaurowany zaś został w r. 
1540 przez spółwłaścicieli Bulowic, a w r. 1814 spalił się.                                                                 
Na podstawie przywileju cesarza Franciszka I erygowano w B. parafię filialną do Kęt i nowy 
kościół pod wezwaniem św. Wojciecha w 1817 r. wymurowany, w 1822 r. przez bisk. tarnowskiego 
Grzegorza Zieglera poświęcony został. Szkoła ludowa 3-klasowa. B. leżą w urodzajnych 
pagórkach, w glebie żytniej, około gościńca rządowego wiedeńskiego. (Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t. I, Warszawa 1880, s. 731 i 472)
Najstarszy ślad nazwiska Woytyła (lub Wojtyła, pisane zamiennie) to zapis dotyczący Macieja 
Wojtyły, ur. w 1765, ożenionego 22 VII 1800 z Marianną Kowalską. W tym okresie zanotowano 
także Franciszkę Wojtyłową ur. 1792, żonę Wojciecha Nanczyka, Jadwigę, wdowę po Bartłomieju 
Wojtyle, zm. 2 I 1824 w wieku 65 lat (ur. 1759) i Magdalenę Woytyłową, wdowę, zm. w Czańcu 10
II 1787. Można przypuszczać, że byli to przedstawiciele tej samej rodziny, gdyż imiona Maciej, 
Franciszka, Bartłomiej zjawiają się w tej rodzinie również później, kiedy dokumentacja jest bardziej
kompletna. Są to jednak tylko domysły. Wojtyłowie z Czańca z reguły w rubryce ksiąg parafialnych
„zawód” mają wpisane „hortulanus”, co znaczy w tym wypadku drobny rolnik.
W księgach parafii Biała również dość często zjawia się nazwisko Wojtyła.                                   22.



 Znajdujemy tam m.in. Wojtyłę kupca, Wojtyłę wagabundę, Wojtyłę żebraka i in. Pokrewieństwa 
z tymi Wojtyłami nie dało się ustalić.

Karol Wojtyła (senior), według danych zawartych w aktach personalnych wojskowego archiwum 
w Wiedniu, został powołany do wojska austriackiego w 1900 roku. Do tego czasu pracował jako 
krawiec.
Powołany do stacjonującego w Wadowicach 56 pułku piechoty hr. Dauna po roku awansuje na 
„gefreitra” (starszy szeregowiec) i zostaje przeniesiony do Lwowa, gdzie pełni służbę „nadzoru” 
(Aufsichtcharge) w tamtejszej szkole kadetów piechoty. W 1904 roku jako „zugsführer” (dowódca 
plutonu) zostaje z powrotem przeniesiony do swego macierzystego pułku w Wadowicach i tamże 
awansowany do stopnia podoficera rachunkowego. Podówczas żeni się z Emilią Kaczorowską.

Powyższe dane z akt wojskowych opracowane przez Ernesta Frosta (Der Papst aus einenn 
fernen Land. Verlag Fritz Molden, Wiedeń) nie zgadzają się z relacjami przekazanymi przez 
przyrodnią siostrę Karola Wojtyły, Stefanię. Według tej relacji, w okresie kiedy nastąpiło 
małżeństwo, Karol Wojtyła mieszkał w Krakowie pracując w kwatermistrzostwie. Po ślubie 
Wojtyłowie mieszkali początkowo przy ul. Felicjanek, potem na Mazowieckiej. Ślub z całą 
pewnością zawarli w Krakowie. Nie udało się odnaleźć zapisu w aktach parafialnych żadnej 
parafii krakowskiej; można przypuszczać, że ślub był odnotowany w księgach personalnych 
parafii wojskowej. Księgi te w 1939 roku zostały zniszczone, a częściowo wywiezione do Francji. 
Dość, że ani aktu małżeństwa, ani aktu urodzenia pierwszych dwojga dzieci, ani aktu zgonu zmarłej
jako niemowlę córki (było to drugie dziecko Wojtyłów) nie udało się odnaleźć. Do Wadowic Karol 
i Emilia przenieśli się prawdopodobnie w roku 1918, w tym bowiem roku w spisie uczniów 
wadowickiego gimnazjum pojawia się — jako uczeń klasy III — ich najstarszy syn Edmund 
Wojtyła. (Przy jego nazwisku odnotowano: „uzdolniony, z odznaczeniem”).

Dalsza relacja według akt wojskowych z archiwum wiedeńskiego: 28 sierpnia 1906 roku urodził się
im pierwszy syn, Edmund (według tablicy nagrobnej 27 VIII). W tym czasie Karol Wojtyła służy 
w kancelarii Komendy Uzupełnień. W archiwum wojskowym są zapiski, że „włada językiem 
polskim i niemieckim w mowie i w piśmie”, bardzo dobrze redaguje „koncepty”, że „ma czystopisy
bardzo poprawne”, że „szybko pisze na maszynie”. 
Po 12 latach służby wojskowej starał się Wojtyła o przeniesienie do cywilnej służby państwowej. 
Jego starania poparło dowództwo pułku wystawiając mu najlepsze świadectwo. Z podania pisanego
w związku z tymi staraniami wynika, że Wojtyła ukończył szkołę podstawową i trzy klasy 
gimnazjum.    Plany zostały zniweczone wybuchem wojny. W dniach mobilizacji i w następnych 
tygodniach, gdy po pierwszym przełamaniu frontu przez Rosjan Kraków i Wadowice znalazły się 
w zasięgu ognia artyleryjskiego, Wojtyła musiał położyć znaczne zasługi w swojej kancelarii, za co 
uzyskał pochwałę, został odznaczony Żelaznym Krzyżem Zasługi z wieńcem (mit Krone). W 1915 
roku awansował na urzędnika-aspiranta ewidencji wojskowej i tym samym zaliczał się do korpusu 
oficerskiego. Wniosek o awans podkreśla m.in. „godne zachowanie Wojtyły w stosunkach 
pozasłużbowych”. Po raz ostatni Wojtyła wspomniany jest w urzędowych aktach w r. 1916.
Kiedy Polska odzyskała niepodległość, Karol Wojtyła przeszedł do polskiej armii w stopniu 
porucznika. Dość szybko, ze względu na stan zdrowia, przeszedł na emeryturę.
W ankiecie personalnej złożonej na UJ Karol Wojtyła podaje: „Ojciec — urzędnik wojskowy 
w randze porucznika aministr.-kanc. (emeryt od ok. 1927) zmarł” itd.
Na podstawie „Roczników Oficerskich” z lat 1923, 1924, 1928 można stwierdzić, że Karol Wojtyła 
(senior) był zawodowym porucznikiem zatrudnionym w kancelarii PKU (Powiatowej Komendy 
Uzupełnień) w Wadowicach. W 1928 roku znajdował się już na liście oficerów w stanie spoczynku.
Starszy brat papieża, Edmund, pozostał w pamięci tych, którzy go znali, jako człowiek niesłychanie
zdolny, żywiołowo wesoły i odznaczający się osobistym urokiem. Studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w latach 1924/25—1928/29. Jego odpowiedzi na jednym z egzaminów, zdawanym 
wobec szerszego audytorium kolegów, zostały nagrodzone oklaskami.                                      23.



28 maja 1930 zdobył tytuł Doktora Wszechnauk Lekarskich (Archiwum UJ). Wszyscy wspominają 
serdeczną więź z młodszym bratem. Zachowało się zdjęcie drużyny piłkarskiej, w której Edmund 
w studenckiej czapce stoi obok bardzo jeszcze małego Karola, który z pewnością wtedy do drużyny
nie należał. 

Inne zdjęcie małego Karola w otoczeniu pielęgniarek przed szpitalem w Bielsku potwierdza relacje,
że Karol często odwiedzał brata lekarza. Napis na grobie, mówiący, że oddał swe młode życie 
w służbie bliźnich, nie jest przesadą. Podczas epidemii szkarlatyny, lekarze, według relacji 
świadków, bali się chodzić do chorych. Edmund swoją gotowość niesienia pomocy przypłacił 
życiem.

Po stronie matki papieża najdawniejszym z przodków, którego udało się odnaleźć w aktach 
parafialnych, jest MIKOŁAJ KACZOROWSKI, określany w tych aktach jako „administrator”, 
„oeconomus”, ożeniony z URSZULĄ MALINOWSKĄ, obydwoje z parafii Biała (obecnie część 
miasta Bielsko-Biała).

Mikołaj i Urszula byli rodzicami FELIKSA KACZOROWSKIEGO ur. 26 VI 1849 roku w Białej. 
W aktach parafii Biała zawód Feliksa jest określany jako „ephipparius (Sattler)”, „eccipiorum 
artifex”, „ephippiorum opifex”, w aktach parafii Wszystkich Świętych w Krakowie jako 
„habenarius” (rymarz).

Po raz pierwszy ożeniony (w 1875 roku) z MARIĄ (MARIANNĄ, MARIĄ-ANNĄ — wszystkie 
imiona występują w aktach zamiennie w odniesieniu do tej samej osoby) z domu SCHOLZ, ur. 
w 1853 (tak według napisu na tablicy nagrobnej na Rakowicach. Natomiast w akcie urodzenia jej 
córki, Wiktorii Stefanii urodzonej w 1885, ochrzczonej w 1886 w parafii Wszystkich Świętych 
w Krakowie zanotowano: „Maria Scholz córka Jana i Zuzanny lat 28”, więc urodzona w 1858). 
Maria była córką Jana Scholza, szewca i Zuzanny z domu Rubickiej.
Ich dzieci: Helena Augusta ur. 18 VIII 1876, zmarła 10 VII 1905, zamężna za wdowcem po 
młodszej siostrze (Oldze), Józefem Kuczmierczykiem (ojcem chrzestnym papieża), pochodzącym 
z Wilamowic k. Bielska; Olga Marianna ur. 7 I 1879 zmarła 19 XII 1902, zamężna za Józefem 
Kuczmierczykiem (12 IX 1868—11 IV 1944); Maria Anna ur. w 1880 zamężna Wiadrowska (matka
chrzestna papieża), zmarła w Krakowie 27 XI 1959; Feliks Rudolf ur. 1881, zm. 20 II 1892 
w Krakowie; EMILIA ur. 26 III 1884, zmarła w Wadowicach 13 IV 1929, żona Karola Wojtyły, 
matka Papieża.                                                                                                                              
Około roku 1885 rodzina Kaczorowskich przeprowadza się do Krakowa i zamieszkuje pod adresem
Droga nad Rudawą 17. Tu przychodzą na świat dalsze dzieci: Wiktoria Stefania ur. 19 XII 1885, 
zm. 22 I 1886; Robert ur. 26 IV 1887, zm. 27 XII 1962; Rudolfina ur. 31 III 1889, zm. 30 VI 1948; 
Anna, ur. 1 IV 1891, zm. 17 XII 1962, zamężna Sanak.

12 IV 1897 umiera pierwsza żona Feliksa, Maria Anna Kaczorowska (obecnie pochowana na 
cmentarzu wojskowym na Rakowicach w Krakowie). W roku 1908 Feliks Kaczorowski jest 
powtórnie żonaty z Joanną (nazwiska panieńskiego nie udało się ustalić). Według relacji p. Felicji 
Wiadrowskiej (córki Marii Anny z Kaczorowskich Wiadrowskiej) mają trzech synów i córkę 
Wandę. W aktach parafii Wszystkich Świętych w Krakowie figuruje jedynie „NN Kaczorowska non
viva nata 12 II 1908”.
Kaczorowscy mieszkają wtedy w Krakowie przy ul. Smoleńsk 15. Feliks prowadzi tam warsztat 
rymarski — specjalizując się w obijaniu powozów.
Feliks Kaczorowski umiera 19 VIII 1908, pochowany jest w grobowcu rodzinnym na rakowickim 
cmentarzu wojskowym.Zakład rymarski przejmuje Robert. Przenosi się z ul. Smoleńsk na 
Zwierzyniecką, róg al. Krasińskiego (gdzie dziś znajduje się dom towarowy „Jubilat”). Warsztat 
prosperuje marnie i ostatecznie zostaje zlikwidowany. W czasie I wojny światowej Robert dostaje 
się do niewoli rosyjskiej, Rudolfina i Anna mieszkają przy ul. Retoryka.                                      24.



Po powrocie z niewoli Robert kupuje plac na Dębnikach i dość skromnymi środkami, skupując 
używaną cegłę, stare okna itp., buduje dom, w którym wraz z siostrami będzie mieszkał do śmierci. 
W tym domu zamieszka w 1938 Karol Wojtyła (senior) z synem Karolem, studentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.Z członków najbliższej rodziny od strony matki żyła jeszcze w 1978 córka Marii 
Anny Wiadrowskiej, Felicja Wiadrowska (zm. w 1998). Do niej po wyborze Ojciec Św. napisał:
Droga Lusiu, Pan Bóg zrządził, że pozostaję w Rzymie. Niezwykłe to zrządzenie Bożej 
Opatrzności. Myślę sobie w tych dniach wiele o moich Rodzicach i Mundku, ale myślę także 
o Twojej Mamie i Ojcu, którzy zawsze byli tak dobrzy dla mnie. Wspominam też śp. Janinę 
i Adama [rodzeństwo Adresatki], a także śp. Rudolfinę, Annę i Roberta. Polecam Bogu ich dusze. 
Dużo mi wyświadczyli dobrego. Polecam również Bogu duszę śp. Stefanii, siostry mojego Ojca.
Ty zostałaś jedna przy życiu z całej mojej najbliższej Rodziny (...)
Jan Paweł II    Państwo Watykańskie 27 X 1978

CHAIM  BAŁAMUT  NAPISAŁ  ŻYCIORYS 

GDY  JUŻ  NIE   ŻYŁ  KAROL  WOJTYŁA  SENIOR

Ks. Karol Wojtyła opiekował się podczas studiów synem Adama Markiem, urodzonym w 1939 
roku. Marek Wiadrowski, ożeniony z Kazimierą Passowicz, zmarł w 1978 roku, pozostawiając dwie
córki: Annę, urodzoną w 1972, i Marię, urodzoną w 1973. Dane te podaję ze względu na relacje 
zamieszczone w dalszym ciągu Kalendarium.Jeżeli chodzi o rodzeństwo matki papieża, 
Wiadrowski prowadził w Krakowie przy ul. Floriańskiej 7 warsztat—sklep: złocenie ram, 
Kuczmierczyk — restaurację na rogu ul. Św. Anny i Wiślnej (gdzie dziś dom towarowy). Odstąpił 
tam szwagierce Annie Sanak lokal, w którym prowadziła wraz z mężem sklep z dewocjonaliami.

Emilia z Kaczorowskich Wojtyłowa prawdopodobnie skończyła osiem klas w szkole sióstr Miłości 
Bożej przy ul. Pędzichów w Krakowie. Słabego zdrowia, zajmowała się domem i dziećmi. 
Wspominają w Wadowicach, że lubiła gawędzić z sąsiadkami, przysiadając na studni w podwórzu 
domu, gdzie Lolek bawił się z kolegami. Zmarła po krótkiej chorobie (myocarditis nephritis). 
Pogrzeb prowadził wadowicki proboszcz, ks. Prochownik.                                                               

18 V 1920 Urodził się Karol Józef Wojtyła syn Karola i Emilii z Kaczorowskich, zamieszkałych 
w Wadowicach Rynek 2, m. 4 (dziś Kościelna 7), w domu należącym do Chaima Bałamutha.

20 VI 1920 Ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka, 
kapelana wojskowego. Rodzice chrzestni: Józef Kuczmierczyk, szwagier matki, i Maria 
Wiadrowska, siostra matki.

Actorum parochialis Ecclesia rom. cath. in Wadowice pro Wadowice destinata.

Testimonium Ortus et Baptismi (T. IV Pag. 549 Nr. ser. 71...) Anno Domini millesimo 
nongentesimo vicesimo hoc est 1920 die duodevicesima 18 mensis Maii 5 natus sub Nro domus 2 et
die 20 Junii eiusd. an. ab Adm. Rndo Dno Francisco Żak secundum ritum Romano-Catholicum 
baptisatus est Carolus Josephus binom. religio rom. Cath. sexus masculini, torus legitimi Pater — 
Wojtyła Carolus officialis milit. fil. Mathiae et Anne Przeczka Mater — Kaczorowska Aemilia fil. 
Felicis et Mariae Scholc. Patrini Josephus Kuczmierczyk, Maria Wiadrowska ux. Leonis.

(Odpis aktu urodzenia z archiwum Kurii Krakowskiej. W księdze parafialnej błędnie wpisano 
nazwisko matki chrzestnej — Wiatrowska)

15 IX 1926 Zaczyna uczęszczać do męskiej siedmioklasowej Szkoły Powszechnej im. Marcina 
Wadowity w Wadowicach (liczba katalogu klasowego 60). Szkoła podstawowa w czasach, gdy do 
niej uczęszczał Karol Wojtyła, mieściła się w budynku ówczesnego magistratu wadowickiego na 
Rynku. Na parterze znajdowały się biura magistratu, na piętrze i w oficynie szkoła. Podczas przerw 
uczniowie spędzali czas na placu przed kościołem. Warunki pracy były dość trudne, klasy bardzo 
liczne.                                                                                                                                            25.



Dla mieszkających nad Skawą i na Zaskawiu uczniów stworzono filię na ul. Młyńskiej. W roku 
1931/32 na przykład klasa Ia (w magistracie) liczyła 64 dzieci, Ib (na Młyńskiej) — 58. (Według 
relacji Tadeusza Brasia, wówczas nauczyciela w Wadowicach)

31 I 1927 Kończy półrocze pierwszego oddziału szkoły powszechnej. W pierwszym półroczu: 
zachowanie się — bardzo dobre, pilność — dobra, w nauce religii — bardzo dobry, w języku 
polskim — dobry, w rachunkach — dobry, w rysunkach — bardzo dobry, w śpiewie — bardzo 
dobry, w grach i gimnastyce — bardzo dobry, liczba opuszczonych usprawiedliwionych dni 
szkolnych — 20. (W drugim półroczu — wszystkie oceny bardzo dobre.)

30 I 1928 Uczeń oddziału drugiego szkoły powszechnej Karol Wojtyła otrzymuje za pierwsze 
półrocze roku szkolnego 1927/28 wszystkie oceny bardzo dobre, z robót ręcznych — dobry, 
opuszczonych usprawiedliwionych godzin szkolnych 36. Podpisano na świadectwie: opiekun klasy 
— Krzyszłowski i kierownik szkoły.

28 V 1928 Uczeń drugiego oddziału szkoły powszechnej za drugie półrocze roku szkolnego 
1927/28 otrzymuje wszystkie stopnie bardzo dobre. Opuszczonych godzin szkolnych — 4, 
usprawiedliwione.

31 I 1929 Na pierwsze półrocze roku szkolnego 1928/29 otrzymuje wszystkie oceny bardzo dobre. 
Opiekun klasy Feliks Sponder.

13 IV 1929 Śmierć matki. Zapis w księdze zmarłych parafii Wadowice: „Emilia Wojtyła zmarła 13 
IV 1929. Pogrzeb: 16 IV prowadził ks. Leonard Prochownik. Myocarditis nephritis.” Emilia 
Wojtyłowa zmarła po krótkiej chorobie. Później ciało przewieziono do grobu rodzinnego na 
cmentarzu wojskowym w Krakowie, gdzie pochowany jest również ojciec i brat papieża; na grobie 
błędnie wpisana data śmierci 26 III.

28 VI 1929 Kończy trzeci oddział szkoły powszechnej ze wszystkimi ocenami bardzo dobrymi. 
Opuszczonych godzin szkolnych (usprawiedliwionych): 24.

Tryb życia (po śmierci matki) b. usystematyzowany, szkoła, obiad w mleczarni-jadłodajni p. Marii 
Banaś (ul. Kościelna 4), dwie godziny zabawy, nauka. Wieczorem spacer z ojcem. Zabawy: piłka, 
bieganie, w dni deszczowe ping-pong w sali domu katolickiego. 

Na wakacje nie wyjeżdżał. Gospodarstwem zajmował się ojciec, wówczas emeryt wojskowy. Na 
święta przyjeżdżała przyrodnia siostra Karola Wojtyły (ojca) Stefania, która pomagała 
w przygotowaniu świąt. (Według relacji B. Banasia z Wadowic)

30 I 1930 Uczeń oddziału czwartego szkoły powszechnej otrzymuje za pierwsze półrocze roku 
szkolnego 1929/30 wszystkie oceny bardzo dobre.

26 V 1930 Na wycieczce w Wieliczce z ojcem, nauczycielami i kolegami z klasy.

28 V 1930 Karol Wojtyła uczestniczy w uroczystej promocji doktorskiej swego brata 
w Uniwersytecie Jagiellońskim (por. przemówienie Jana Pawła w UJ w czasie nadania mu 
doktoratu honoris causa).

26 VI 1930 Za rok szkolny 1929/30 otrzymuje wszystkie oceny bardzo dobre. Opuścił w ciągu 
drugiego półrocza 10 godzin szkolnych — usprawiedliwionych.W okresie szkoły powszechnej, 
a może w pierwszych latach gimnazjum, był po raz pierwszy w Częstochowie, na Jasnej Górze. 
Pojechali tam wraz z ojcem i niewielką grupką przyjaciół. (Wg relacji B. Banasia)

Studia na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego (polonistyka) 

 Karol Wojtyła wpisuje na karcie wpisowej dla dziekanatu „wykłady, na które student zamierza 
uczęszczać”: zasady polskiej etymologii — prof. K. Nitsch; elementy polskiej fonetyki opis. — 
adiunkt H. Oesterreicher; ćwiczenia proseminaryjne z jęz. polskiego — asystent mgr St.           26. 



Urbańczyk; teatr i dramat w Polsce od poł. XVIII w. — prof. St. Pigoń; z tymże: literatura „Wiosny 
Ludów”, analiza wybranych utworów i seminarium dla młodszych; analiza teorii dramatu — prof. 
dr S. Kołaczkowski; powieść, pamiętniki i korespondencja Brzozowskiego — tenże; literatura 
polskiego średniowiecza — doc. dr L. Kamykowski, ćwiczenia z literatury staropolskiej — tenże; 
interpretacja dramatyki (Wyspiański) — dr W. Dobrowolski; ćwiczenia bibliograficzne — asyst. 
J. Spytkowski; kurs niższy języka rosyjskiego — lektor dr Bednarski; interpretacja liryki 
współczesnej — lektor dr Dobrowolski. W drugim trymestrze: historia i geografia pol. systemu 
fleksyjnego — prof. Nitsch; z prof. Pigoniem jak w pierwszym trymestrze; humor, komizm, ironia, 
ich rola w sztuce literackiej — prof. Kołaczkowski, ćwiczenia z literatury staropolskiej — doc. dr 
Kamykowski; ćwiczenia z hist. literatury polskiej — asystent K. Wyka; ćwiczenia z gramatyki jęz. 
starocerkiewnego — doc. dr T. Milewski; interpretacja dramatyki (Rostworowski) — lektor dr 
Dobrowolski; wstęp do literatury — asystent Spytkowski; kurs niższy jęz. rosyjskiego — lektor dr 
S. Bednarski; interpretacja liryki — lektor dr Dobrowolski.

26 I 1939Wpłacił jako członek zwyczajny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego składkę na 
rok 1939 w kwocie 4. zł. Odebrał Urbańczyk.

 Wpłacił jako członek zwyczajny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego składkę na rok 1939 
w kwocie 4. — zł. Odebrał Urbańczyk.

Pamiętam dość dobrze dwie imprezy, w których Karol Wojtyła brał udział. Pierwsza to jego wieczór
autorski w zimie roku akademickiego 1938/39, na którym czytał swoje wiersze. Były to ballady 
typu skamandryckiego o motywach ludowo-legendarnych, z tego jedna czy dwie z motywami 
maryjnymi. Przyjęte były dobrze, choć były też i głosy wytykające Mu pewien tradycjonalizm 
formy. Druga impreza związana była z „Dniami Krakowa”. (Maria Bobrownicka)

Czerwiec 1939 Konfraternia Teatralna (później „Studio 39”) zorganizowane przy Związku 
Literatów Polskich przez Tadeusza Kudlińskiego i Wiesława Goreckiego jako rodzaj szkoły 
teatralnej, która przygotowywała amatorów do występów na „Dni Krakowa”. Tak przygotowano 
Kawalera Księżycowego Mariana Niżyńskiego. 

Reżyserował Karol Łukasiewicz, autorem muzyki był Meyerhold. Krakowskiego Diabła grał T. 
Kwiatkowski, Twardowskiego — L. Petecki, Żywym był St. Rydel i E. Dońko, Panną — B. 
Czuprynówna, Panią Twardowską — M. Borowiczowa itd. Karol Wojtyła był Bykiem z Zodiaku. 
Występy trwały 3 tygodnie i przedstawienie powtórzono 14 i 15 sierpnia 1939 z okazji zjazdu 
Legionistów. (Wg relacji L. Peteckiego)

Lipiec 1939 Uczestniczy w Społecznym Obozie Legii Akademickiej w Ożomli k. Sądowej Wiszni 
(niedaleko Przemyśla). Celem obozu była m.in. poprawa stosunków z Ukraińcami (stąd nazwa 
„społeczny”). Komendant porucznik (?) Miączyński (albo Mączyński). W pamięci uczestnika 
obozu Adama Gatty-Kostyala pozostał Karol Wojtyła jako doskonały sportowiec, chwalony przez 
obozowego gimnastyka por. Mroza. Grał z zapałem w piłkę nożną, pływał w stawie itp. Pod koniec 
trwania obozu odwiedził studentów Zygmunt Nowakowski. (Wiadomości te przekazał Adam Gatty-
Kostyal wraz z wykonanymi przez siebie fotografiami. Wywołane już po wojnie są nieznane 
uczestnikom obozu. W archiwum UJ dokumentacja Legii Akademickiej urywa się przed 
wakacjami.)

Październik 1939 U Kydryńskich spotykają się na czytanie wielkiej literatury polskiej: Tadeusz 
Kwiatkowski, Danuta Michałowska, Juliusz Kydryński, Karol Wojtyła. Czytają dzieląc się rolami. 
Z tego powstanie przyszły Teatr Rapsodyczny. (Z relacji Juliusza Kydryńskiego)

2 XI 1939 Karol Wojtyła wpisuje się na II rok studiów na Wydz. Filozoficznym (filologia polska). 
Karta rejestracyjna wypełniona w 1945 roku:

                                                                                                                                                          27.



... w drugiej połowie września 1939 roku rozpocząłem drugi rok studiów na Wydziale Fil. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska). Trwało to do listopada (aresztowanie profesorów 
krakowskich).Od marca 1940 zajęty jako goniec sklepowy w firmie J. Kuczmierczyk.Od 11 X 1940
jako robotnik w fabryce Solvay w Borku Fałęckim, przez rok kamieniołomy w Zakrzówku, potem 
wewnątrz fabryki. Równocześnie od października 1942 brałem udział w tajnych kompletach 
nauczania teologii w Seminarium Krakowskim. W sierpniu 1944 bez zlikwidowania stosunków 
służbowych w Solvayu przybrałem sutannę. (Archiwum UJ: WT II 213)

Pisze  List do Mieczysława Kotlarczyka:

Do Brata Mieczysława w Greckim Teatrum

[adres na kopercie]

2 XI 1939 r.

[w połowie drugiej strony listu]...Otóż Polska. Widzę ją tak, jak Ty ją widzisz, ale nie widziałem jej 
w całej prawdzie dotąd. Nie mogłem wyczuć tej atmosfery idei, która by godnie otoczyć mogła 
naród Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, i Wyspiańskiego..., ale się wciąż gromadzili po 
rynkach kupczykowie, jak ci, których nienawidził Kasprowicz. I dziś w rozmyślaniach wyczuwam, 
rozumiem z całą jawą, z pełną oczywistością, że idea jej żyła w nas jak w romantycznym 
pokoleniu, ale w prawdzie jej nie było, bo się katowało i więziło chłopa za to, że chciał słusznie 
praw do rządu, że czuł swoją anhelliczną godzinę, że miał słuszność i prawo; wodziło się naród 
i kłamało, a synów jego, jak za czasów rozbiorów, wiatry przeciwne gnały po świecie — dlaczego? 
— żeby nie musieli gnić w ojczystych więzieniach. Czyśmy się naprawdę wyzwolili?! Myślę, że 
wyzwolenie nasze winno być bramą Chrystusową. Myślę o Polsce ateńskiej — ale od Aten całym 
ogromem chrystianizmu doskonalszej. I o takiej myśleli wieszczowie, prorocy babilońskiej niewoli.
Naród upadł jak Izrael, bo nie poznał ideału mesjańskiego, ideału swojego, który był już 
podniesiony jako żagiew — ale nie urzeczywistniony! Tych kilka refleksji dla Ciebie — Przyjacielu
kochany w odpowiedzi na Twoje żarliwe orędzie. (...)

Z pamiętnika Juliusza Osterwy:

Kraków, 9 III 40 sobota [Basztowa 1 III p. u teściowej Matyldy Sapieżyny] Znów w nocy padał 
śnieg i chwycił mróz...

Słychać i widać jak Żydzi kilofami kopią twardą, grubą powłokę lodu na jezdni, zmarzłe błoto. 
Słońce się wychyla z mgieł i z powrotem chowa...

Dwaj panowie młodzi Karol Wojtyła i imiennik Kydryński.

Czytanie o Kozaczyźnie.

Kraków, 16 III 40 sobota

Biel się trzyma, słońce jakieś blade...

Wojtyła i Kydryński. Śnieżyca — zabielone wszystko. (Wybrała Matylda Osterwina)

Wielki Post 1940 Pisze Hioba — drama ze Starego Testamentu. Także w 1940 roku powstaje 
Jeremiasz — drama narodowa w trzech działach. (Przechowane przez przyjaciół maszynopisy)

Listy do Kotlarczyków: 

Piszę przed Wielką Nocą. Przed Świętem Zmartwychwstania piszę. Bo trza mi się z Tobą, Drogi 
mój, drobnym chociażby słowem podzielić. „Z obfitości serca usta mówią”. Ile miałyby powiedzieć
— ile? Przecież to jest ósmy miesiąc tego niewidzenia dla nas, a cośmy w tygodniu tysiące spraw 
znajdowali.
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(...) A teraz o sobie co nieco. Poznałem Juliusza Osterwę. Zapoznanie z nim u Kydryńskiego, wiesz 
ten kolega z polonistyki. Byliśmy z nim już u niego dwa razy. Jest dla nas bardzo uprzejmy, traktuje
bardzo uprzejmie, traktuje bardzo serdecznie i zaprasza. Mówiłem o Tobie — powiedział: bardzo 
ciekawy człowiek, czytałem właśnie jego dramat... bardzo ciekawy, bardzo... On sam pracuje 
bardzo dużo. Mówił nam: „pojęcie teatr już nam właściwie nie wystarcza, tu trzeba czegoś więcej” 

— „Aktor to nie jest błazen, to działacz pełniący swe posłannictwo” — w każdym razie to człowiek
dużej, bardzo dużej miary. A co nade wszystko ujmuje, to ten ogrom pracy, pracy i jeszcze raz 
pracy. Obecnie twierdzi on, że zajmuje go język. Widzi go być nadto zachwaszczonym 
wyrażeniami obcymi, tak, że się zatraca zdrowy rdzeń wśród tego. Pokazywał nam swoje notatki. 
Kalendarz teatralny tak jak i myśmy to myśleli: Lilla Weneda — maj, Balladyna — lipiec, 
Sułkowski — wrzesień, Wesele — październik, Dziady — listopad itd.

Ja sam napisałem dramat nowy. Grecki formą, chrześcijański duchem, odwieczny treścią podobnie 
jak Każdy. Dramat o cierpieniu: Hiob. Wcale się tu niektórym ludziom podoba. Wynikło to 
w pewnej mierze z tego, że zagłębiam się w Stary Testament. Przeczytałem psalmy Dawida, Księgę
Hioba, Księgi Mądrości, teraz Proroków. Poza tym z ważniejszych: Słowacki i nowa sztuka 
(genialna rzecz), a poza tym Wykłady z literatury słowiańskiej Mickiewicza. Umarł prof. 
Kołaczkowski, Pigoń żyje, Nitscha dziś nawet widziałem. Ja w siebie zachodzę i w sobie się 
rozbudowuję. O Bracie, jak chciałbym bliżej zdać Ci sprawę z tego, co Cię na pewno bardzo 
interesuje. Otóż co do mnie samego, są to dwa dramaty — Hiob — dramat ciągły o formie greckiej,
z chórem jednakże bardzo luźnym i niegreckim. Każdy w tym chórze mówi na własną rękę. 
Wyjątkowo tylko przemawia cały chór. W treści punktem wyjścia jest zdarzenie ze Starego 
Testamentu. 

Opowieść o Hiobie, który błyskawicznie stracił całe olbrzymie dobro, synów i córki, a potem mu to
Pan w dwójnasób przywrócił. 

U mnie zaczyna się to w ten sposób: schodzą się sąsiedzi Hioba na ucztę do jego dworzyszcza. 
Hiob wita ich u bramy. Zanim jednak zdążył ich wprowadzić, nadchodzą jedne po drugiej 
straszliwe wieści. Przerażone choreuty (biesiadnicy) rozbiegają się, by potem wrócić jako korowód 
płaczków. (Są oni przekonani, że powodem nieszczęścia Hioba są jego winy tajne, bo o jawnych 
niczego nie wiedzą.) Zanim jednak przyjdą Płaczkowie, Hiob po długim monologu i posypaniu 
głowy popiołem przyjmuje odwiedziny trzech swoich przyjaciół. Już w dramatycznej rozmowie 
z nimi zaczyna kiełkować w dramacie myśl, że cierpienie nie zawsze jest karą, czasem może być 
(często jest) również zadatkiem. Myśl tę reprezentuje Hiob, który po pierwszych zrywach 
buntowniczych przychodzi w refleksji do przekonania o najwyższej sprawiedliwości, 
o wszechharmonii. Ale mimo tego dalej nie może zrozumieć, dlaczego on właśnie, sprawiedliwy, 
jest przedmiotem kary Bożej. Tutaj przychodzi mu z pomocą młody prorok Elihu. Ten 
zwiedziawszy się o nieszczęściu Hioba (Hiob był jego przyjacielem), zjawia się i w obecności 
Hioba ma prorocze widzenie: widzi Mękę Chrystusa, Ogrojec, Kalwarię. Wszyscy go nie 
rozumieją. Pojmuje go właśnie Hiob. Ostatecznie (że się tak krótko wyrażę) na przykładzie Męki 
Chrystusowej wykazuje Elihu rozwojowe znaczenie cierpienia (cierpienie jako zadatek). 

Niektóre fragmenty jego wizyt są przedstawione, więc widzimy w czasie wizji Ogrójca jak po 
świetlanej smudze schodzi anioł z kielichem w ręce, widzimy na końcu, jak wśród powstających 
świtów rysuje się Góra Krzyżowa i Krzyż. Dramat rozpoczyna się prologiem, kończy epilogiem. 
Obok Plant — świeżo usypana zbiorowa mogiła i nazwiska rozstrzelanych. Wyczytałem imię 
i nazwisko naszego kolegi alumna. Egzamin zakończył się modlitwą w intencji kolegi, który oddał 
życie za Kościół. Były to te akty terroru, które stosowali Niemcy, aby trzymać w zastraszeniu całe 
polskie społeczeństwo. (Ks. Andrzej Baziński) 

Autor relacji opracował swój tekst opierając się m.in. na wspomnieniach ks. Kardynała 
Wojtyły, nagranych przez siebie na taśmie magnetofonowej. Wydaje się, że wspomnienie 
dotyczy egzekucji, w której w rzeczywistości nie został zabity żaden kleryk, choć wśród ludzi 
krążyła pogłoska, że tak właśnie się stało.                                                                                    29.



 Jedynym — według starannie zgromadzonej przez ks. Ryszarda Wilczyńskiego, proboszcza parafii 
Św. Krzyża w Krakowie, dokumentacji — alumnem, który zginął, był Szczęsny Zachuta. Urodzony
ok. 1920 roku gimnazjalny kolega ks. Witolda Kacza pracował w okresie okupacji w małej hucie 
szkła, należał do tajnej organizacji, gdzie występował pod nazwiskiem Feliks Mszański. Nazwisko 
przybrane było nazwiskiem jego babki. Zachuta rozpoczął tajne studia teologiczne w 1942/43 roku. 
Stale zajmował się pomocą Żydom, przygotowywał ich do chrztu.

 Został aresztowany 13 IV 1944 i zginął w maju 1944. Relacja ta pochodzi od brata 
zamordowanego, ks. Andrzeja Zachuty (diec. kielecka), ks. K. Wojtyły, ks. W. Kacza i ks. M. 
Malińskiego. Ten ostatni i ks. Wojtyła znali Zachutę dobrze, gdyż należał on do grupy Jana 
Tyranowskiego. Wraz z Karolem Wojtyłą chodził służyć do mszy św. Księciu Metropolicie.

Od ks. Wojtyły dzielił mnie tylko Rynek Dębnicki. A łączyła nas wspólna parafia

Pierwsza połowa marca 1943 Premiera Samuela Zborowskiego. Obsada: Samuel — Karol Wojtyła,
Kanclerz — Tadeusz Kwiatkowski, Lucyfer — Mieczysław Kotlarczyk. Chór: Krystyna Dębowska,
Halina Królikiewiczówna, Danuta Michałowska. Samuel Zborowski miał największą liczbę 
przedstawień (6). Na jednym ze spektakli obecni byli członkowie Delegatury Rządu na Kraj.

Wiedzieliśmy, że Karol Wojtyła zdecydował się zostać księdzem i studiuje teologię, jednak 
uczestniczył nadal systematycznie w naszych pracach, aby nie rozbijać zespołu. Samuel Zborowski 
był ostatnią pozycją z Jego udziałem, czyli że zajmował się teatrem gdzieś do połowy r. 1943 (nie 
umiem podać dokładnych dat dalszych spektakli Samuela). Dalsza współpraca Karola Wojtyły 
z zespołem Teatru Rapsodycznego była okazjonalna i miała inny charakter. 

W jesieni 1943 (a może w zimie 1944?) służył razem z Tadeuszem Kwiatkowskim do mszy św. 
w kościele oo. Misjonarzy na Czarnej Wsi, w czasie której odbył się ślub Krystyny Dębowskiej 
z Tadeuszem Ostaszewskim. (Danuta Michałowska)

8 XII Uroczystość Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Seminarium Krakowskie urządziło akademię Maryjną, w której wystąpił alumn Karol Wojtyła. Jego
ukazanie się na małej scenie seminaryjnej było dla nas wyjątkowym przeżyciem. Recytował Litanię
do Matki Boskiej K. C. Norwida. W auli seminaryjnej zapanowała idealna cisza, wyciszyły się 
oddechy. Przekazywał nam nie tylko piękno polskiej literatury i poezji sztuką wypowiadanego 
słowa, ale nade wszystko wypowiadał swą miłość dla Niepokalanej. 

Na drugi dzień po akademii Maryjnej dowiedzieliśmy się od księży profesorów, że nasz kolega 
Karol Wojtyła był uczniem Juliusza Osterwy, o Jego zamiłowaniu do poezji i czynnym udziale 
w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej. (Ks. Andrzej
Baziński)

Zapisuje się na IV rok studiów 1945/46. 

Na karcie wpisowej dla dziekanatu Karol Wojtyła, student IV roku studiów na Wydz. 
Teologicznym, wpisuje następujące wykłady i ćwiczenia: De Deo Creante et Elevante, de Verbo 
Incarnato, mariologia, de gratia, seminarium dogmatyki szczegółowej, kazania apostolskie, kazania 
Ojców Kościoła, homilia polska XVI w., przygotowanie kaznodziejskie, teologia pasterska, budowa
i układ kazania, praca duszpasterska nad parafianami ze względu na ich wiek, rozmaite rodzaje 
kazań, duszpasterz i sakrament chrztu, Codex Juris Can.: Lib. III, De matrimonio, de processibus, 
de delictis. Męka Chrystusa, św. Pawła życie i działalność. Dzieje Apostolskie, historia Objawienia,
egzegeza psalmów, katechetyka szczegółowa, prawo do życia (wykład z zakresu teologii moralnej).
(Archiwum UJ: WT II 194)
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Cale  kalendarium  dostepne  na  stronie:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/znak_2010_kalendarium_jp2_02.htm

   
                                          
                         WIZERUNKI AGENTA ' KAROLA  WOJTYLY'.
               JAN  PAWEŁ  II    PODWÓJNYM    SUPER   AGENTEM  

Prawdziwy  biskup Wojtyła           podstawiony  agent

                                                                                                                                                      31.



                                                       
 Doktor Edmund Wojtyła, brat Ojca Świętego Jana Pawła II, urodził się w 1906 roku w Krakowie.
Wraz z rodzicami i młodszym o 14 lat bratem Karolem, mieszkał w Wadowicach przy ulicy 
Kościelnej 7. Z wynikiem celującym ukończył wadowickie Gimnazjum. W ciężkich warunkach 
materialnych studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zdając z 
wyróżnieniem wszystkie egzaminy.

W maju 1930   (   wieku lat 24  )  roku jako jeden z pierwszych promował się na doktora medycyny,
po czym po paromiesięcznej praktyce w Klinice Dziecięcej w Krakowie trafił 1 IV 1931 roku do 
Szpitala w Bielsku jako sekundariusz. Znakomite wykształcenie pogłębiał przez dalsze studia, 
zawsze starał się nieść chorym pomoc nie tylko głęboką wiedzą i umiejętnościami, ale także 
okazywał współczujące serce, co było cenione i uznawane przez wszystkich.
W listopadzie 1932 roku doktor Edmund Wojtyła zaraził się śmiertelnie septyczną płonicą ratując 
chorą pacjentkę. Zmarł po ciężkiej, trwającej 4 dni chorobie 4 grudnia 1932 roku. Żył 26 lat. 
Pogrzeb doktora Edmunda Wojtyły zgromadził wielu ludzi na cmentarzu w Bielsku, gdzie 
pochowano młodego lekarza.
16 października 2003 roku - w 25 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II - na 
wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Rada Miejska w Wadowicach jednogłośnie podjęła uchwałę
o zmianie nazwy ulicy „Wesoła” na ulicę „Doktora Edmunda Wojtyły”. W ten sposób poprzez
połączenie ulicy „Emilii i Karola Wojtyłów” i „Placu Jana Pawła II” powstał „rodzinny szlak 
papieski”.
                                                 Doktor    i  mały  Karolek
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  JAN  PAWEŁ  II   PATRIOTYCZNY    OSZUST  MEDIALNY.   
        Dlaczego  nie  wyniósł ze swojego patriotycznego  rodzinnego domu  żadnej  polskiej 
                                         i  narodowej  kultury  i  historii ..

Stanisław Ryłko   przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich Kardynał Ryłko był bliskim 
współpracownikiem Jana Pawła II, pisał papieskie przemówienia .

wiadomosci.gazeta.pl/.../1,114873,13513512,Polacy_na_konklawe__Sly...

W środę 13 lutego 2013 roku w Paryżu - pod patronatem UNESCO - odbyła się konferencja 
zorganizowana przez Misję Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy UNESCO wraz z księdzem 
prałatem Francesco Follo, Fundacją Jana Pawła II, Jego Eminencją Kardynałem Stanisławem Ryłko
oraz Dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie - Andrzejem 
Dobrzyńskim.
Odbyła się ona w jednej z dwóch ogromnych sal UNESCO, miejscu - gdzie 2 czerwca 1980 roku 
Papież Jan Paweł II wygłosił swoje znamienite przemówienie na temat kultury i człowieka. 
Przemówienie zostało określane później, jako jedne z najważniejszych, jakie zostały wygłoszone od
powstania UNESCO. Wprowadzenie wygłosił ksiądz prałat Francesco Follo, w związku z 
nieobecnością Pani Iriny Bokovej - pełniącej funkcję Dyrektora Generalnego UNESCO. Z kolei 
otwarcia sympozjum dokonał Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz przewodniczący Fundacji Jana Pawła II, współorganizator 
wydarzenia
                   „Jan Paweł II - myśl aktualna dla człowieka, edukacji i kultury”.
Kardynał Ryłko, jako przewodniczący Fundacji wyraził ogromną radość z organizacji tego 
wydarzenia pozwalającego lepiej zapoznać się z myślą Papieża Jana Pawła II. W myśli Jana Pawła 
II „Człowiek zajmuje szczególne miejsce”. Jak powiedział Kardynał Stanisław Ryłko „Ofiarowuje 
on nam solidne wskazówki, które pomagają nadać kierunek w dobie głębokich zmian 
kulturowych”.Wszystkie te odczyty z ogromną precyzją koordynowane były przez znanego 
reżysera Krzysztofa Zanussiego.

Kard. Stanisław Ryłko  to kolejny polski hierarcha znany bardziej w Watykanie niż w Polsce, bo 
w Stolicy Apostolskiej mieszka od ponad 20 lat. Został  wyświęcony przez  fałszywego  Karola 
Wojtyłę.Pisał czyli preparował przemówienia Janowi Pawłowi II i koordynował Światowe Dni 
Młodzieży.W latach 70. studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1987 r. rozpoczął
pracę w Watykanie jako kierownik biura sekcji młodzieżowej Papieskiej Rady ds. Świeckich, a w 
latach 90. trafił do sekcji polskiej Sekretariatu Stanu. W 2003 r. Jan Paweł II mianował go 
arcybiskupem i przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Świeckich.
                                                                          Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,76842,13543854
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RADNY  O  PAPIEŻU
http://archiwum.wadowice24.pl/

Mateusz Klinowski w tekście "Papa Lolek" opublikowanym w poniedziałek (2.05) na swoim 
blogu dzieli się przemyśleniami, do którego natchnęła go beatyfikacja Jana Pawła II. Czuć w tym 
nutę ironii i jakąś absurdalną złość na to, co dzieje się w mieście w związku z ostatnimi 
wydarzeniami. 
Szacunek i miłość do Jana Pawła II wśród jego rodaków przyrównuje do kultu jednostki. Jak 
on do tego doszedł? 

W Poroninie był tylko jeden pomnik Lenina, w Wadowicach Lenin wyziera z każdego kąta. 
Niestety, tym razem ofiarą kultu osoby w najgorszym, bo przaśnym, powierzchniowym wydaniu, 
padł jeden z najwybitniejszych Polaków. Wadowice padły zaś ofiarą holenderskiej choroby. 
Posiadanie tak cennego kruszca, jakim jest Papa, dało miejskim władzom alibi do zaprzestania 
jakichkolwiek perspektywicznych działań - pisze sobie na blogu radny Klinowski.
W encyklikach swych pisał głupoty, ale tylko dlatego, że encykliki pisali za niego inni. Gdy chronił 
i wspierał hierarchów-pedofilów, to dlatego, że nadmiernie ufał ludziom i nie miał talentu do 
personalnej obsady stanowisk. Nie interesował się faktami, ale ufał Bogu. Kościół Polski wygląda 
źle, ale to wina nie nominacji papieskich, tylko tych, którzy w Rzymie decydowali za Papieża. 
Powracał do archaicznych form filozofii, ale tylko dlatego, że reprezentował tradycję Kościoła. Nie 
rozumiał koncepcji obywatela w demokracji. Przyjął zasadę, że dobre czyny robią tylko dobrzy 
ludzie i przez to przeoczył, że otaczało go tak wielu łajdaków. Posługiwał się nadmiernymi 
uproszczeniami, jak chociażby „cywilizacja śmierci”, co rodziło pogardę do człowieka. Siał więc 
nienawiść. Ugruntował wzór pobożności tradycyjnej, staroświeckiej, moralizatorskiej. Ojca 
Rydzyka nie popierał, ale również nie protestował przeciwko niemu - przedstawia swój obraz 
błogosławionego papieża Polaka.
Poglądy radnego szybko stały się głośne w Wadowicach. Gdyby to jeszcze napisał autor innego 
bloga, chory z nienawiści przestępca, u którego na porządku dziennym jest obrażanie papieża, 
Wadowic i jego mieszkańców, to nikt by pewnie na to nie zwrócił uwagi. Wiadomo, że ten to już 
tak ma. 

                                           SENSACJA  !
          WOJTYŁA  KOMUNISTYCZNYM AGENTEM...
                            http://vichan.net/pasty/175

Karol Józef Wojtyła (prawdziwe nazwisko to prawdopodobnie Izaak Ozeasz Waynbaum) - 
urodzony 18 maja  w Wadowicach. Wieloletni członek partii komunistycznej, sowiecki szpieg 
działający w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego. Po wybuchu wojny swoją 
działalność szpiegowską kontynuował na obszarze III Rzeszy. W październiku 1941 roku, w 
obliczu klęsk Armii Czerwonej na froncie wschodnim zmienił strony - wspólnie z Josephem 
Ratzingerem szpieguje na terenie Zjednoczonego Królestwa w służbie Abwehry. 
Odpowiedzialny za klęskę aliantów w operacji Market-Garden. Po wojnie sprytnie zmienił swoją 
tożsamość - od czerwca 1947 członek kierownictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
PRL. W swojej karierze w MBP zajmował się infiltracją Kościoła Katolickiego w Polsce. Z 
krystaliczną przeszłością wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie w 
lipcu 1950 roku. Dzięki charyzmie szybko awansował - w 1958 roku był już biskupem, zaś w 1966 
- kardynałem. Na polecenie Departamentu I MSW zbudował przy sobie całą siatkę wywiadowczą 
działającą sprawnie na terenie Włoch i Watykanu. Sukcesy jako duchowny zapewnił sobie 
szantażując wysoko postawionych kardynałów i biskupów. 
Często werbował ich jako agentów.                                                                                                 34.



Karol Wojtyła jako szpieg doskonały dostarczał również informacji kolegom z GRU i KGB. To on 
dostarczył sowietom plany rakiet V1 i V2, a także wykradł dane o amerykańskim planie 
kosmicznym, co w połączeniu z zapałem komunistów zaowocowało tym, że ZSRR przez długi 
okres czasu wyprzedzało USA na polu eksploracji kosmosu.

Rok 1978 był szczytowym rokiem jego kariery - w tym roku papieżem został Jan Paweł I - 
człowiek, który wiedział wiele o działalności szpiegowskiej Karola Wojtyły, jednak jako kardynał 
bał się ujawniać tych informacji. Gdy kard. Albino Luciani został obrany biskupem Rzymu, Wojtyła
znalazł się w ogromnym niebezpieczeństwie. Po 33 dniach pontyfikatu, został w tajemniczy, 
niewyjaśniony po dziś dzień sposób zamordowany. W czasie kolejnego konklawe, kard. Franz 
König z Austrii (notabene szpieg na usługach STASI) zaproponował Karola Wojtyłę jako 
kandydata. Dzięki autorytetowi Königa i przekupieniu kardynałów, papieżem został Karol Wojtyła, 
który dla usunięcia z siebie podejrzeń o zamordowanie poprzednika przyjął imię Jan Paweł II. 

Od października 1978 roku jego kontakty z polskim wywiadem zaczęły słabnąć. Ostatecznie w 
1980 w porozumieniu z CIA został podwójnym agentem. Amerykanie widzieli w nim świetnego 
szpiega, toteż dawali przyzwolenie na jego ekscesy w Watykanie. To, co działo się w czasie 
słynnych "obiadów czwartkowych" do dziś jest obiektem spekulacji. Po śmierci Wojtyły, w czasie 
czyszczenia fontann przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie, znaleziono szkielety ciał małych dzieci, 
obu płci. Badania wykazały, że zwłoki te znajdują się tam od początku lat '80 ubiegłego stulecia. 
Przypadek? Nie sądzę. 
Gdy szpiedzy z Departamentu I MSW i GRU odkryli podwójne oblicze Wojtyły, zlecili zabójstwo 
specjalnemu agentowi Mahmetowi Ali Agcy. Zamach ten jednak nie udał się. 
Z roku na rok Jan Paweł II stawał się dla Amerykanów bezużyteczny. Został otruty arszenikiem w 
2005 roku.
Na zdjęciu ksiądz Karol Wojtyła na polowym lotnisku Ludowego Wojska Polskiego, po powrocie 
ze szkolenia w ZSRR.(...) 

Dziś zaczynam od cytatu poświęconego Karolowi Wojtyle (Stefan Kisielewski, 
„Abecadło Kisiela”, Oficyna Wydawnicza 1990, s. 124):

Ja mam teorię, że on został Papieżem mianowany przez Kliszkę. Mianowicie zdarzyła się taka 
historia, jak on jeszcze był biskupem pomocniczym w Krakowie, partia chciała zabrać gmach 
seminarium na Wolskiej. I Wojtyła w cywilu, tylko w koloratce, poszedł do sekretarza partii Motyki
prosić, żeby tego nie robić, że to jest zabytkowy gmach, że tam zawsze było seminarium. Był to 
pierwszy wypadek, że biskup poszedł do sekretarza partii. Motyka zadzwonił do Warszawy, Kliszko
się zachwycił, powiedział: „Oczywiście oddać to seminarium”. I potem, kiedy były kandydatury na 
metropolię krakowską – to było zdaje się siedem kandydatur. I Wojtyła nie był na pierwszym 
miejscu, a Kliszko go wyszukał i powiedział: „Partia popiera tego”. Więc właściwie zawdzięcza mu
nominację…
Z powyższego jednoznacznie wynika, że biskup Karol Wojtyła:
1) poszedł do sekretarza KW PZPR w Krakowie, niejakiego Motyki, załatwiać pewne sprawy, 
musiało to być 18 września 1962 r.,
2) sekretarz Motyka po rozmowie na pewno skontaktował się z Zenonem Kliszką, opowiedział mu 
o dealu jaki zaproponował mu biskup Wojtyła, 
3) ortodoksyjny komunista Kliszko (proszę sprawdzić co Kisiel pisze o nim na s. 45), w PZPR 
odpowiedzialny m.in. za kontakty z Kościołem oraz masakrę na Wybrzeżu w 1970 r., wskutek 
interwencji Wojtyły zgodził się cofnąć decyzję,
4) kilka lat później, zatwierdzając nominacje na arcybiskupa krakowskiego (podkreślenie o tyle 
istotne, że dzisiejsi spadkobiercy dyktatury ciemniaków także chcieliby wpływać na decyzje 
kadrowe Rzymu), Kliszko przypomniał sobie o „swoim człowieku” w kurii.
http://olgierd.wordpress.com/2007/01/07/czy-karol-wojtyla-byl-agentem-sb/                         35.  



Dlaczego w Ameryce Łacińskiej Jan Paweł II głosił takie kazania, jakby był aparatczykiem 
komunistycznym na wizytacji kołchozu? 

Jak wynika z akt SB z Instytutu Pamięci Narodowej, po raz pierwszy imię i nazwisko Wojtyły 
pojawia się w aktach UB w 1946 r. - po rozbiciu przez milicję pochodu 3-majowego, 
zorganizowanego w Krakowie przez studentów. Wojtyła był wówczas wiceprzewodniczącym 
studenckiej organizacji Bratniak.

Dalekowzroczny polityk", który został papieżem
W meldunku z 1976 r. agent   SB opisywał Wojtyłę jako "dalekowzrocznego polityka", którego 
"mądrość i autorytet polega m.in. na kapitalnej wręcz umiejętności wykorzystania potencjału 
naukowego, jaki znajduje się w dyspozycji Kościoła w Krakowie". W meldunkach pojawiają się 
domysły o możliwości kandydowania Wojtyły na papieski tron.

Bratnia Pomoc, Bratniak − nazwa studenckich organizacji samopomocowych, tworzonych od 
połowy XIX wieku przy polskich uczelniach.
Pierwsza taka organizacja powstała w 1859 przy Uniwersytecie Jagiellońskim, następna w 1889 
przy Uniwersytecie Warszawskim. Organizacje te miały na celu m.in. rozdzielanie pomocy 
socjalnej dla niezamożnych studentów poprzez system pożyczek i stypendiów, prowadzenie tanich 
jadłodajni itp. Prowadziły też działalność oświatową wśród ludności miejskiej i chłopstwa, a także 
(w zaborze rosyjskim) walkę z rusyfikacją.W okresie międzywojennym Bratniaki funkcjonowały na
kilku uczelniach, m.in. na UJ i UW, a także na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 
Organizacje Bratniej Pomocy w znacznym stopniu (oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
zdominowane zostały w tym okresie przez Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska.Poza 
terenem kraju Polski Dom Akademicki "Bratniak" działał w latach 1921-1939 na polskim osiedlu 
Polenhof na terenie Wolnego Miasta Gdańska, służąc studentom Technische Hochschule der Freien
Stadt Danzig (późniejsza nazwa: Politechnika Gdańska).
Podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej działały tajne uniwersytety, a w 
nich – także tajne organizacje Bratniej Pomocy studentów tych uczelni.Odrodzone po 
wojnie  około roku 1949-1950 , Bratniaki zostały upolitycznione, potem zlikwidowane i 
zastąpione Zrzeszeniem Studentów Polskich.                                                            wikipedia

Ukryta rodzina  agenta Wojtyły
Gdy wieloletnia towarzyszka życia Karola Wojtyły urodziła syna, u jej boku pojawił się nagle 
asystent kościelny, a mąż kobiety poczuł się w domu intruzem…
W 1990 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pochowano kobietę. Choć nie była zakonnicą, jej
ciało złożono w monumentalnym grobowcu Zgromadzenia Sióstr Augustianek. Urzędniczka 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych sprawdza w archiwum i potwierdza, że taki fakt miał miejsce. 
Nie może jednak zrozumieć, dlaczego – oprócz nazwiska, imienia oraz daty śmierci – w 
dokumentacji nie ma absolutnie żadnych innych danych dotyczących tajemniczej kobiety.

– To doprawdy zdumiewające. Według bezwzględnie obowiązujących procedur, w aktach 
powinna być przechowywana karta zgonu zawierająca m.in. pełne personalia zmarłego, jego
ostatni adres, informację o przyczynie śmierci i adnotację urzędu stanu cywilnego o 
zarejestrowaniu zgonu. Pracuję tu wiele lat, ale jeszcze nie zetknęłam się z przypadkiem, 
żeby kogoś pochowano bez tego dokumentu. Czy mógł zniknąć z akt już po pogrzebie? Być 
może, tylko po cóż ktokolwiek miałby się w czymś takim babrać?! – odpowiada pracownica
ZCK, zdziwiona absurdalnym pytaniem dziennikarza „FiM”.
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Urzędniczka nie wie, że usunięciem wszelkich śladów po zmarłej 30 sierpnia 1990 r. Irenie 
Kinaszewskiej było zainteresowanych kilku dostojników kościelnych oraz grono najbardziej 
zaufanych współpracowników papieża Jana Pawła II…
Z inskrypcji na bocznej ścianie grobowca augustianek dowiadujemy się, że Irena spoczywa tu obok 
rodziców legendarnego, niesłychanie niegdyś wpływowego księdza Andrzeja Bardeckiego. Skąd 
taki zaszczyt dla skromnej i podobno nic nieznaczącej byłej sekretarki „Tygodnika Powszechnego”,
w którym ks. Andrzej przez niemal pół wieku sprawował funkcję tzw. asystenta kościelnego z 
ramienia krakowskiej kurii metropolitalnej?

Przypomnijmy, że zmarły w 2001 roku kapłan był najserdeczniejszym przyjacielem i powiernikiem
Karola Wojtyły (stokroć mu bliższym niż  Stanisław „przynieś,  wynieś,  pozamiataj”  Dziwisz),
pilnie strzegącym, by tajemnica jego wieloletniego romansu z Ireną nigdy nie wydostała się na
zewnątrz.  Gdy  Wojtyła  został  Janem  Pawłem  II,  ks.  Bardecki  odwiedzał  tę  kobietę  niemal
codziennie. Zabierał ze sobą na wakacje, a czasem nawet zawoził do Rzymu… Opiekował się i
kontrolował,  żeby  pod  wpływem  nadużywanego  alkoholu  nie  ujawniła  sekretu,  ograniczał  jej
kontakty z nieznajomymi, przechowywał listy pisane do niej przez księdza, biskupa, aż wreszcie
kard. Wojtyłę, był celem tajnych operacji peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa usiłującej wykraść
mu ową korespondencję… Krótko mówiąc: ks. Bardecki trzymał w ręku i pochował obok swoich
rodziców klucz do świętości przyszłego santo subito…

Spośród świadków znających najintymniejsze szczegóły potajemnego związku Ireny i Karola żyją
już tylko oficerowie SB, którzy inwigilowali i podsłuchiwali tę parę, bowiem w grudniu 2008 r.
swoją wiedzę zabrał do grobu (w wieku niespełna 64 lat) Adam – syn Ireny.
Bezpieka  zawsze  podejrzewała,  że  jest  on  owocem  tego  związku.
– To nie było jakieś nagłe zauroczenie z szybkim „numerkiem” i żalem już za chwilę. Wojtyłę
bardzo do niej ciągnęło. A jak traktował jej syna! Jak swojego, choć Adam mówił do niego „wujku”
– opowiadał nam przed laty oficer specsłużb nie mogący odżałować, że w okresie jego aktywności
zawodowej  genetyka  dopiero  raczkowała  i  nie  znano  w  Polsce  innych  metod  badania
pokrewieństwa niż analiza krwi (por. „Och, Karol” – „FiM” 36/2002).

Dwa lata przed śmiercią mieszkający na stałe w Gdańsku Adam udzielił lokalnej gazecie wywiadu.
Wspominając swoje ostatnie prywatne spotkanie z JPII, kiedy to późnym wieczorem 25 kwietnia
2004 r. zjedli razem kolację w apartamentach papieskich, stwierdził m.in., że poznał „wujka” w
wieku lat 12 (tzn. w 1956 r., choć ks. Wojtyła był wówczas etatowym pracownikiem Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego – dop. red.). Opowiadał, jak na życzenie matki został jego ministrantem i
towarzyszył mu później w letnich eskapadach, podczas których pływali jednym kajakiem. Pamiętał
też  częste  wizyty  „wujka”  w  domu  i  wspólne  kolacje  wigilijne,  których  rodzinna  atmosfera
najwyraźniej odpowiadała Wojtyle bardziej niż kościelne oficjałki.
„Wychowywałem się bez ojca i wujek był dla mnie jak najwyższa instancja, do której odsyłała mnie
matka. On był lekarstwem na młodzieńczą głupotę. Od niego dostałem pierwszy zegarek i pierwszy
magnetofon” – podkreślił Adam.
Okazuje się, że zapomniał lub nie chciał ujawnić kilku bardzo istotnych okoliczności…
Po żmudnych  poszukiwaniach  odnaleźliśmy w Krakowie  Zbigniewa K.– byłego  męża  Ireny  i
oficjalnego ojca jej syna. Ojca, bez którego jakoby wychowywał się Adam, ciesząc się zastępstwem
przydzielonego mu przez matkę „wujka”.

Mimo swoich 91 lat  mężczyzna ten wciąż jeszcze zachowuje trzeźwość umysłu i  wiele  rzeczy
pamięta:
– Poznałem się z Ireną podczas okupacji. Pracowaliśmy oboje w Energetyce, a skojarzyła nas jej
koleżanka. Pobraliśmy się bardzo szybko i zamieszkaliśmy w dwóch pokojach z kuchnią przy ul.
Długiej. Wkrótce urodził się Adam. 
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Nie zdążył jeszcze pójść do szkoły, gdy Irena nieoczekiwanie zmieniła pracę i przeszła do 
„Tygodnika Powszechnego”. Nie wiem, kto jej to załatwił, w każdym razie jakieś dwa, trzy lata po 
narodzinach Adama pojawił się nagle u boku Ireny i zaczął jej nieustannie towarzyszyć ks. 
Bardecki, a później także kardynał. Czułem się w tym towarzystwie intruzem – wspomina pan 
Zbigniew.

Co ciekawe: choć z widocznych w jego domu symboli wynika, że jest człowiekiem głęboko 
religijnym, podczas trwającej ponad godzinę rozmowy z dziennikarzem „FiM” ani razu nie użył w 
stosunku do JPII określenia „papież” bądź „ojciec święty”. Za każdym razem nazywał go 
„kardynałem” lub po prostu „Wojtyłą”.

– Stopniowo oddalaliśmy się z Ireną od siebie, ale dopiero mniej więcej po pięciu latach 
małżeństwa postanowiliśmy wziąć rozwód. Byłem systematycznie odsuwany od syna i 
wszelkimi sposobami buntowała go przeciwko mnie. Adam tęsknił, więc spotykaliśmy się 
ukradkiem, ale gdy kiedyś dowiedziała się, że był u mnie na obiedzie, zrobiła mu straszną 
awanturę i zakazała jakichkolwiek dalszych odwiedzin.
Nie wiem, jaką rolę odgrywali w tym wszystkim ks. Bardecki i kardynał, ale nie 
wydaje mi się, żeby pozytywnie wpływali na Irenę. Choć przecież była już rozwódką, 
na każde wakacje zabierali ją razem z Adamem w góry. Mieli tam lokum u jakichś 
zakonnic. A jestem przekonany, że gdyby tylko chcieli, bez trudu zdołaliby nakłonić matkę, 
aby pozwoliła synowi utrzymywać kontakty z ojcem – twierdzi nasz rozmówca.

Były mąż Ireny opowiedział nam jeszcze o wielu interesujących epizodach z życia jej syna. Nie 
będziemy ich tu opisywać, bowiem dotyczą całkiem już prywatnej sfery życia osobistego 
podopiecznego santo subito. Odnotujmy jedynie fakt, że Adam rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną
Grażyną, co niespecjalnie dobrze świadczy o metodach wychowawczych „wujka”, który osobiście 
udzielał Adamowi ślubu w kaplicy na Wawelu (fot. obok), oraz o sile oddziaływania 
wypowiadanych tam wówczas przez celebranta kościelnych zaklęć…
http://10przykazan.wordpress.com/2013/03/22/ukryta-rodzina-wojtyly/

Ostatnią kolację z Wujkiem wspomina Adam Kinaszewski

Podszedł do bramy. Strażnik zapytał: "Signore Kinaszewski?". Gwardzista wskazał schody 
prowadzące od Porta Bronza na górny dziedziniec. Potem windą jeszcze jedno piętro w górę. 
Podszedł do bramy. Strażnik zapytał: "Signore Kinaszewski?". Gwardzista wskazał schody 
prowadzące od Porta Bronza na górny dziedziniec. Potem windą jeszcze jedno piętro w górę. W 
oddali usłyszał turkot wózka, na którym poruszał się Ojciec Święty. Wreszcie wprowadzony został 
do pokoju, gdzie już za stołem siedział Papież, a po bokach wolne były jeszcze dwa nakrycia i jedno
naprzeciwko.                          SCHODY  PIĘTRO   POKOJU

- Powiedziałem Mu wszystko, co chciałem powiedzieć – Adam Kinaszewski, dokumentalista i 
producent filmowy, doskonale pamięta tamto spotkanie z Wujkiem rok przed Jego śmiercią. Razem 
zjedli kolację. – Nie przejmując się etykietą ani swoją nieporadnością powiedziałem, że Go 
kocham, że jest dla mnie bardzo ważny. 
Pierwszy zegarek i magnetofon 
Dla Adama Karol Wojtyła jest – nie sposób powiedzieć "był", bo wciąż na chwilę go nawet nie 
opuszcza – Wujkiem.
Miał dwanaście lat, kiedy Go poznał. Służył Mu do mszy, jako ministrant w czasach, kiedy nikt 
jeszcze nie przypuszczał, że ks. Karol pójdzie w kardynały. Towarzyszył w letnich eskapadach. 
Płynęli nawet jednym kajakiem. Wojtyła był częstym gościem w domu Kinaszewskich, nie raz 
wspólnie siadali do wigilii. Matka Adama, Irena, wiele lat przepisywała rękopisy Karola Wojtyły – 
poezje, homilie, książki, porządkowała zbiory. 
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– Wychowywałem się bez ojca i Wujek był dla mnie jak najwyższa instancja, do której 
odsyłała mnie matka. On był lekarstwem na młodzieńczą głupotę. Od niego dostałem 
pierwszy zegarek i pierwszy magnetofon, włoski, używany, na którym słuchałem Niemena: 
"a czas jak rzeka, jak rzeka płynie…". Pamiętam, jak zaalarmowany przez matkę zadzwonił 
do mnie, gdy sam w domu, trując się tanim winem odchorowywałem serce złamane przez 
piękną Ewę.

– Nigdy nie utracili ze sobą kontaktu. Nawet wówczas, gdy w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 
roku Adam trafił do obozu internowania w Strzebielinku. Udało się przemycić dwa listy. 
Jeden w lutym 1982 roku: "Chcę Ci powiedzieć, że się za Ciebie codziennie modlę – i za 
wszystkich, którzy dzielą Twoje doświadczenie. Wujek". Drugi datowany jest na wrzesień 
1983 roku: "Wiesz dobrze – pisał Papież – iż wszystkie sprawy mojej Ojczyzny leżą mi 
stale na sercu. Przedstawiam je Bogu przez Matkę Chrystusa z pokorą i ufnością. Wujek". 

Signore Kinaszewski? 

W kwietniu 2004 roku Adam Kinaszewski wiedząc, że pod koniec miesiąca gościć ma w 
Rzymie na festiwalu filmowym, gdzie premierę będzie miał jego dokument "Lech Wałęsa – 
Bilans Dwóch Dekad", napisał do Wujka list. 
– Widząc w telewizji słabnącego Papieża czułem, że to ostatnia szansa na osobiste spotkanie
– wspomina Adam Kinaszewski. 
Będę oczekiwał znaku 
"Drogi Wujku – Mam wielką prośbę(…) czy mógłbym Wujkowi złożyć osobiście 
uszanowanie i mieć okazję do wręczenia mojej pracy filmowej(…). Nie wiem czy Ojciec 
Święty znajdzie czas na oglądanie filmów(…). Drogi Wujku – przede wszystkim chciałbym 
ucałować ręce, a film – to oczywiście tylko "na deser"(…). Będę oczekiwał jakiegoś znaku, 
w Rzymie będę miał czynny mój telefon komórkowy z numerem +48 601 20(…) Adam 
Kinaszewski". 
W sobotę wieczorem, 24 kwietnia 2004 roku, zatelefonował do Kinaszewskiego abp 
Stanisław Dziwisz. "Jesteś w Rzymie?" – zapytał. Zaprosił w imieniu Ojca Świętego na 
godz. 19.15 dnia następnego. 

– Przekonany byłem, że idę na zbiorową audiencję. Tego samego dnia uczestniczyłem we 
mszy na placu świętego Piotra, gdzie wśród beatyfikowanych przez Papieża był polski 
ksiądz. Sądziłem, że na wieczór zaproszona zostanie jego rodzina uczestnicząca licznie w tej
uroczystości – opowiada Adam Kinaszewski. 
Podszedł do bramy, a tam żadnego tłumu. Strażnik zapytał: "Signore Kinaszewski?". 
Gwardzista wskazał schody prowadzące od Porta Bronza na górny dziedziniec. Potem 
windą jeszcze jedno piętro w górę. Nim przyszedł abp Dziwisz chwilę czekał w pokoju 
sąsiadującym z tym, z którego w niedzielę na Anioł Pański Papież tradycyjnie błogosławił 
wiernych. W oddali usłyszał turkot wózka, na którym poruszał się Ojciec Święty. Wreszcie 
wprowadzony został do pokoju, gdzie już za stołem siedział Papież, a po bokach wolne były
jeszcze dwa nakrycia i jedno naprzeciwko. Dla Dziwisza, księdza kapelana, wspierającego 
pracę sekretarza papieskiego i to naprzeciwko dla niego samego. 
My tu normalnie tak nie jemy 
Na powitanie serdecznie ucałował Papieża. 
- Obaj chyba wiedzieliśmy, że to nasze pożegnanie. Papież mówił już z wielkim trudem. 
Wspominał jednak dawne krakowskie czasy – podobnie jak wtedy, gdy w Wadowicach 
opowiadał o kremówkach. Razem przeszliśmy drogę wspomnień. 
Potem sam Adam opowiadał, co się dzieje w ojczyźnie. Akurat w Polsce żywa była sprawa 
agentów. Papież słuchał, a abp Dziwisz ciągnął za język.
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- Zdziwiło mnie to niezmiernie i zarazem niezwykle ujęło, ale Papież oczekiwał ode mnie, 
że potwierdzę, iż odegrał ważną rolę w dziełach "Solidarności". Sądziłem, że tego nie trzeba
mówić. Dla mnie było jasne, że Papież był architektem przemian. 
- Niech pan tyle nie gada, tylko je – przerwał wreszcie abp Dziwisz, zachwalając mięso, 
łososia, egzotyczny owoc, ofiarowany w prezencie przez jakąś panią ambasador. – To 
wszystko dla pana, my tu normalnie tak nie jemy.   Przegadali dwie godziny. 
To rzeczywiście było ich ostatnie spotkanie. 

Punkt odniesienia 
Adam wciąż przechowuje krakowskie kapcie Wojtyły. W naddartej częstym otwieraniem 
kopercie piętrzy się korespondencja wymieniana jeszcze w czasach krakowskich, a potem z 
Watykanu. W ogrodzie wyrósł już wielkim drzewem świerk, który pod ołtarzem na Zaspie, 
jako malutki krzaczek udawał morze. Przy oknie wisi kolorowe zdjęcie z roku 1987. Papież 
błogosławi Adamowi i jego córce Paulinie, podczas spotkania w Katedrze Oliwskiej, do 
której zaszedł na krótką modlitwę. Nad kominkiem inna, czarno-biała fotografia. Karol 
Wojtyła w kardynalskim stroju, młody, dziarski, wyprostowany, na tle krypty grobowej Jana
XXIII. 
- Wiedziałem, że Jego ciało spocznie kiedyś w tym samym miejscu– opowiada Adam 
Kinaszewski - byłem je obejrzeć. 
- Miałbym wyrwę w sercu, gdybym się z Nim nie pożegnał, nie zamknął tego kręgu życia 
związanego jakoś zawsze z Nim. Choć właściwie się nie pożegnałem. Wciąż mam z Nim do
czynienia. On jest jedyną stałą wartością, która nigdy nie zawiodła, w pełni przetrwała... Dla
mnie jest wciąż punktem odniesienia. 

http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/ostatnia-kolacje-z-wujkiem-wspomina-adam-
kinaszewski,179319,art,t,id,tm.html

Jan Paweł II rzekomo regularnie się biczował (a może  bił  się w  piersi ?)  - 
zeznała polska zakonnica Tobiana Sobótka z zakonu Najświętszego Serca Jezusowego. Spisane 
zeznania siostry odnalazła komisja, która analizuje życie papieża przed beatyfikacją i kanonizacją. 
Wypowiedzi siostry Tobiany Sobótki zostały wydrukowane we włoskiej gazecie "La Stampa". O 
sprawie pisze także brytyjski "Daily Mail". 
Zeznania zakonnicy znajdują się w dokumentach gromadzonych w Watykanie i badanych przed 
ewentualnym ogłoszeniem Papieża świętym. Siostra Tobiana Sobótka pracowała w watykańskich 
apartamentach Jana Pawła II oraz w jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Była również 
osobą, która podczas podróży pomagała w rehabilitacji i pełniła funkcję pielęgniarki.  Zakonnica 
miała zeznać, że papież zadawał sobie pokutę. - 
Słychać było odgłos uderzeń, gdy się biczował. Robił to, gdy jeszcze był w stanie sam się poruszać 
Zeznanie siostry Tobiany Sobótki  Słychać było odgłos uderzeń, gdy się biczował. Robił to, gdy 
jeszcze był w stanie sam się poruszać - zeznała. 

W watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zakończyła się wczesnym popołudniem16. 
11.2009 r,narada kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Według nieoficjalnych, 
niepotwierdzonych informacji ze źródeł kościelnych, uczestnicy opowiedzieli się za uznaniem 
heroiczności cnót polskiego papieża. 
Również według nieoficjalnych doniesień prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo 
Amato nałożył "sekret papieski" na uczestników narady. Tę informację potwierdziły źródła zbliżone
do kongregacji, wyjaśniając, że kroki te poczyniono w związku z tym, że objęte całkowitą 
dyskrecją wiadomości na temat procesu, w tym informacja o naradzie, przeniknęły do mediów. 
Dlatego, ujawniono, w związku z naradą panowała spora nerwowość. 
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 Dlatego również, wobec groźby nałożenia kar na jej uczestników za ujawnienie tajemnicy, żaden z 
kardynałów i biskupów - a był wśród nich, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Polak - nie poda 
wyniku głosowania ani nie zrelacjonuje przebiegu narady. 

Można powiedzieć, że "celem umartwień jest zwrócenie osobistej uwagi na rzeczy ważniejsze i 
głębsze. Ich celem jest przygotowanie, pewnego rodzaju trening, opanowanie pożądliwości i 
namiętności wynikających ze skłonności naszej ludzkiej natury".
Cele życia duchem umartwienia:

1. Utożsamienie się z Chrystusem
2. Walka z pożądliwościami i panowanie nad sobą
3. Przygotowanie się do przeżycia ważnych świąt, np. Bożego Narodzenia czy Wielkanocy
4. Odpokutowanie za grzechy własne i zadośćuczynienie za grzechy cudze
5. Ofiarowanie umartwień za konkretne intencje (np. chorą osobę, intencje misyjne, 

apostolskie, za Ojca Świętego)

                                                              UPOZOWANY  AKTOR                                               41.



Prawdziwy  Karol Wojtyła wyższy  szczuplejszy
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ŚWIĘTA   KINGA [3/2007]     W pierwszą rocznicę odejścia

Zamierzamy opowiedzieć o osobie, której własna droga życia – tak chciał los – nie miała wielu 
związków z naszymi wschodniomałopolskimi stronami, znała je zaledwie z opowiadań, choć jakieś 
szczegóły zachowały się w jej dziecinnej pamięci. Była jednak dzieckiem tamtej Ziemi, ponieważ 
stamtąd pochodzili jej przodkowie, zdążyła się tam urodzić i spędzić swoje pierwsze siedmiolecie. 
Potem życie wciągnęło ją w niezwykłe koleje, w których nie brakło – w jakiej proporcji? – ani 
smutku, ani radości, ona jednak próbowała odbierać zeń to, czego zły los usiłował ją pozbawić. Jest 
pewne, że gdyby nie miejsce i czas, które były jej dane, jej życie wyglądałoby zupełnie inaczej. 
Osobą tą była Kinga Horodyska, po mężu Wołkowicka, urodzona w 1932 r. w Kolędzianach w 
powiecie czortkowskim, a zmarła przed rokiem w Krakowie. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej 
(majątek Trybuchowce koło Buczacza), którą przedstawiliśmy niedawno w rozmowie – przy jej 
udziale – o jej ciotce (siostrze ojca), rzeźbiarce Jadwidze Horodyskiej (CL 3/04). W rodzinie Kingi 
było sporo znanych postaci. Jej dziadkiem był malarz Franciszek Horodyski, babką po kądzieli 
wielka dama, Kinga Balowa*, słynna niegdyś muza Jacka Malczewskiego, a do bliskich krewnych 
rodziny zaliczali się poeci Bohdan Zaleski i Kornel Ujejski.
* * *
Zaraz po 17 września 1939 r. ojciec Kingi, Kornel Horodyski, został przez sowietów aresztowany i 
zamordowany w Starobielsku. Matka z Kinią wyjechała do niedalekiej Rumunii, jednak w 
niedługim czasie zachorowała i umarła. Dziecko zostało całkiem samo, oddano je więc do 
sierocińca. Szczęśliwy traf sprawił, że – jak w bajce – zakład wizytowała jego opiekunka, rumuńska
księżna Carragea**, dama dworu królowej. Pokazano jej dziewczynkę, która mówiła tylko po 
polsku, trochę po francusku i niemiecku (takie miała bony), co uniemożliwiało personelowi 
porozumienie się z nią. Pani, po obejrzeniu pozostałych po matce dokumentów, zabrała Kingę do 
swego domu i podjęła się osobiście jej wychowania.
Kinga dorastała w zbytku – pamiętajmy, że przez okres II wojny życie w ówczesnej neutralnej 
Rumunii nie uległo większym zmianom. Język rumuński stał się jej własnym językiem. Wraz ze 
swymi opiekunami bywała na balach na dworze królewskim i tańczyła z młodym królem Karolem 
(będąc już na wygnaniu, król interesował się jej losami).
 

Sielanka trwała do czasu objęcia władzy w Bukareszcie
przez komunistów, katastrofa jednak nastąpiła w 1948 r.,
kiedy zdetronizowanego króla zmuszono do opuszczenia
Rumunii. Wraz z nim uszło na emigrację do zachodniej
Europy i Ameryki jego otoczenie, w tym rodzina Carragea.
Ale Kingę, jako nie-Rumunkę odesłano do Polski. Przed
samym Bożym Narodzeniem ‘48 pojawiła się w Krakowie
na ul. Pijarskiej, gdzie – w gmachu Muzeum Czartoryskich
– mieszkały jej ciotka i babka, których prawie nie pamiętała.
To dla 16-letniej dziewczyny był szok największy:
całkowita zmiana otaczających ją osób, ściśniętych w
dwóch izdebkach przyziemia, zmiana środowiska
narodowego i poziomu życia.
Szczęśliwie udało się umieścić Kingę u ss. Urszulanek przy
Starowiślnej, gdzie miała podjąć naukę w gimnazjum.
Problemem był jednak język polski, który już praktycznie
zapomniała.
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Pomogło środowisko, w które weszła – u Urszulanek wtedy uczyły się jeszcze niedobitki z „dawnej
dobrej sfery”. Własne obycie towarzyskie pozwoliło jej – teraz i w przyszłości – pozyskać szerokie 
(choć zmieniające się) grono zaprzyjaźnionej młodzieży, coraz bardziej dorosłej.
Po maturze myślała o medycynie, okazało się to jednak marzeniem ściętej głowy. Podjęła więc i 
ukończyła studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (późniejszej AWF). Potem przez 
wiele lat uczyła w szkole w Krzeszowicach.
To było jednak mało dla młodej osoby, pełnej temperamentu. Związała się z żeglarstwem, 
dochodząc do stopnia kapitana jachtowego żeglugi wielkiej. Corocznie wyjeżdżała na obozy 
żeglarskie na Mazury, w zimie na bojery. Chodziła po górach, nie tylko polskich, jeździła na 
nartach.
Z końcem lat pięćdziesiątych, gdy władze przystępowały do przebudowy Muzeum Czartoryskich, 
nielicznych mieszkańców gmachu usunięto. Pani Jadwidze Horodyskiej udało się zdobyć obszerne 
mieszkanie przy ul. Basztowej 17.
W roku 1957 Kinga wyszła za mąż za Stanisława Wołkowickiego – nie tylko kolegę w sporcie, ale 
z rodziny od wielu lwowskich dziesięcioleci blisko zaprzyjaźnionej z jej rodziną***. Ślubu Kindze 
i Staszkowi udzielił w Katedrze Wawelskiej biskup Karol Wojtyła. Będąc ówcześnie sufraganem 
krakowskim, mieszkał w pałacyku przy ul. Kanoniczej 21 (dziś jest tam muzeum) i – jako blisko 
zaprzyjaźniony z ciotkami Kingi**** – udostępnił salę na parterze na przyjęcie weselne.

Niestety małżeństwo nie przetrwało, a mąż Kingi wcześnie zmarł. Po kolejnych odejściach swych 
ciotek została już sama na Basztowej (zamieniając mieszkanie na mniejsze w tej samej kamienicy), 
gdzie zebrała nieliczne już pamiątki: portrety rodzinne (głównie malowane przez swego dziadka), 
mniejsze rzeźby ciotki Jadwigi, albumy fotografii i uratowane dokumenty z kilku epok, pamiątki z 
wypraw żeglarskich. Jeszcze przez szereg lat jeździła na żagle, prowadziła życie towarzyskie.
I przyszedł zły czas. Kinga zachorowała niespodziewanie, a choroba rozwinęła się błyskawicznie. 
Umarła przed rokiem, 7 października 2006, spoczęła na Rakowicach.
* * *
Kinga miała w życiu dwie najbliższe przyjaciółki. W latach nastoletnich była to Marysia 
Geringerówna (potem Bocheńska, niestety młodo zmarła). W latach młodzieńczych i późniejszych 
– Małgosia Huczyńska, która do samego końca zastępowała jej najbliższą rodzinę. Korzenie 
rodzinne obu tkwiły we Wschodniej Małopolsce.
Kinga wybrała się raz za jałtański kordon, by – dzięki pomocy zamieszkałego we Lwowie kuzyna –
odwiedzić rodzinne strony. Parokrotnie spotkała się w Paryżu ze swą rumuńską przyszywaną 
rodziną.
I to wszystko minęło...
Egon Leopolski
Podziękowanie dla p. Małgorzaty Huczyńskiej za pomoc w opracowaniu powyższego 
wspomnienia.

* Z domu bar. Brunicka. Rodzina Balów, pochodzenia węgierskiego, założyła Baligród, 
prawdopodobnie w XVI w.
** Czyt. Karadżia. Pani Carragea pochodziła z rodu niegdyś patrycjuszy konstantynopolitańskich 
Kantakuzenów. Z rodziny tej wywodzili się dwaj cesarze bizantyńscy, Jan VI i Mateusz (XIV w.). 
Kantakuzeni jako fanarioci osiedli później w
 Wołoszczyźnie, byli tam hospodarami. 
*** Rodzina ziemiańska spod Żydaczowa. Natomiast dziadkiem po kądzieli S. Wołkowickiego był 
wybitny działacz polityczny i wiceprezydent Lwowa, Leonard Stahl.
**** Chodzi o pp. Jadwigę Horodyską oraz Adelę Duninową, która uczyła ks. Karola Wojtyłę 
języków. Patrz Rozmowa w CL 3/04. 

http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=sylwetki&id=1372                                          44.



                                                     AGENT  PRYWATNIE  Z RODZINĄ 

Korzenie  - jeszcze  jeden  kit !
Ślady przodków Karola Wojtyły odnajdujemy we wsi Czaniec, w odległości około sześćdziesięciu 
kilometrów na południowy zachód od Krakowa. Karol Wojtyła, ojciec Papieża, urodził się w 
Lipniku 18 lipca 1879 w rodzinie Macieja i jego żony Anny (z domu Przeczek), córki piekarza. 
Anna zmarła, kiedy młody Karol był chłopcem. Maciej Wojtyła zmarł w Lipniku 23 
września 1923 roku, kiedy jego wnuk, przyszły Papież, nie miał jeszcze trzech i pół 
roku. 
Od roku 1919 Karol i Emilia z synem Edmundem mieszkali na pierwszym piętrze domu, będącego 
własnością Chaima Bałamutha, przy Rynku 2 (obecnie Kościelna 7) i sąsiadującego przez ulicę z 
kościołem Panny Maryi. Tu 18 maja 1920 roku urodziło się trzecie dziecko tej pary – drugi syn. 
Lolek, jak nazywali go rodzina i przyjaciele. Ochrzczony został przez kapelana wojskowego, ks. 
Franciszka Żaka, w kościele Panny Maryi 20 czerwca 1920 roku i formalnie otrzymał imiona Karol 
Józef, przez pamięć habsburskiej monarchii, której służył jego ojciec.                                           45.



W Wadowicach w urzędzie przy kościele parafialnym, w Liber natorum, Volumen IV z r. 1920, na 
stronie 549 pod nr 671 metryka: Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii Kaczorowskiej, urodzony 
18 maja 1920 roku i ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. Rodzice chrzestni: Józef Kuśnierczyk – 
kupiec i Maria Wiadrowska. 

W wolnej Polsce 
Był 18 maja 1920 roku. Po powrocie z kampanii wojennej na Ukrainie marszałek Józef Piłsudski 
został przyjęty w Warszawie jak prawdziwy zwycięzca. 
Polska po przeszło stuletniej niewoli niedawno odzyskała niepodległość. Naczelnik nowo powstałej
Rzeczypospolitej usiłował odzyskać dawne granice na jej wschodnich krańcach. Nie udało mu się 
co prawda w pełni zrealizować postawionych sobie celów, ale w zamian za to pokonał Armię 
Czerwoną i zdobył Kijów. 
Do stolicy Piłsudski przybył specjalnym pociągiem, ozdobionym kwiatami, a następnie przejechał 
karetą miejskimi ulicami, na których tłoczył się rozentuzjazmowany tłum. W kościele św. 
Aleksandra odprawiono za odniesione zwycięstwo mszę świętą,, a na końcu odśpiewano uroczyste 
Te Deum. 
W tym samym czasie w Wadowicach, tak jak z całą pewnością w wielu innych polskich 
miejscowościach, w mieszkaniu państwa Wojtyłów, którego okna wychodziły na kościół parafialny,
urodziło się dziecko. 
Gdy nastąpiły bóle porodowe – w tamtych czasach kobiety rodziły w domu – mama Emilia, 
usłyszawszy dzwony nawołujące na nabożeństwo majowe, poprosiła akuszerkę, aby otworzyła okna
na oścież. Wkrótce potem wydała na świat Karola Józefa: Karol, – ponieważ takie imię nosił ojciec 
niemowlęcia, a Józef – tak jak Franciszek Józef, cesarz Austro- Węgier, w którego wojsku kiedyś 
pan Wojtyła służył. 

Emilia, matka Karola Wojtyły woziła Go w wózku po Wadowicach i mówiła sąsiadkom: 
„Zobaczycie, że mój mały Lolek będzie kiedyś wielkim człowiekiem.” Opowieść o tym 
potwierdzano tak często, że być może należy uznać ją za prawdziwą. 
Przyjaciel z dzieciństwa Karola Wojtyły, Jerzy Kluger, przypomina sobie ich jako chłopców 
bawiących się na rynku miejskim obok mieszkania Wojtyłów. Kiedy mieli „sześć albo siedem lat”, 
Lolek i Jurek Kluger wyobrazili sobie, że miejski policjant, Ćwięk, ma drewnianą szablę? Pewnego 
dnia, kiedy Ćwięk ucinał sobie drzemkę na rynku, chłopcy postanowili sprawdzić swoją teorię, 
wyciągając szablę z pochwy. Straciwszy równowagę, potknęli się i przewrócili na zdumionego 
stróża praw i porządku, – którego prawdopodobnie bardziej zirytowało przerwanie mu jego drzemki
niż usiłowanie zarekwirowania mu jednego z symboli jego urzędu. 

Latem, kiedy nie bawili się w mieście czy w domu, chłopcy pływali w Skawie, a zimą ślizgali się 
na łyżwach i grali w hokeja na zamarzniętej rzece. Inną rozrywką młodości przez większą część 
roku były wycieczki. Ich ulubionym sportem zespołowym była piłka nożna. Pielgrzymi 
przybywający dzisiaj do Wadowic mogą oglądać pole, na którym „Lolek bramkarz” szlifował swoje
umiejętności, często grając w drużynie złożonej głównie z miejscowych chłopców żydowskich. 
15 września 1926 roku Karol Wojtyła zaczął pierwszą klasę w szkole podstawowej, mieszczącej się 
na pierwszym piętrze budynku miejskiej administracji na rynku, minutę drogi od rodzinnego domu. 
Klasy były duże, liczące ponad sześćdziesięciu uczniów. Program obejmował polski, religię, 
arytmetykę, rysunki, śpiew i, według świadectwa szkolnego, gry i gimnastykę oraz „prace ręczne”. 
Od początku Lolek był uzdolnionym uczniem. 
Chwalony był przez nauczycieli za koleżeńskość i grzeczność w stosunku do dorosłych. 
Emilia Wojtyłowa czuła się z roku na rok coraz gorzej, często chorowała. W 1927 roku było z nią 
już na tyle źle, że jej mąż postanowił zrezygnować ze służby, by opiekować się żoną i zająć się 
siedmioletnim synem. Odszedł na wojskową emeryturę w stopniu kapitana (odtąd „Kapitan” to 
będzie jego miasteczkowy przydomek) i, aby dorobić, przypomni sobie wyniesione z domu 
rzemiosło – krawiectwo.                                                                                                                  46.



Chora żona, która przedtem zajmowała się zarobkowo szyciem, musiała z tej pracy zrezygnować. 
To ona nauczyła małego Karola znaku krzyża, pacierza, katechizmu, systematycznego chodzenia do
kościoła. 
Rok 1929 zapowiadał się w jej życiu pomyślnie – Lolek miał przystąpić do Pierwszej Komunii św., 
a Mundek zostać lekarzem. Nie doczekała tego. Kiedy pewnego kwietniowego dnia Karol wrócił ze
szkoły, nie zastał jej w domu. Sąsiadka powiedziała mu, że mamę zabrali do szpitala. Zmarła 13 
kwietnia 1929 roku na niewydolność nerek i wrodzoną chorobę serca. Emilia Wojtyłowa, licząca 
czterdzieści pięć lat, została pochowana 16 kwietnia po mszy świętej pogrzebowej, celebrowanej w 
kościele parafialnym przez proboszcza, ks. Prochownika. 

Anna zmarła, kiedy młody Karol był chłopcem. Maciej Wojtyła zmarł w Lipniku 23 
września 1923 roku, kiedy jego wnuk, przyszły Papież, nie miał jeszcze trzech i pół 
roku. 
Po śmierci żony , w 1930 roku zdruzgotany ojciec zabrał Karola na pielgrzymkę do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. 
Zaledwie kilkanaście kilometrów od Wadowic znajduje się niezwykłe sanktuarium. Na zboczach 
wzgórza z klasztorem Bernardynów na szczycie zbudowana została w siedemnastym wieku Droga 
Krzyżowa – od pałacu Piłata, poprzez Golgotę, do Grobu Pańskiego. Nieco później powstał drugi 
kompleks – Dróżki Maryi. Wybudowano go jakby specjalnie z myślą o dzieciach szukających 
matczynej opieki. 
Intencja owdowiałego kapitana Wojtyły zdawała się być jasna – można by sądzić, że poprzez 
symbole mówił do syna: 
„Oto teraz, gdy zabrakło ziemskiej matki, Matka Niebieska będzie twoją czułą opiekunką, 
chroniącą cię przed złem tego świata.” 
Karol Wojtyła senior, powszechnie w Wadowicach zwany „kapitanem”, był dżentelmenem i 
człowiekiem kryształowej prawości, którego wojskowa kariera opierała się na połączeniu 
inteligencji, pracowitości, niezawodności, a przede wszystkim uczciwości. Był „mężem 
sprawiedliwym” i żywił przekonanie, że spoczywa na nim odpowiedzialność za przekazanie 
swojemu synowi takiego oddania się życiu sprawiedliwemu. 
Jerzy Kluger, kolega Karola, pamięta go jako ani nazbyt poufałego, ani trzymającego się z daleka, 
ale raczej jako „przystępnego”. Obcym mógł wydawać się srogi, ale w wychowaniu dzieci był 
sprawiedliwy, choć surowy. Posługując się językiem niemieckim równie biegle jak polskim, uczył 
Lolka niemieckiego w domu; przyszły Papież będzie mówił tym językiem z austriackim akcentem. 

„Pan Kapitan”, który był już na emeryturze, całkowicie poświęcił się synowi. Na obiady chodzili do
jadłodajni znajdującej się nieopodal domu, natomiast całą resztą zajmował się sam: przygotowywał 
kolacje, mył talerze, sprzątał. Uszył nawet ze swoich starych mundurów garniturek dla Karola. 
Był mu ojcem i matką. Był zawsze blisko. Pomagał w odrabianiu zadań. Nauczył go życia, 
modlitwy, kontemplacji Tajemnicy Boga. Daleki był jednak od wszelkiego konformizmu i bigoterii:
pragnął, by syn, gdy dorośnie, sam wykształcił w sobie silną i dojrzałą wiarę. 
Razem czytali Biblię, razem odmawiali różaniec. Razem też grali – w pokoju dziennym- w piłkę 
zrobioną ze szmatek. Kiedy do Karola przychodził Jerzy, aby- odrobić zadania domowe, „pan 
kapitan” wyciągał z biblioteczki ilustrowaną książkę do historii i opowiadał o bohaterskich dziejach
Polski. Albo czytał im piękne wiersze, takie jak np. wspaniały i sugestywny poemat Cypriana 
Kamila Norwida „Fortepian Szopena”. 

O  KAROL   ! 
W roku 1978 wyjeżdżał kilka razy do Rzymu by uczestniczyć w pracach komisji biskupów oraz 
naukowców. W dniu 6.VIII. tego roku zmarł w Rzymie Ojciec Święty Paweł VI. Kardynał Karol 
Wojtyła wyjechał do Watykanu na uroczystości pogrzebowe, a następnie na konklawe. 
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Już 26 sierpnia 1978 roku konklawe wybrało papieżem Jana Pawła I. Po audiencji u nowego 
papieża, kardynał Karol Wojtyła wrócił do Krakowa, by zaraz udać się do Niemiec oraz innych 
państw. Wszędzie głosił Słowo Boże wynikające z ducha II Soboru Watykańskiego. 
I oto niespodziewanie w nocy z dnia 28 na 29.IX.1978 roku nadeszła z Rzymu wiadomość, że 
Papież Jan Paweł I nagle zmarł. Kardynał Karol Wojtyła 3.X. tego roku udał się do Rzymu na 
pogrzeb oraz konklawe. W uroczystościach tych brali udział polscy kardynałowie. Cały Kościół 
katolicki z zapartym tchem śledził pracę kardynałów. 

http://www.sosw.tcz.pl/index.php?menu=1&wybor=150

                                                       

Czy naprawdę chorował na chorobę Parkinsona. 
"Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych 
spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych 
pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. W lipcu 1992 przeszedł operację w celu 
usunięcia guza nowotworowego na jelicie grubym. Jego długoletnie zmagania z chorobą i ze 
starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał 
godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. 13 maja 1992 papież, w 11. rocznicę 
zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża 
rozpoczęło się 1 lutego 2005. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w 
szpitalu i nie udzielał się publicznie.                                                                                               48.
Przeszedł grypę oraz zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W 



czwartek 31 marca tuż po godzinie 11, gdy Jan Paweł II udał się do swej prywatnej kaplicy, 
wystąpiły u niego silne dreszcze, ze wzrostem temperatury ciała do 39,6 °C. Był to początek 
wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Czynnikiem wywołującym 
była infekcja dróg moczowych w osłabionym chorobą Parkinsona i niewydolnością oddechową 
organizmie. Zobacz wiadomość w serwisie Wikinews na temat śmierci Jana Pawła II. Zobacz 
wiadomość w serwisie Wikinews na temat ujawnienia testamentu Jana Pawła II. Uszanowano wolę 
papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł II 
koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu 
namaszczenia. 2 kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie 7:30 rano, papież zaczął tracić przytomność, a
późnym porankiem przyjął jeszcze watykańskiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. 
Później tego samego dnia doszło do gwałtownego wzrostu temperatury. Około godziny 15.30 
bardzo słabym głosem papież powiedział: "Pozwólcie mi iść do domu Ojca". O godzinie 19 wszedł 
w stan śpiączki, a monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. Osobisty papieski lekarz 
Renato Buzzonetti stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II o godzinie 21:37, a elektrokardiograf 
wyłączono po 20 minutach od tej chwili. 
Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię 
Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666. dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia
nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z 
Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji. " 

Objawy choroby Parkinsona często są niespecyficzne, kojarzone z wieloma innymi chorobami i 
początkowo dyskretne. Mogą je poprzedzać bóle rozpoznawane jako rwa kulszowa, ramienna, 
niekiedy także zaburzenia węchu.

Objawy Parkinsona: obniżona sprawność
Objaw ten dotyczy na ogół jednej strony ciała. Ruchy stają się niezgrabne, wolne, towarzyszy im 
uczucie sztywności kończyn. Pojawiają się kłopoty z wykonywaniem precyzyjnych ruchów ręką 
(np. pisanie, zapinanie guzików) i chodzeniem (utykanie na jedną nogę, szuranie, potykanie się).
Objawy Parkinsona: ogólne spowolnienie ruchów i ich zubożenie
Wykonywanie codziennych czynności zajmuje więcej czasu niż kiedyś. Chorzy mają trudności z 
rozpoczęciem ruchu, wolno reagują, mówią. Twarz zaczyna przypominać maskę. Nie wyraża 
emocji, bo ruchy mimiczne są ograniczone.Gwałtowne spadki ciśnienia tętniczego krwi przy 
zmianie pozycji z siedzącej na stojącą i związane z tym zasłabnięcia, uporczywe zaparcia, 
zaburzenia funkcji pęcherza moczowego i termoregulacji, napadowa potliwość i duszności.W 
późnej fazie choroby dochodzi do spowolnienia myślenia, deficytów pamięci (zgromadzone w niej 
informacje nie ulegają wykasowaniu, ale dostęp do nich jest utrudniony), a także zaburzenia 
orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi.
W diagnostyce różnicowej choroby Parkinsona należy uwzględnić:

• inne zespoły parkinsonowskie 
• parkinsonizm polekowy
• parkinsonizm toksyczny
• parkinsonizm pozapalny
• parkinsonizm naczyniopochodny
• parkinsonizm pourazowy

• zespoły parkinsonizm-plus 
• zanik wieloukładowy (MSA)
• postępujące porażenie nadjądrowe (PSP)
• zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD)
• otępienie z ciałami Lewy'ego (LBD)

• wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima)                                                                       49.
• drżenie samoistne
• depresję



• zespół połowiczych zaburzeń czucia
• zespół bolesnego barku
• lumbago
• reumatoidalne zapalenie stawów.

       CZY  TO  JEST  TA  SAMA  OSOBA  ?

 TO BYŁ  PRAWDZIWY  KAROL  WOJTYŁA 
         WSZECHPOLAK POETA                                                                                                  
SFAŁSZOWANE ?  PROROCTWA  OJCA  KLIMUSZKI 
W czasie kolejnego konklawe, zapytano jasnowidza, kto zostanie kolejnym papieżem. Opowiedział:
“Jeśli Włoch nie wyjdzie, to wyjdzie Wojtyła”. Inny franciszkanin, ojciec Cezar zapamiętał, co 
ojciec Klimuszko powiedział o rozpoczynającym się pontyfikacie Jana Pawła II:“Będzie jednym z 
największych papieży.                                                                                                                   50.

 Od niego będzie się liczyć nowa epoka Kościoła i Polski. Imię Polski rozsławi po wszystkich 



krajach świata. Dla Kościoła jego panowanie będzie bardzo pomyślne”.

A oto kilka przepowiedni dotyczących wojny światowej i katastrof naturalnych:
“Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony 
trwał pokój”. “Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, 
obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki 
wznoszone jak łupinki… Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop ! Zadławi się w Giblartarze
! Wychlupnie do środka Hiszpanii ! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. 
Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą [...]“ “Nasz naród 
powinien z tego wyjść nie najgorzej. Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to 
dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę 
naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża [...]“ 

Przepowiednie “CZELADNIKA”  także  spreparowane  (  po  owocach ich  poznacie..) 

W 1908 roku urodził się na Węgrzech jasnowidz, podpisujący się pseudonimem “Czeladnik”. 
Niewiele o nim wiadomo. Miał na imię Franciszek, jego ojciec zmarł na trzy miesiące przed jego 
urodzeniem. Już jako chłopiec miał różne wizje. Gdy jego ojczym poszedł walczyć podczas I wojny
światowej, mały Franek wiedział, gdzie i kiedy zginie. Przepowiednia spełniła się dokładnie. W 
starszym wieku miał wizje Chrystusa – jego przepowiednie zawierały to, co Zbawiciel mu 
powiedział. Wiele z nich dotyczyło losów Kościoła, papieża, a także walki Antychrysta z 
Kościołem.

“Czeladnik” twierdził, że już wkrótce Antychryst stanie się największym dyktatorem na świecie, 
nastawionym przeciw Kościołowi, który będzie chciał zniszczyć. 13 czerwca 1923 roku zobaczył 
Matkę Boską, która poleciła mu zapisać boskie zlecenia dotyczące Kościoła i Antychrysta. 
“Czeladnik” zapisał wtedy, że na Ziemi urodzi się Antychryst. Jego matka zajdzie w ciążę bez 
obycia stosunku fizycznego z mężczyzną. Pod jego rządami będą się zbierać przeciwnicy Kościoła, 
szerzący chaos w sercach ludzkości na całym świecie. Bogaci będą nadmiernie wykorzystywać 
biednych przy pełnej akceptacji rządów. Główną siedzibą Antychrysta ma być Jerozolima. Stanie 
się on wkrótce największym dyktatorem na świecie. Te wydarzenia będą miały miejsce pod koniec 
XX wieku. Człowiek ten będzie na usługach szatana i wraz z nim będzie zwalczał Kościół. Może 
doprowadzić wszystkie państwa do wojny. “Czeladnik”, tak jak i inni wizjonerzy, pisze, że 
Antychryst sprowadzi na Europę “żółte niebezpieczeństwo” (Chiny). Przede wszystkim zwróci się 
przeciwko Włochom i Rzymowi.Jasnowidz z Węgier przytacza bogatą w szczegóły wizję mówiącą 
o tym, że papież w towarzystwie swojego sekretarza opuści Rzym i zamieszka na wschodzie w 
małym, niskim domu. W pobliskiej skromnej kaplicy będzie odprawiał msze święte. Jasnowidz daje
dokładny opis tego domku. Mówi, że będzie miał płaski dach, pomalowany będzie biało-zielonymi 
farbami. Stanie w murowanym ogrodzeniu, szeregowo wśród innych domków. Okoliczni ludzie nie 
będą mieli pojęcia, kto w tym domu mieszka. “Czeladnik” dalej twierdzi, że w owym domu 
zostanie zainstalowana maszyna, za pomocą której ukrywający się papież będzie rozmawiał z 
kardynałami na całym świecie. Te wszystkie rozmowy zostaną zapisywane przez tę maszynę. 
Ostatni papież nie przestraszy się jednak.                                                                        
 Sam zaintonuje pieśń i procesja wyruszy w pole. Słońce będzie świeciło bardzo słabo. Przyroda 
będzie obumierała. Wszyscy wierni ustawią się w procesji, papież weźmie Najświętszy Sakrament i
poprowadzi ich na śmierć, śpiewając ostatnią pieśń.
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JAK  AGENT  WOJTYŁA  PODSTAWIAŁ  INNYCH  AGENTÓW  
fragment  artykułu   Kościół  podzielony  Wyszyński  kontra Wojtyła.

Chodzi o rzekomy konflikt prymasa Stefana Wyszyńskiego i  kardynała Karola Wojtyły. 
Peerelowskie oszustwo było na tyle skuteczne, że jeszcze dzisiaj słychać jego echo. Jeszcze dzisiaj 
powątpiewa się, czy aby na pewno między dwoma kardynałami nie było konfliktów. Rozsiewanie 
plotek o ich istnieniu było elementem gry operacyjnej, jaką Służba Bezpieczeństwa prowadziła 
wobec obu kardynałów. Rozpoczęła się w 1967 roku, gdy arcybiskup krakowski otrzymał 
nominację kardynalską  (  oczywiście z  Watykanu) .
„Wojtyła nie pójdzie raczej na otwartą walkę z Wyszyńskim i nie pozwoli się do tej walki pchać”. 
Dlatego, „im mniej będzie przez nas pchany, tym szybciej dojdzie do konfliktu. Wcześniej czy 
później te dwie orientacje muszą wejść w konflikt między sobą, muszą się zderzyć na wielu 
frontach” - pisał latem 1967 roku Adam Piekarski, radca w Urzędzie do Spraw Wyznań, który 
przygotowywał plan postępowania władz wobec obu kardynałów. 
Celem było ich skłócenie. Ale Piekarski, jak twierdzą historycy IPN nie był dobrze poinformowany.
Tajni współpracownicy SB, którzy działali w krakowskim otoczeniu Wojtyły i kontestowali 
Wyszyńskiego, byli mylnie przekonani, że krytykują Prymasa Tysiąclecia, mają ogromny wpływ na
kardynała Wojtyłę. Pomylili się.W celu skłócenia kardynałów SB drogą operacyjną rozsiewało 
plotki o germanofilstwie Wojtyły, co przy znanych uprzedzeniach Wyszyńskiego do Niemców 
mogło prowadzić do napięć między nimi. Zdaniem historyka dr. Marka Lasoty plotką była także 
informacja, że „Wyszyński miał za złe Wojtyle, iż ten działał zbyt samodzielnie, bez konsultacji
z nim”. Inna mówiła o tym, że „prymas Wyszyński miał często do abp. Wojtyły pretensje o to, 
że pewne sprawy związane z zakonami rozwiązuje sam, bezpośrednio zwracając się do 
odpowiednich centralnych struktur zakonnych, a nie załatwia ich drogą służbową, za 
pośrednictwem Wydziału Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski”.

  Jestem  bardzo  delikatny  i czuły  dla  maleńkich  owieczek-  kreowany wizerunek 
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Kardynał Wojtyła był niezwykle wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego lojalny. 



Przykładem tego była wizyta we wrześniu 1967 roku prezydenta Francji gen. Charles’a de 
Gaulle’a . Pod naciskiem I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki w programie wizyty de 
Gaullea nie znalazło się spotkanie z prymasem Polski. Kiedy więc de Gaulle z Warszawy udał się 
do Krakowa i odwiedził katedrę na Wawelu, przywitał go tam nie, jak mógł się spodziewać, 
kardynał, ale zakrystianin. Poinformował de Gaulle’a, że metropolita krakowski został nagle 
wezwany do Wrocławia.

Zanim został papieżem kard. Wojtyła usuwał się w cień. Najlepszym tego dowodem są czarno-białe
zdjęcia z podróży biskupów polskich do Niemiec we wrześniu 1978 roku. Gdy miesiąc później 
niemieccy wydawcy chcieli opublikować album ze zdjęciami z niedawnej podróży po Niemczech 
nowego papieża, stanęli przed poważnym kłopotem. Trudno było im „wydobyć” z tych fotografii 
postać Wojtyły, gdyż zawsze był na drugim planie, w cieniu prymasa. Arcybiskup Szczepan Wesoły,
który uczestniczył w tej podróży wspominał, iż zapamiętał, że wówczas ks. Stanisław Dziwisz 
trochę się denerwował, że kard. Wojtyła zostawał na dalszym planie. A Wojtyła powiedział wtedy: 
„nie denerwuj się, ja wiem, że to jest wszystko organizowane tak, by uhonorować prymasa”.

AGENCI  NA  SPOTKANIA  JEŹDZILI  NA NARTACH  ciekawe  u  kogo  pobierali lekcje  
jazdy.....? 
Podczas jednej z wizyt w Rzymie  kard. Wojtyła w rozmowie z dziennikarzami dziwił się, że 
włoscy kardynałowie nie jeżdżą na nartach. W Polsce, zauważył, czterdzieści procent 
kardynałów, to narciarze. I wtedy na czyjąś uwagę, że w Polsce jest przecież tylko dwóch 
kardynałów, odparł: „Tak, ale kard. Wyszyński liczy się jako sześćdziesiąt procent”.
Obaj kardynałowie utrzymywali także kontakty na gruncie prywatnym, w czasie wakacji. Te 
spotkania na pewno budowały między nimi więź. Kard. Wojtyła dbał o to, aby  przed 3 sierpnia, 
gdy prymas obchodził dzień urodzin, imienin i święceń kapłańskich, osobiście złożyć mu życzenia. 

Był to już czas wakacji, więc Wojtyła  odwiedzał Wyszyńskiego tam, gdzie odpoczywał: w 
Stryszawie, Bachledówce, w Zakopanem  albo w Fiszorze, niedaleko Wyszkowa. Spędzali razem 
kilka dni. A wspólny czas wypełniały spacery, rozmowy i śpiewy przy ognisku.

http://www.stacja7.pl/article/  
Ewa  Czaczkowska    16  września  2013.

 NAUKOWY  ŚWIATOPOGLĄD  MARKSISTOWSKI

Najpierw jednak powstał na tej kanwie dramat „Przed sklepem jubilera", którego osnową były 
problemy małżeństw. Sztuka nosi podtytuł: „Medytacja o Sakramencie Małżeństwa".
      Wydane w roku 1960 dojrzałe studium etyczne „Miłość i odpowiedzialność" okazało się więc 
rodzajem naukowego rozwinięcia dzieła literackiego. Objęło ono całokształt problematyki 
seksualnej i małżeńskiej w twórczości Wojtyły: problemów seksu, równouprawnienia płci w 
małżeństwie, anatomii, fizjologii i psychologii współżycia z analizą „krzywej podniecenia 
seksualnego" włącznie. Jak zaznacza autor we wstępie do drugiego wydania, książka powstała w 
oparciu o dwa źródła: doświadczenia pochodzące z pracy duszpasterskiej oraz Ewangelię a wraz z 
nią - naukę Kościoła. Studium składa się z pięciu części: „Osoba a popęd", „Osoba a miłość", 
„Osoba a czystość", „Sprawiedliwość wobec Stwórcy" oraz „Seksuologia a etyka". Szczególnie 
ostatni rozdział wywołał sensację zarówno w kręgach kościelnych, jak i wśród intelektualistów. 
Przyszły papież, analizując wskazania seksuologii, doszedł do wniosku, że są one możliwe do 
realizacji tylko w oparciu o etykę.
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      Zaraz po nominacji biskup Wojtyła napisał w liście do profesora Katolickiego Uniwersytetu 



Lubelskiego, Vetulaniego: "Praca naukowa zbyt już opanowała moją świadomość. Inna rzecz, ile 
znajdzie się na nią miejsca w moim życiu. Jestem zdecydowany o nie walczyć. Biskupstwo jest 
bezcennym dziedzictwem nadprzyrodzonym po Apostołach, jednak i biskupi muszą żyć w epoce 
"naukowego światopoglądu"."

      Na zajęcia ze studentami zupełnie zabrakło mu czasu  ( SIC  !)  Dopiero w roku 
akademickim 1960/61 zatrudnił się na pół etatu na Katedrze Etyki KUL, by prowadzić 
przynajmniej kilka godzin zajęć tygodniowo. Z czasem spotkania przeniosły się do Krakowa - 
biskup Wojtyła zapraszał na nie studentów i wykładowców z KUL-u i UJ, potem już tylko 
wykładowców. Często chodził z nimi na spacery, dyskutując (  i rozpracowując  ).
      W ścisłym gronie współpracowników z Lublina wyjeżdżał też na narty. Towarzyszyli mu 
wówczas ks. Tadeusz Styczeń, księża profesorowie Stanisław Nagy, Ignacy Różycki, Marian 
Jaworski - właściwie cała katedra z wyjątkiem księdza Andrzeja Szóstka. "Jędruś, musisz się 
koniecznie nauczyć jeździć na nartach, bo nie możesz brać udziału w najważniejszych 
posiedzeniach katedry" - mawiał do kolegi ksiądz profesor Wojtyła.
      Podczas tych wypraw profesorowie wymieniali informacje o wydarzeniach z życia katedry i 
dyskutowali nad pracami z zeszytów "Roczników Filozoficznych KUL", których biskup Wojtyła 
byt redaktorem naukowym. 
      Przede wszystkim jednak biskup Wojtyła rzucił się z zapałem w wir duszpasterskiej posługi. 
Nieustannie wizytował parafie, udzielał sakramentów, głosił homilie, prowadził rekolekcje, 
konferencje naukowe, brał udział w rozmaitych uroczystościach. Dzięki licznym kontaktom z 
kapłanami i świeckimi z całej archidiecezji doskonale orientował się w jej problemach.
(  i rozpracowując  )
      W 1962 roku Wojtyła został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Miał 
teraz ogląd całego polskiego Kościoła. W czerwcu tegoż roku umiera wielki protektor młodego 
biskupa, następca księcia kardynała Sapiehy, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Jest to kolejny moment 
przełomowy w karierze Karola Wojtyły .
Już następnego dnia zostaje bowiem wybrany wikariuszem kapitulnym, mającym sprawować rządy 
nad archidiecezją krakowską do czasu mianowania nowego ordynariusza. Jednym z pierwszych 
doświadczeń na nowym stanowisku była potyczka z komunistycznymi władzami. Wizytując 
wiejską parafię w Maniowach, otrzymał wiadomość, że władze chcą odebrać budynek 
krakowskiego seminarium duchownego przy ul. Manifestu Lipcowego i przekazać go Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. Nie zwlekając wiele, kazał kierowcy zawieźć się prosto do budynku 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

POZOROWALI  RZEKOMĄ ANTYPATIĘ
 Tam spotkał się z I sekretarzem Komitetu, Lucjanem Motyką, z którym - w drodze kompromisu - 
ustalili, że WSP dostanie trzecie piętro, a seminarium będzie zajmować resztę gmachu. 
Prawdopodobnie był to pierwszy w historii przypadek, kiedy to spotkanie komunistycznego kacyka 
z biskupem nastąpiło dlatego, że chciał tego biskup. Nie dość na tym: na początek roku 
akademickiego, l października 1962 roku, biskup Wojtyła poprowadził milczący marsz profesorów, 
wychowawców i alumnów do uratowanego budynku, po czym dokonał aktu oddania go w opiekę 
Matce Boskiej. Od tamtej pory akt oddania odnawia się w seminarium co roku.
      Jesienią 1962 roku biskup Wojtyła wyjechał wraz z dziesięcioma polskimi biskupami do Rzymu
na otwarcie pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II. Wziął też udział w audiencji papieża Jana 
XXIII dla polskich biskupów. Delegacja polska była najliczniejszą zza żelaznej kurtyny, więc jej 
głosu słuchano wyjątkowo uważnie. Prace soborowe byty dla Karola Wojtyły doświadczeniem 
niezwykle ważnym, pokazały mu bowiem, że ostra krytyka Kościoła w świecie pochodzi przede 
wszystkim z jego środka, nie zaś - jak uczyło go doświadczenie z komunistycznej ojczyzny - z 
zewnątrz, od ideologicznego wroga. 
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Andrzejowi Marii Deskurowi, szybko zawierał nowe znajomości spoza Polski. W tym czasie poznał
m.in. amerykańskiego biskupa polskiego pochodzenia (jego rodzice wyemigrowali z Podhala) Jana 
Króla oraz rektora Kolegium Polskiego, Władysława Rubina. Obaj odegrali potem w życiu 
przyszłego papieża ważną rolę.

      W grudniu 1963 roku, po zakończeniu drugiej sesji soboru, biskup Wojtyła spotkał się z 
rzymską polonią, po czym udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wędrówka śladami Chrystusa
i Apostołów zrobiła na nim duże wrażenie, czemu dał wyraz w szczegółowym liście do księży 
archidiecezji krakowskiej. "Czujemy że pracując nad odnową Kościoła po Soborze, musimy 
zwrócić się wprost do samego Chrystusa Pana, którego Kościół jest ciałem mistycznym. I stąd 
pragnienie widzenia tych miejsc, gdzie On narodził się, żył, nauczał i działał, wreszcie cierpiał, 
umarł na krzyżu, zmartwychwstał i w niebo wstąpił (...)".
      Po powrocie do Krakowa znów zagrał władzy na nosie. Protestując przeciwko brakowi zgody 
na budowę kościoła w Nowej Hucie, przyjechał tam i w skromnej kaplicy, przy trzaskającym 
mrozie, odprawił pasterkę. Noworocznej homilii wysłuchało kilka tysięcy mieszkańców tego 
pokazowego robotniczego osiedla. 

      30 grudnia 1963 roku papież Paweł VI mianował biskupa Wojtyłę arcybiskupem metropolitą 
krakowskim. Oficjalnie nominację ogłoszono w styczniu 1964 roku. Ks. doc. dr Karol Wojtyła 
został ordynariuszem krakowskim. Nie obyto się to bez kłopotów. Kardynał Wyszyński nie miał 
bowiem ochoty, by metropolitą krakowskim został biskup Wojtyła. Dlatego też nazwiska 
Wojtyły długo nie było na liście kandydatów, którą Prymas przedstawiał komunistycznym władzom
do akceptacji. Stanisław Stomma, poseł związanego z Kościołem koła Znak, zapytany przez 
ówczesnego marszałka sejmu, drugą - po Gomułce - postać w PZPR, Zenona Kliszkę, o 
najwłaściwszą kandydaturę, miał odrzec "stanowczo i kategorycznie, że najlepszym i jedynym 
kandydatem jest Wojtyła". 

Według Stommy Kliszko, do którego należały wszystkie sprawy dotyczące stosunków państwo-
Kościół, przekonany, że naukowiec i filozof Wojtyła może być doskonałą z punktu widzenia władz
przeciwwagą dla - jak to oceniała partia komunistyczna - rozpolitykowanego Prymasa.

Naukowiec i filozof   prawdziwy   Karol Wojtyła -  Wszechpolak

      Wiedział też o niechęci Wyszyńskiego do Wojtyły, i w związku z tym spodziewał się, że 
kandydatura Wojtyły będzie mu przez kardynała Wyszyńskiego przedstawiona jako ostatnia. 
Postanowił więc "przeczekać i w ten sposób zmusić Wyszyńskiego" do jej wysunięcia.
      Tak też się stało i biskup Wojtyła objął rządy w diecezji pamiętającej początki państwa 
polskiego, utworzonej w roku 1000 pod panowaniem Bolesława Chrobrego. Przed nim ten urząd 
piastowali m.in. tacy znakomici Polacy, jak św. Stanisław ze Szczepanowa, bt. Wincenty 
Kadłubek, Jan Puzyna, Adam Stefan Sapieha...                                                                        55.
      Liczne zajęcia duszpasterskie i zarządzanie diecezją dzielił Wojtyła z wyjazdami na kolejne 



sesje soboru. Po powrocie zawsze informował wiernych i księży o postępach prac w Watykanie. 
Obok duszpasterstwa w archidiecezji krakowski metropolita zaangażował się w obchody jubileuszu
Tysiąclecia Chrztu Polski. Uczestniczył w uroczystościach i ceremoniach milenijnych m.in. w 
Gnieźnie, Poznaniu, Łomży, Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Drohiczynie, Lubaczowie oraz w 
licznych parafiach własnej archidiecezji. Refleksje z obchodów Millenium zawarł potem w 
poemacie "Wigilia Wielkanocna 1966".
      W zapełnionym po brzegi kalendarzu starał się znaleźć czas na wakacyjne wyjazdy w góry lub 
spływy kajakowe. Prawie zawsze udawało mu się odpocząć w gronie przyjaciół z dawnych lat. 
Każdej zimy wypuszczał się też na kilka choćby dni, by pojeździć na nartach. 
      Po zakończeniu trzeciej sesji soboru, w listopadzie 1964 roku, arcybiskup Wojtyła udał się z 
grupą polskich biskupów na Sycylię, a potem ponownie do Ziemi Świętej. Po powrocie do Rzymu 
został przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Pawła VI, któremu m.in, opowiadał o swojej 
pracy podczas okupacji w Solvayu. Papież przysłał mu potem w dowód uznania i sympatii paliusz 
specjalnie tkany pas z jagnięcej wełny, nakładany do stroju liturgicznego na ramiona i piersi.
      Pierwsze miesiące 1965 roku wypełniła intensywna praca nad redakcją soborowej "Konstytucji 
o Kościele w świecie współczesnym", w której arcybiskup Wojtyła szczególną uwagę zwracał na 
rolę świeckich oraz na rolę Kościoła w tworzeniu dóbr kultury.
      Ostatnia, czwarta sesja - to dyskusja o wolności religijnej w Kościele. Podczas niej polscy 
biskupi wystosowali listy do episkopatów krajów Europy z zaproszeniem do udziału w uroczystych 
obchodach Millenium.
      Jeszcze przed zakończeniem soboru arcybiskup Wojtyła uwikłał się w kolejny ostry konflikt z 
władzą jako współautor słynnego listu do biskupów niemieckich. Dokument, którego treść 
konsultowano jeszcze w Rzymie z niemieckimi duchownymi, stanowi przypomnienie tragicznej 
historii stosunków między obydwoma krajami i wyraża współczucie dla cierpienia narodu 
niemieckiego. 

Do spółki z arcybiskupem Bolesławem Kominkiem i biskupem Jerzym Strobą. Wojtyła 
wystosował go w imieniu Episkopatu z datą 18 listopada 1965 roku. List kończy się słowami: 
"Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Pismo wywołało pełne nienawiści ataki władzy na 
Kościół i polskich biskupów. Dostało się też samemu Wojtyle. 

Najbardziej przykry musiał być dla niego protest sprokurowany przez władze, ale podpisany przez 
przez robotników z zakładów Solvay, w których pracował podczas wojny. Robotnicy oświadczyli w
nim, że są "wstrząśnięci do głębi" apelem biskupów oraz że "biskupom polskim nikt nie udzielił 
mandatu do zajmowania stanowiska w sprawach oczywistych dla ogółu obywateli, a należących do 
kompetencji innych czynników". List kończył się wyrazami "głębokiego rozczarowania" wobec 
"nie obywatelskiego postępku" Wojtyły.
 Arcybiskup odpowiedział spokojnie, ale mocno: "Czytając z uwagą wasz list, muszę stwierdzić, że 
nie moglibyście go napisać, gdybyście rzetelnie zapoznali się z treścią przesłania biskupów 
polskich do biskupów niemieckich oraz z odpowiedzią biskupów niemieckich na ten list". Po latach
okazało się, że Orędzie, będące wyrazem przekonania o potrzebie jedności Europy a jednocześnie 
obalające komunistyczny obraz dwóch wrogich sobie światów, stanowiło jeden z najistotniejszych 
elementów pojednania polsko-niemieckiego.

                                     TU  JEST  COFKA KILKA  LAT  WSTECZ . 
      W październiku 1962 roku wraz z kardynałem Wyszyńskim i dziesiątką innych polskich 
biskupów Karol' Wojtyła znalazł się w polskiej delegacji na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II. 
O paszport ubiegało się jeszcze 15 innych biskupów, ale otrzymali odmowę od władz. Mimo to 
polska delegacja była i tak najliczniejsza spośród wszystkich z obozu komunistycznego.
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      6 października 1962 roku, po niespełna 15 latach od swoich studiów Karol Wojtyła znów 
znalazł się w Rzymie. Czekając na otwarcie Soboru, biskup Wojtyła z radością przemierza znane 
zakątki miasta. Znajduje też czas na krótkie wypady poza Rzym.
 8 października polscy biskupi zostają przyjęci na audiencji przez papieża  jusufa Jana XXIII. 

Szybko okazuje się, że sekretarzem prasowym soboru jest dawny kolega seminaryjny Wojtyły - 
Andrzej Maria Deskur. 

Przed rozpoczęciem obrad często dyskutują, spacerując po watykańskich ogrodach. Deskur 
przedstawia krakowskiemu biskupowi wiele osobistości z kurii oraz interesujących duchownych z 
całego świata. Młody polski delegat, dzięki biegłej znajomości włoskiego i nieco tylko słabszej 
niemieckiego, francuskiego i angielskiego, a także ujmującemu sposobowi bycia, szybko zyskuje 
wielu przyjaciół. Deskur wspomina, że jego popularność tak szybko rosła, iż kiedy sporządzano 
listy członków poszczególnych komisji tematycznych, każda "prosiła o niego". W tych dniach 
zawarł też Wojtyła znajomość z rektorem Kolegium Polskiego, prałatem Władysławem Rubinem.
      Niezwykle uroczyste otwarcie Soboru Watykańskiego ma miejsce 11 października 1962 roku w 
Bazylice św. Piotra. 
      Dzień krakowskiego biskupa na Soborze rozpoczyna się o 6.45 mszą w Instytucie Polskim, a 
potem o godz. 9 w Bazylice św. Piotra mszą w intencji pomyślnych obrad. W przerwach delegaci 
spotykają się przy kawie i prowadzą luźne rozmowy. Karol Wojtyła często nie opuszcza swojego 
fotela, ale sporządza notatki, przygotowuje wystąpienia radiowe lub swoje wykłady, szkicuje nową 
książkę. Na bieżąco notuje refleksje w formie wierszy. 
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      Z początku Soboru pochodzi jego utwór "Posadzka", powstały w chwili refleksji w owym 
szczególnym miejscu, jakim jest Bazylika św. Piotra, a nawiązujący do momentu święceń 
kapłańskich, podczas którego leży się na podłodze kościoła, dotykając czołem podłogi. To Ty, 
Piotrze. Chcesz być tutaj Posadzką, by po Tobie przechodzili... by szli tam, gdzie prowadzi ich 
stopy... Chcesz być Tym, który służy stopom …..
 Skala jest posadzką gigantycznej świątyni. Pastwiskiem jest Krzyż. Wspomina po latach ten 
moment: "Pisząc te słowa, myślałem zarówno o Piotrze, jak i o całej rzeczywistości kapłaństwa 
służebnego, starając się uwydatnić głębię znaczenia owej liturgicznej prostracji [upadku] (...), tak 
jak Piotr, przyjąć we własnym życiu krzyż Chrystusa i uczynić się "posadzką" dla braci". 
( a  może  pod  posadzką  ..?)
      Popołudnia spędza, studiując dokumenty soborowe, pisząc i spacerując po tarasie, z którego 
rozciąga się widok na imponującą kopułę Bazyliki.
      Młody biskup z kraju, gdzie całą energię Kościoła pochłania problem przetrwania, jest nagle 
świadkiem kompletnie innych wydarzeń. Nie do pomyślenia w Polsce otwarte, zażarte dyskusje, 
pojedynki słowne, aplauzy lub pomruki niezadowolenia, zakulisowe manewry, sojusze i koalicje 
(na dodatek bez ogródek komentowane przez prasę) - działania, które można by nazwać kościelnym
parlamentaryzmem - nagle otwierają nową perspektywę. Wolność soborowej dyskusji zdumiewa 
nie tylko nieopierzonego biskupa zza żelaznej kurtyny. Jest czymś zaskakującym dla wszystkich 
obserwatorów.  Już na wstępie pierwszy szok - odrzucenie przytłaczającą większością głosów 72 
projektów dokumentów (tzw. schematów), przygotowanych wcześniej przez Kurię w Watykanie. 
Oznacza to pogrzebanie owoców czterech lat pracy. Papież ponagla, by podjąć prace od początku, 
w uznaniu faktu, że współczesne społeczeństwa nie są już uformowane wyłącznie z inspiracji 
chrześcijaństwa. "Wszyscy będziemy na tym Soborze nowicjuszami. Nie wątpię, że będzie nam 
towarzyszył Duch Święty. 
                                                                      
Zobaczymy, co z tego wyniknie" - miał powiedzieć Jan XXIII w przeddzień inauguracji.
 Biskup Wojtyła jest głęboko przejęty historycznym znaczeniem odnowy Kościoła. Wyjeżdżając z 
Krakowa, mówił: "Na tę drogę, na ten wielki dziejowy gościniec (...) wchodzę z osobistym 
największym wzruszeniem, z wielkim wewnętrznym drżeniem serca".

 Kiedy 7 listopada bliżej nieznany biskup z Polski występuje po raz pierwszy przed 
zgromadzeniem, zadziwia nie tylko głębią przemyśleń, ale też nienaganną wymową łacińską w 
przeciwieństwie do innych mówców, którzy najczęściej fatalnie kaleczą ten język. Zabiera głos na 
XIV i XXIV kongregacjach, poświęconych liturgii, źródłom objawienia oraz środkom przekazu. 
Jest - podobnie jak prymas Wyszyński - gorącym orędownikiem odnowy w Kościele. Szczególnie 
wyraźnie jego postępowość wychodzi w kwestiach sprawiedliwości społecznej oraz rozszerzenia 
udziału świeckich w życiu i działalności Kościoła.
 Jako jedyny mówca w Bazylice każde swoje wystąpienie rozpoczyna słowami: "Szanowni ojcowie,
bracia i siostry", podkreślając tym samym znaczenie obecności kobiet. Kilkakrotnie wygłasza w 
Radiu Watykańskim przemówienia, w których informuje słuchaczy o postępach prac oraz swoich 
osobistych przemyśleniach na temat soborowych przemian. Jego stanowisko, raz postępowe, w 
innych kwestiach bardzo konserwatywne, stawia go - jak mówił Jerzy Turowicz w "umiarkowanym
centrum". Szczególnie nie akceptuje krytyki instytucji Kościoła. Jeden z amerykańskich filozofów, 
prof. George Hun-ston Williams z Uniwersytetu Hamrda, będący - jako protestancki pastor - 
oficjalnym obserwatorem Vaticanum II, określił go jako "postępowego konserwatystę".

      Młody polski biskup jest bardzo zadowolony z pobytu w Rzymie, zarówno z bogactwa 
duchowego, jakie go wypełniało po Soborze, jak też z nowych, cennych przyjaźni. Tę ważną 
zmianę w swoim życiu postanowił zaakcentować, zdejmując okulary - od tej pory nie pokazuje 
się w nich w miejscach publicznych. TO  JAK CZYTAŁ  KRÓTKOWIDZ ??!
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 Po zakończeniu prac Karol Wojtyła wyjeżdża z grupą polskich biskupów na pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej. Jest to pierwsza wyprawa Karola Wojtyły poza granice Europy.
      Do kraju powraca 17 grudnia i od razu bierze udział w poświęconej Soborowi konferencji w 
krakowskim seminarium duchownym. Podkreśla, że prasa bardzo dobrze informowała o jego 
przebiegu. 

      Sam biskup Wojtyła, oprócz przemówień w Radiu Watykańskim, zawiera też swoje reportaże i 
refleksje w cyklu obszernych listów, które ukazują się na łamach "Tygodnika Powszechnego", oraz 
w rozprawie "U źródeł odnowy". Wykorzystuje każdą chwilę, by przybliżać prace soborowe 
wiernym w Polsce. Jeździ po swej archidiecezji, spotyka się z działaczami Klubów Inteligencji 
Katolickiej, duchowieństwem i wiernymi, relacjonując na wszelkie możliwe sposoby prace 
"wielkiego wydarzenia Kościoła." W Polsce niektórzy zaprzyjaźnieni z Wojtyła młodzi ludzie, 
podzielają entuzjazm wobec liberalnego powiewu i krytyczne sądy na temat hierarchii kościelnej, 
lecz on sam w gruncie rzeczy nigdy nie akceptuje tak radykalnego stanowiska. Dochodzi nawet w 
tej kwestii do konfliktu z zespołem "Tygodnika Powszechnego". Podczas spotkania z duchownymi 
w Kalwarii Zebrzydowskiej mówi jednemu z księży: "Kuria Rzymska nie rządzi biskupami. Rządzi
nimi papież, który w zarządzie całego Kościoła posługuje się kurią".

Druga sesja Soboru odbywa się w rok po pierwszej. W tym czasie biskup Wojtyła zostaje 
arcybiskupem krakowskiej metropolii, umacniając swoją pozycję w Kościele. W tym też roku (3 
czerwca 1963) umiera główny motor soborowych przemian, papież Jan XXIII. Jego miejsce 
zajmuje kardynał Mediolanu, Giovanni Battista Montini, czyli Paweł VI, który kontynuuje dzieło 
poprzednika. Udaje mu się jednak wyłączyć z porządku obrad kwestię kontroli urodzeń i celibatu, 
by pozostawić je do osobistej decyzji.
                                                               
   W diariuszu soborowym zachowało się kilka przemówień Karola Wojtyły, wygłoszonych na 
sesjach i liczne jego pisemne oświadczenia. Przemawiając w imieniu polskiego Episkopatu w 
debacie na temat wolności religijnej, głosił, że człowiek powinien mieć nie tylko możność 
stwierdzenia, że jest mądry, ale też, że jest odpowiedzialny: "Odpowiedzialność jest niejako 
szczytem i uzupełnieniem wolności".
     
 Zabierając głos w dyskusji nad schematem XIII "O Kościele w świecie współczesnym" krakowski 
metropolita twierdzi, że lud Boży jest fundamentem wszystkich struktur Kościoła, w sposób 
wyjątkowy i niepowtarzalny uczestnicząc w misji powierzonej przez Chrystusa. Podkreśla z 
naciskiem, że "jeśli tekst ten ma być zwrócony do ludzi świeckich, to trzeba zrezygnować z 
postawy paternalistycznej, wszystkowiedzącej i trzeba podjąć trud nawiązania kontaktu ze 
świeckimi na zasadzie równego z równym". Jednocześnie zauważa, że wierni nie tylko nie są dla 
struktur Kościoła zagrożeniem, ale wręcz przeciwnie, dopełniają je i współtworzą. Przedstawia też 
swoją filozofię społeczną: opisuje świat nowej bliskości między narodami, będący jednocześnie 
światem zagrożeń i niebezpieczeństw dla jednostek; świat postępu i wygód, w którym niekiedy całe
społeczeństwa cierpią głód.      
 Po tym przemówieniu zostaje członkiem pracującej nad tą konstytucją Centralnej 
Podkomisji. Znajduje się w gronie najwybitniejszych teologów świata, współtwórców 
szczytnej karty Waticanum II. Wkrótce staje się znaną i wpływową osobistością Soboru.
     Ostatnia sesja Soboru to batalia o stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich, szczególnie 
judaizmu, którą arcybiskup Wojtyła wraz z kardynałami austriackim - Franzem Königiem i 
niemieckim - Augustinem Beą toczy ze skrajnymi konserwatystami, skupionymi wokół kardynała 
Ottavianiego. Batalię zwycięską, ukoronowaną zapisem w dokumencie "Nostra Aetate", który 
stwierdza, że "nie może być przypisana ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, 
ani Żydom dzisiejszym" wina za ukrzyżowanie Chrystusa.
                                                                                                                                                           59.
      Wojtyła jest też jednym z tych Ojców Soboru, którzy nie dopuścili do oficjalnego potępienia 



przez Vaticanum komunizmu jako ideologii. Wychodzi z założenia, że konflikty ideologiczne nie
znikną poprzez takie akty potępienia, a sposobów ich rozwiązania należy szukać na nowo.
      Po krótkich wakacjach, wypełnionych ponowną pielgrzymką do Ziemi Świętej, Wojtyła zostaje 
przyjęty na pierwszej prywatnej audiencji przez papieża Pawła VI. Audiencja ta dała początek ich 
długoletniej przyjaźni. Papież powołuje Synod Biskupów, wyznaczając na jego sekretarza 
generalnego biskupa Rubina. Dzięki znajomości z nim krakowski metropolita ma od tej chwili 
bezpośrednią łączność z samym "centrum dowodzenia"... 

                                                                              http://archidiecezja.lodz.pl/~andrespol/papa5.html
             PAMIĘTNIKI  PRYMASA  WYSZYŃSKIEGO.
                                       Cytaty z artykułu  pt:
To Stefan Wyszyński utorował Karolowi Wojtyle drogę na Tron Piotrowy w 1978 r. 

Tak wynika z mało znanych i nieomawianych wcześniej szerzej zapisków prymasa. Dziś, w czwartą
rocznicę śmierci Jana Pawła II, publikujemy fragmenty bardzo emocjonalnego pamiętnika, jaki 
Wyszyński prowadził podczas konklawe. Dzięki nim oraz biografowi prymasa, historykowi 
Peterowi Rainie poznajemy kulisy tego niezwykłego zgromadzenia kardynałów, zakończonego 
wyborem papieża Polaka. "Przed i podczas konklawe prymas Wyszyński pracował nad koalicją, 
która wybrała kardynała Wojtyłę na papieża" - mówi "Polsce" Raina. Dziennik Wyszyńskiego 
ujawnia, jak istotna dla przyszłych wyborów była wizyta przedstawicieli Episkopatu Polski w 
Niemczech we wrześniu 1978 r.
Właśnie wtedy niemieccy duchowni nabrali przekonania, że ostoją katolicyzmu w Europie, 
stanowiącego jedyną siłę zdolną powstrzymać ekspansję komunizmu, jest właśnie Polska.

 To przekonanie zaowocowało kilka tygodniu później, podczas konklawe w październiku 1978 r., 
poparciem kardynałów dla kandydatury kardynała Wojtyły. Także z pamiętnika Prymasa Tysiąclecia
wiadomo, że właśnie on w kluczowych momentach głosowania - gdy żaden z kandydatów nie był w
stanie zbudować wyraźnej większości - spotykał się na osobności z kardynałami z Niemiec.
 
Później przedstawiciele krajów niemieckojęzycznych stali się silnym blokiem orędowników 
wyboru Karola Wojtyły na głowę Kościoła - i przechylili na jego korzyść szalę zwycięstwa. Ale nie 
był to jedyny epizod z konklawe, kiedy prymas Wyszyński wspierał kardynała Wojtyłę. Bardzo 
trudną sytuacją było dla nich wystąpienie kardynała z Węgier, który przekonywał o potrzebie 
współpracy Kościołów z bloku państw komunistycznych z ówczesnymi reżimami. Następnego dnia
obaj polscy duchowni w swoich przemówieniach przekonywali, że wcale tak być nie musi - i 
przekonali do swej racji innych hierarchów. Ciekawe są też te fragmenty zapisków, które rejestrują 
zmiany poparcia dla najważniejszych kandydatów na papieża podczas konklawe. Kolejne 
głosowania i rozmowy przypominają w nich misterną grę wyrafinowanych dyplomatów. Jednak 
najwięcej emocji dostarczył moment wyboru nowego imienia przez Wojtyłę. "Gdyby ks. Kardynała 
wybrano, to proszę pomyśleć, czy nie przyjąć imienia Jana Pawła II. Byłoby to dobrze przyjęte 
przez włoską opinię publiczną. Kardynał odpowiedział: myślałem o tym" - tak zanotował 
Wyszyński ostatnią rozmowę z Wojtyłą tuż przed tym, jak wygrał ostatnie głosowania, a z 
Watykanu na cały świat popłynął okrzyk "Habemus papam!".
Jak biskup z Krakowa został pierwszym biskupem Rzymu Prymas Stefan Wyszyński i kardynał 
Karol Wojtyła odwiedzali od 20 do 25 września 1978 r. biskupów niemieckich. W niedzielę po 
południu 24 września polscy hierarchowie zostali gorąco przyjęci w Moguncji. 18.00 Nabożeństwo 
w Katedrze celebruje Kard. Wojtyła z Kard. Volkiem*, koncelebrują Biskupi z delegacji i Sufragani 
Mogunccy. Kard. Wojtyła wprowadził do Mszy Świętej, wyjaśniając charakter naszej rewizyty w N.
Ja głosiłem słowo Boże - po niemiecku - poświęcone mojemu "Nauczycielowi" Bpowi Kettelerowi,
który tutaj był biskupem i tu napisał "Die Arbeiterfrage" ["Kwestia robotnicza" - red.], która była 
moim wprowadzeniem do Studiów Społecznych.                                                                           60.
Po nabożeństwie przemawiał Kard. Hoeffner**, który wspomniał o 25-leciu mojego aresztowania. 
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(...) Powoli wracamy do zakrystii, wśród nieustannych oklasków, które b. dziwią Niemców. Nie 
mają bowiem zwyczaju klaskania w Kościołach. Wydaje się, że te oklaski najlepiej słychać w 
Moskwie. *Kard Hermann Volk, biskup Moguncji, członek Kongregacji Nauki Wiary **Kard. 
Joseph Hoeffner, arcybiskup Kolonii, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Na 
konklawe decydują ludzie Rano 29 września prymas Wyszyński dowiedział się, że poprzedniego 
wieczora zmarł papież Jan Paweł I. 8.00 (...) umarł przy lekturze książki...
siedząc w fotelu. 

Radio podaje, że umarł na zawał serca. (...) Chociaż ludzie działali na Conclave afflante Spiritu 
Santo [pod natchnieniem Ducha Św. - red.]; Bóg nie przestaje być panem czynów ludzkich, 
działających nawet w takim układzie. Niemcy najlepiej rozumieją sytuację za żelazną kurtyną W 
Choszczówce 2 października 1978 r. odbyło się spotkanie Rady Głównej Episkopatu Polski, czyli 
najwyższych władz polskiego Kościoła. 12.15 Kardynał Wojtyła omawia sprawę rewizyty 
Episkopatu P[olski]do Konferencji Episkopatu Niemiec. Wnioski: (...) 3) Polska j. krajem, który 
zatrzymał postęp komunizmu; 4) Niemcy najlepiej rozumieją sytuację Polski w Bloku kom.
[unistycznym] (...) Dalszy ciąg - 1) ma być praca dla odrodzenia chrześcijańskiej Europy. Poczucie 
zagrożenia Europy przez komunizm - już dojrzało. Dziś już się czuje, że Zachód dziś myśli - "jak 
jest z komunizmem, to wy, Polacy, wiecie i umiecie sobie radzić; a my nie umiemy sobie radzić, a 
dawniej myśleliśmy odwrotnie". (...) Druga sprawa - atmosfera, trzeba zmieniać atmosferę, która 
została zniekształcona przez propagandę polityczną (Bismarck).
 Na co zwracam uwagę - na zaplecze myślenia musi być i to: Polska jest naciskana od Wschodu 
przez ateizację polityczną; nie można walczyć na dwa fronty. Trzeba od Zachodu mieć mocniejszą 
pozycję. Wprawdzie Niemcy są wyznaniowo rozsypani. Ale jako Katolicy są pozycją mocniejszą 
niż Francja, Italia, Hiszpania. Ostatnia homilia kardynała Wojtyły W piątek 6 października prymas 
Wyszyński wyjechał do Rzymu. Zamieszkał w Instytucie Polskim. 8 października kard. Wojtyła 
odprawił mszę świętą za duszę Jana Pawła I. 

I wygłosił ostatnią homilię jako kardynał i arcybiskup krakowski. 10.00 Msza Święta w kościele 
św. Stanisława B.[iskupa] M.[ęczennika] - kazanie głosi Kardynał Wojtyła. (...) "Ten miesiąc 
pontyfikatu musiał wystarczyć jako czas miłości. I patrząc na człowieka, który w dniu 26 sierpnia 
przyjął imię Jan Paweł I, i patrząc na potem na te wszystkie - 33 dni jego Pontyfikatu - myślimy, że 
wystarczy. GR("wstawReklame","reklama_srodtext"); Bo miłość ma inne rachuby, podlega innym 
prawom. W pewnym sensie prawa czasu zostają w stosunku do niej zawieszone - prawa świata, 
prawa materii. Ona może się wypełnić w krótkim czasie. Czasem w jednym akcie - jeden akt 
wystarczy. Może się wypełnić to, co mówi Pismo: "W krótkim czasie przeżył czasu wiele..." Na 
pewno ta miłość, którą wyraził Chrystusowi Jan Paweł I w dniu 26 sierpnia i potem w ciągu 33 dni 
swego pontyfikatu, nie przyobleka się w zwyczajne dzieła pontyfikatu, nie znalazła wyrazu w 
dokumentach, które kierują myślą całego Kościoła i ludzkości. Nie znalazła wyrazu w posługach 
duszpasterskich, w podróżach apostolskich. (...) tego wszystkiego zabrakło. Jednakże miłość tego 
wszystkiego nie potrzebuje. Może się wyrazić bez tego". Rozmowa z kluczowym kandydatem 15 
października 7.45. W Kaplicy Sykstyńskiej - Msza Święta koncelebrowana. (...) Różne rozmowy z 
Kardynałami. Na razie panuje "ciemność". Wiara, że Duch Święty wszystko już wie. (...) 9.30 
Pierwsza sesja, wybranie skrutatorów, infirmarzy, i rekognitorów. Po czym dwa głosowania - bez 
wyniku, chociaż ujawniły kierunki orientacyjne. Drugie głosowanie potwierdziło te dwa kierunki. 
Sesja skończyła się o godz. 12.00 (...)16.30 Rozpoczyna się trzecie głosowanie 3, 4 i 5. Kończy się 
o godz.18.30. (...) [dotąd nie mamy Papieża]. 
W czasie wieczerzy długa rozmowa z Kard. Królem*, Kard. Wojtyłą i kard. Siri, moim sąsiadem z 
Conclave. *Kard. John Król, arcybiskup Filadelfii Wojtyła zaczyna wygrywać 16 października 
Conclave dzień trzeci. Wchodzimy w ten dzień z rozeznaniem głównych kierunków orientacyjnych.
Dobry Bóg patrzy na nasze wysiłki, by rozeznać, co jest Kościołowi najbardziej potrzebne, 
uśmiecha się do nas pobłażliwie.                                                                                                    61.
7.45 W Kaplicy Sykstyńskiej - koncelebra, przewodniczy Kard. Siri, jak i Kard. König - 
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asystujemy. 
Stara gwardia Kardynalska. Przypomniałem naszym sąsiadom - Austria, Niemcy i in., że dziś św. 
Jadwigi, wspólnej Patronki centralnej Europy. Kardynał Bengsch, z Berlina, Pasterz Katedry św. 
Jadwigi, podziela naszą radość. W Kaplicy panuje nastrój wyczekiwania, co da dzisiejsze 
głosowanie. Jest poszukiwanie Dobrego Pasterza, w dalszym ciągu bierze górę ten obraz, nawet nad
silnymi indywiduami. 9.30 Głosowanie 6 i 7 było znakiem zmieniania się układu sił kandydata, 
który już utrzyma się tylko 1 głosem inter papabiles [pomiędzy uchodzącymi za branych pod uwagę
przy wyborze - red.] zaczął rosnąć. GR("wstawReklame","reklama_srodtext"); Głosowanie 
następne już pozwoliło przewidywać coś. Ale zapisów czynić nie wolno. 

Po obiedzie długa moja rozmowa z Kard. Królem, a później z Kard. Königiem. Nic więcej! Później 
z Kardynałami niemieckimi! Nic więcej! (...) Czuło się ożywienie na korytarzach. A może Kardynał
przyjmie imię Jana Pawła II? 16 października 16.30 Dwa głosowania przebiegły w takiej ciszy, że 
zdawało się, że nikogo nie ma w Sykstynie. 17.45 Głosowanie ostatnie było pełne napięcia i 
głębokiej ciszy. Zdążyłem podsunąć się do Kardynała, który siedział za mną w drugim rzędzie. 
"Gdyby Ks. Kardynała wybrano, proszę pomyśleć, czy nie przyjąć imienia Jana Pawła II. Dla 
włoskiej opinii publicznej byłoby to obrócenie na dobro tego kapitału duchowego, który zebrał Jan 
Paweł I". Kardynał odpowiedział: "myślałem o tym". (...) Wybór został dokonany zdecydowaną 
większością głosów i przyjęty b. dobrze. Kard. Wojtyła systematycznie uzyskiwał przewagę 16 
października .                                               
W czasie homagium [znak hołdu i posłuszeństwa składany papieżowi przez kardynałów - red.] 
popłakaliśmy się obydwaj. (...) Co mogło wpłynąć na ten wybór? - Nie sposób odpowiedzieć. Być 
może, że obawa przed aktualnymi 3 kandydatami. Żadnego nie chciano. Gdy wypłynęło nazwisko 
Kardynała Wojtyły - miało ono równe koleje w głosowaniach. Ale, gdy 3 kandydaci tracili głosy, 
zyskiwał kard. Wojtyła. (...) Właściwie składano życzenia Kościołowi Polskiemu. Myślę, że obok 
wysokiej popularności Kardynała w świecie - ta właśnie żywa religijność dawała wiele do 
myślenia.
 Wojtyła powinien zgodzić się być papieżem Rozważania nocne każą mi zapisać - dla historycznej 
pamięci - odpowiedź, jaką dałem grupie kardynałów, którzy postawili mi pytanie, czy przyjąłbym 
wybór? Moja odpowiedź była zawarta w następujących punktach: - uważam, że moje życiowe 
zadanie jest bronić Kościoła na wschodzie centralnej Europy, dla tego celu szukam 
sprzymierzeńców, jak o tym świadczy ostatnia nasza podróż po Niemczech. 
Do mnie należy - nawet paść na granicy polsko-sowieckiej, gdyby Bóg tego ode mnie zażądał; - 
przekroczyłem 77 lat, a Papież musi mieć siły do pracy; - gdyby wybór padł na Kardynała Wojtyłę, 
uważam, że miałby obowiązek wybór przyjąć, gdyż Jego zadania są w Polsce inne. Jan Paweł II był
tak spokojny, jak gdyby od lat był papieżem W Watykanie w Sali Konsystoliarnej nowy papież miał
specjalne spotkanie ze wszystkimi kardynałami. 18 października 10.00 (...) Papież wprowadził od 
razu radosną atmosferę. Wysłuchał pięknego przemówienia Kardynała Confalonieri. Po czym 
wygłosił b. serdeczne przemówienie, ogromnie zbliżające i jednoczące wszystkich. Po czym 
obszedł wszystkich i do każdego miał krótkie słowo. Mnie zaprosił do siebie na obiad. Po 
przepięknym cercle, w którym czuł się spokojnie, jak gdyby od lat był Papieżem - udzielił 
wszystkim błogosławieństwa i zaprosił wszystkich do udzielenia wspólnego błogosławieństwa 
Kościołowi. 

Ostatnia homilia kardynała Wojtyły W piątek 6 października prymas Wyszyński wyjechał do 
Rzymu. Zamieszkał w Instytucie Polskim. 8 października kard. Wojtyła odprawił mszę świętą za 
duszę Jana Pawła I. I wygłosił ostatnią homilię jako kardynał i arcybiskup krakowski. 10.00 Msza 
Święta w kościele św. Stanisława B.[iskupa] M.[ęczennika] - kazanie głosi Kardynał Wojtyła. (...) 
"Ten miesiąc pontyfikatu musiał wystarczyć jako czas miłości. I patrząc na człowieka, który w dniu
26 sierpnia przyjął imię Jan Paweł I, i patrząc na potem na te wszystkie - 33 dni jego Pontyfikatu - 
myślimy, że wystarczy.                        www.polskatimes.pl                                                        62.
                                                      AGENT  JAN PAWEŁ  II 
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                   TAKŻE  RZEKOMY  AUTOR  WIELU   ENCYKLIK  KTÓRE 
                                     NAPISAŁ  KARDYNAŁ    PRYMAS  HLOND  
Prymas August Hlond podejmował  tematykę   pracy  i rodziny nie tylko w homiliach ,Rada 
Społeczna przy Prymasie Polski wydawała dokumenty odnoszące się do realnych 
problemów Polski m.in.: "Wytyczne w sprawie organizacji zawodowej społeczeństwa" 
(1935), "Deklaracja w sprawie stanu gospodarczo-społecznego wsi polskiej" (1937), 
"Deklaracja o uwłaszczeniu pracy" (1939). W skład Rady Społecznej wchodzili m.in. ks. 
Antoni Szymański, Leopold Caro, Ludwik Górski, Czesław Strzeszewski, ks. Stefan 
Wyszyński i ks. Jan Piwowarczyk - tłumacz encykliki, która z jego komentarzem ukazała 
się w roku 1935.
             CYTOWAŁ TAKŻE  SENTENCJE  PRYMASA  WYSZYŃSKIEGO  
                                                           więcej w :
                                whttp://pl.wikiquote.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski

• Najważniejsze jest zwycięstwo nad małym, czymś niesłychanie małym, – nad sobą.
• Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.
• Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów 

fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego.
• Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad 

Bożej dobroci.
• Naród nasz ma w sobie dużo uczuciowych popędów i odruchów. Niekiedy za nimi idzie. 

Powstają z nich dzieła sztuki, wielkie i wzniosłe porywy, potężne zwycięstwa. Są one 
kwiatami naszych dziejów i kultury narodowej, ale aby te kwiaty mogły wyrosnąć, ziemia 
musi być owładnięta, opanowana i wypracowana. Musimy czuwać nad nią i trzymać ją 
„obiema dłońmi” w swej spokojnej, trzeźwej myśli, woli i sercu. (…) I naszym narodowym 
być albo nie być jest nakaz władania sobą, spokój, równowaga, trzeźwość, umiejętność 
rządzenia wszystkimi swymi porywami, odruchami, namiętnościami, skłonnościami i 
uczuciami. W obliczu szczytów, które dziurawią niebo i wyciągają swe ramiona w bezkresy, 
można niekiedy ulec nieładowi uczuć. Tymczasem kto chce wejść na szczyt musi zaczynać 
od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, 
który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry – idzie krok za 
krokiem, powoli, spokojnie. Możemy się tutaj uczyć jak kierować sobą, rodziną swoją, 
narodem i państwem. To musi być cierpliwy, spokojny krok za krokiem. Wypadnie 
niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić, niejedno w sobie opanować. Trzeba 
będzie zdobyć się na cierpliwość i umiejętność koordynowania wszystkich swoich 
porywów. Za tę cenę przeprowadza się spokojnie łódź wśród burzy, aby uratować wszystko, 
co w niej jest. Wymaga to wiele cierpliwości, spokoju i umiejętności władania sobą. Każdy, 
kto chce władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się 
władać sobą.” 

• Opis: wypowiedziane w 1957.
• Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w 

swą wielkość i pragnąć jej.
• Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!
• Naród, w którym rozłożona została rodzina – zanika. Istnieje bowiem biologiczna zależność 

i więź między rodziną a narodem (…) Naród stanowi ochronę dla rodziny i odwrotnie. W 
ciężkich czasach bytu narodowego, gdy nie mieliśmy wolności politycznej naród ze 
wszystkimi swoimi wartościami chronił się w zaciszu i dyskrecji życia rodzinnego. 
Pamiętam, jak będąc małym chłopcem uczyłem się w domu historii Polski na 24 obrazkach, 
które ojciec mój wyciągnął gdzieś z ukrycia. Czytaliśmy tę książkę podczas długich 
zimowych wieczorów. Jakże wiele z tamtych czasów zapadło mi w duszę do dziś dnia.    63.
Naród musi uznać prawa rodziny, a zwłaszcza prawo do jej trwałości. I nic z tego przeciwko



temu podejmować nie może, bo szkodziłby sam sobie. Na służbie rodziny musi być cały 
dorobek narodu – jego język, dzieje, obyczaj i tradycje. 

• Opis: wypowiedziane w 1976.
• Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.
• Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty 

kleru większe, niż się wydaje, znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyznaniem 
wiary. Mam na myśli sutannę kapłańską. Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów,
ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, 
jest przyznaniem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać 
siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć – 
dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju 
duchownego to to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga. 

• Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.
• Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty 

kleru większe, niż się wydaje, znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyznaniem 
wiary. 
Mam na myśli sutannę kapłańską. Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale 
jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest 
przyznaniem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, 
czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć – dlaczego 
zdjąłem znak wiary i kapłaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego 
to to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga. 

• Źródło: List do moich kapłanów, Paryż 1969, tom III, s. 76, 77.
• Zobacz też: sutanna

• Nie można brnąć bezkrytycznie w tzw. nowoczesność, bo ona jest pełna fałszu i bierze ludzi 
w niewolę.

• Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz.
• Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma

innych bronić przed sobą.
• Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą

przyszłość. 
• Źródło: Kromka chleba. Wybór myśli z pism i przemówień, oprac. Zdzisław J. 

Peszkowski, wyd. Veritas, 1972, s. 52.
• Zobacz też: wysiłek

• Nie trzeba innych ciągle ganić, karcić, wytykać. Należy zawsze odwoływać się do wartości, 
które są w każdym człowieku, chociażby ten człowiek był najbardziej sponiewierany i 
zniszczony.

• Nie trzeba stawiać granic Bożej Opatrzności. 
• Opis: żartobliwie w reakcji na śpiewane mu Sto lat.
• Źródło: za Janem Pawłem II, podczas homilii wygłoszonej w Toruniu w dniu 7 

czerwca 1999.
• Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
• Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc 

miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w 
której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie 
poniewierać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z
tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia – przez miłość, 
która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: „Oto, jak oni się miłują”. Wtedy 
dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. 

• Opis: wypowiedziane w Niepokalanowie, kwiecień 1969.
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• Nienawiść można uleczyć tylko miłością.



• Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić.
• We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. 

Wtedy do serca wkroczy radość.
• Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego że czekało się na lepsze.
• Widzimy współcześnie odnawiający się głód ludzi prawdziwych. To znaczy żyjących w 

prawdzie i miłości; ludzi jasnych, przejrzystych, którzy mają oblicza prawdziwe, a nie 
zniekształcone kłamstwem.

• Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i 
skupienia.  Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy 
głód, przyjaźń ludzka czy niechęć dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga 
może działać ku dobremu.

• Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia. Życiu, które nadchodzi, możesz 
nadać głębszą treść, wartość i znaczenie. Zależy to od Twojej oceny życia i czasu, od 
Twojego stosunku do pracy, od szacunku dla Twego umysłu, woli i serca, dla twych wartości
ludzkich, narodowych i chrześcijańskich.

• Wydaje mi się, że nie ma nic bardziej nieprawdziwego (…) kompleks jest czymś 
chorobliwym, podczas gdy my mieliśmy zdrowe dążenie do wolności, pogwałconej i 
odebranej nam (…). Nie o kompleks więc idzie (…). Szło o poczucie pogwałconego prawa 
Narodu do samostanowienia o sobie i do decydowania o swej wolności (…). Przyglądaliście
się może kiedyś ptakowi, jak tłucze się w klatce? (…) Chyba nie można mówić: głupi ptak, 
trzeba raczej powiedzieć: – on się rwie w światy. I każdy, kto uczciwy, ułatwi mu to (…). I 
nie car miał rację, gdy na Zamku Warszawskim odpowiadał butnie: „Porzućcie wszelkie 
sny!” – tylko właśnie ci, co padali, obejmując miłośnie otwartą piersią ukrzyżowaną pierś 
Matki Polki. Tylko oni mieli rację! A my, po stu latach, wiemy to jeszcze lepiej! 

• Źródło: polemika Prymasa z redaktorem „Tygodnika Powszechnego” 
Stanisławem Stommą na temat sensu powstań niepodległościowych wygłoszona 
27 stycznia 1963 w stulecie powstania styczniowego.

• Wydaje nam się, że grozi tu przede wszystkim przemielenie narodu jako zjawiska stałego, w
którym żyje nasze społeczeństwo i młodzież, tak aby społeczeństwo nie odczuwało 
powiązań z narodem. Idzie o to, aby nie odczuwało konsekwencji płynących z życia w 
konkretnym narodzie, powiązań z jego stylem moralnym, z jego kulturą i wiekowymi 
osiągnięciami, z jego zwyczajami i obyczajami. Niektórzy księża, mający kontakt z 
młodzieżą, już dzisiaj dostrzegają, że ogromnie trudno jest zainteresować młodzież sztuką 
narodowa, malarstwem, rzeźbą czy zabytkami lub chociażby lekturą historyczną, bo ta 
młodzież już w pewnym stopniu jest odnarodowiona. To znaczy wszyscy nazywamy się 
Polakami, ale wrażliwość na polskość w pewnym stopniu jest w zaniku.

•  Przynależność do narodu polskiego jest po prostu faktem, z którego nie wyciąga się 
żadnych konsekwencji. A tymczasem trzeba pamiętać, że uratowanie naszej odrębności 
państwowej w dużym stopniu zależy od uwrażliwienia młodzieży na wartości rodzinne i 
narodowe. Środowiska zawodowe, w których żyjemy także poniekąd zatracają tę 
wrażliwość. Współczesne tendencje oficjalne coraz bardziej zmierzają do tego, aby 
wszystkie płaszczyzny życia społecznego sprowadzić do wspólnego mianownika; aby 
pojęcia – rodzina, społeczeństwo, naród, środowisko zawodowe, a nawet – państwo czy rząd
rozpłynęły się w jakiejś bezwymiarowej masie. Dąży się do realizacji haseł, które ostatnio 
można wyczytać na transparentach umieszczonych przy drogach. Wracając niedawno z 
Gniezna widziałem taki napis – Myśl partii, myślą narodu. A obok przed sklepem kolejka 
złożona z trzystu osób czekających na kawałek mięsa. Ciekawe, jaka jest myśl tych ludzi? 
Czy rzeczywiście myśl partii jest myślą narodu? (…) Musimy dostrzegać dążenie 
monistyczne i totalistyczne również na tym odcinku, aby naszą młodzież uchronić od 
bezwyrazowości, od zatracenia oblicza wspólnoty rodzinnej, narodowej czy środowiska 
społecznego.                                                                                                                         65.

• Opis: wypowiedziane w 1975.



• Wyjątkowe sytuacje zdołają nas uleczyć z choroby ludzi nasyconych, która pozbawia nas 
zdolności oceny prawdziwej wartości łyżki strawy i kromki zeschłego chleba.

                    Bardzo  podobnie  wyrażał  się  agent  Jan Paweł  II  
                                                             wikicytaty   

• Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na 
nowo, siebie posiadać.

• Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

• Źródło: przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego
1981.

• Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś 
sposób „twórcą siebie samego”.

• Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani 
kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie 
przeznaczenie. 

• Źródło: homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, 
Warszawa, 2 czerwca 1979.

• Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.

• Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć 
sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.

• Człowiek rodzi się, kocha i umiera nie na próbę. 
Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.

• [Człowiek] szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go 
szczęśliwym. 

• Źródło: homilia w czasie mszy św., Sopot, 5 czerwca 1999

• Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. 
• Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

• Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś 
wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można 
zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, 
tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla 
innych. 

• Źródło: Westerplatte 1987.

• Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się 
oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć 

• Źródło: homilia wygłoszona w czasie mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej 
Góry w Częstochowie, 19 czerwca 1983.

• Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą. 
• Źródło: podczas spotkania z członkami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich, Castel Gandolfo, 30 sierpnia 2001.
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• Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!

• Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.

• Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi. 
• Opis: msza pontyfikalna na placu św. Piotra, 22 października 1978.

• Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. 
• Źródło: orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002.

• Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości.

• Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. 
• Źródło: przemówienie w czasie wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Watykan, 23 listopada 2004.
• Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez 

miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu. 
• Źródło: homilia wygłoszona w czasie mszy św. odprawionej na hipodromie w 

Sopocie, 5 czerwca 1999.

• Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko 
na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka. 

• Źródło: homilia w czasie mszy św. Królestwo Boże i rodzina chrześcijańska, 
Kolonia, 15 listopada 1980

• Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza 
miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej 
nadziei może sprzeciwiać. 

• Źródło: Częstochowa, 18 czerwca 1983.

• Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! 
• Źródło: homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, 

Warszawa, 2 czerwca 1979.
• Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek

człowieka. 
• Opis: Kazachstan, 6 stycznia 2002.
• Źródło: Czesław Ryszka, Jan Paweł II Wielki, wyd. Święty Paweł, 2002, s. 224.

• Notatki osobiste spalić. Proszę, ażeby nad tymi sprawami czuwał Ks. Stanisław [Dziwisz], 
któremu dziękuję za tyloletnią wyrozumiałą współpracę i pomoc. 

• Źródło: testament Jana Pawła II, Rzym, 6 marca 1979

• Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne.

O

• Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, 
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na 
nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 

• Zobacz też: Polska

• Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie. 
• Źródło: przemówienie do wiernych, zaraz po wyborze na papieża.

• Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. 
Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. 

• Źródło: Dekalog dla Polaków, Dom Wydawniczy Rafael, 2006.
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• Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej 
powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów, przy 
zachowaniu tożsamości i historycznych tradycji każdego z nich, tak by mogły dzielić się 
niejako dziedzictwem wartości, które ukształtowało się przy ich współudziale, a do którego 
należy godność człowieka, jego podstawowe i niezbywalne prawa, nienaruszalność życia, 
wolność i sprawiedliwość, zmysł solidarności i odmowy dyskryminacji kogokolwiek. 

• Źródło: przemówienie do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23 marca 1997.

KARDYNAŁ  HLOND  wikicytaty

• Kościół katolicki zawsze i wszędzie potępia wszelkie mordy. Potępia je też w Polsce, bez 
względu na to, przez kogo są popełnione i bez względu na to, czy popełnione są na 
Polakach, czy na Żydach, w Kielcach lub innych zakątkach Rzeczypospolitej. (.?????..) 

•
W czasie eksterminacyjnej okupacji niemieckiej, Polacy mimo że sami byli tępieni, 
wspierali, ukrywali i ratowali Żydów z narażeniem własnego życia. Niejeden Żyd w Polsce 
zawdzięcza swe życie Polakom i polskim księżom. Że ten dobry stosunek się psuje, za to w 
wielkiej mierze ponoszą odpowiedzialność Żydzi, stojący w Polsce na przodujących 
stanowiskach w życiu państwowym, a dążący do narzucenia form ustrojowych, których 
ogromna większość narodu nie chce. Jest to gra szkodliwa, bo powstają stąd niebezpieczne 
napięcia. We fatalnych starciach orężnych na bojowym froncie politycznym w Polsce giną, 
niestety, niektórzy Żydzi, ale ginie nierównie więcej Polaków. 

• Źródło: Uwagi wobec dziennikarzy amerykańskich w Warszawie w sprawie zajść 
żydowskich w Kielcach. Warszawa, 11 lipca 1946 r.

• Problem żydowski istnieje i istnieć będzie, dopóki żydzi będą żydami.(...) Faktem jest, że 
żydzi walczą z Kościołem katolickim, tkwią w wolnomyślicielstwie, stanowią awangardę 
bezbożnictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, że wpływ żydowski 
na obyczajność jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografję. Prawdą jest, 
że żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, 
że w szkołach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest na ogół pod względem 
religijnym i etycznym ujemny.

                               A  TO  JUŻ  SFAŁSZOWANE

•  Ale - bądźmy sprawiedliwi. Nie wszyscy żydzi są tacy. Bardzo wielu żydów to ludzie 
wierzący, uczciwi, sprawiedliwi, miłosierni, dobroczynni. W bardzo wielu rodzinach 
żydowskich zmysł rodzinny jest zdrowy, budujący. Znamy w świecie żydowskim ludzi także
pod względem etycznym wybitnych, szlachetnych, czcigodnych. 

• Źródło: list pasterski O Katolickie zasady moralne. Poznań, 29 lutego 1936 r.

                       

                            A  TO  JUŻ  SFAŁSZOWANE

• Przestrzegam przed postawą etyczną zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską, jest ona 
niezgodna z etyką katolicką. Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo 
nienawidzić (...). Nie wolno na Żydów napadać, bić ich, kaleczyć, oczerniać. Także w 
Żydzie należy uszanować i kochać człowieka i bliźniego. 

• Źródło: ks. Jan Kracik, Święty Kościół grzesznych ludzi, Znak, Kraków 1998, s. 105.

                                                                                                                                                          68.



                   August kardynał Hlond (1881–1948) 

 salezjanin, arcybiskup metropolita poznańsko-gnieźnieński (1926–1946) i warszawsko-
gnieźnieński (1946–1948), kardynał, prymas Polski.

Po przewrocie majowym, w listopadzie 1926 uzasadniał konieczność walki z wolnomularstwem w 
Polsce, podnosząc argumenty, że poza wrogością do chrześcijaństwa, „masoneria to konspiracja 
zagraniczna, której na Polsce nic nie zależy, ale która potężnej Polski nie chce”.
10 września 1939 został ranny podczas nalotu na stację kolejową w Siedlcach. 14 września 
przekroczył granicę Polski, udając się początkowo do Rumunii. Tam prezydent Ignacy Mościcki 
rozważał jego osobę jako kandydata na prezydenta. Zrezygnował z niej jednak, lecz desygnowany 
na to stanowisko Bolesław Wieniawa-Długoszowski chciał powierzyć mu urząd premiera, z czego 
prymas zrezygnował.
19 września 1939 przybył do Watykanu. Działał tu na rzecz sprawy polskiej poprzez przemówienia 
w watykańskim radiu, udzielając wywiadów prasie oraz wykorzystując swoje wpływy osobiste. W 
związku z przygotowaniami Włoch do wojny z Francją musiał opuścić Rzym. Od 9 czerwca 1940 
do 6 kwietnia 1943 przebywał w Lourdes, gdzie informował przywódców Zachodu o sytuacji w 
okupowanej Polsce.
Zmuszony przez rząd Vichy przeniósł się do opactwa w Hautecombe koło Aix-les-Bains. 3 lutego 
1944 został aresztowany przez gestapo i internowany w Paryżu, a potem kolejno w klasztorach w 
Bar-le-Duc i Wiedenbrück (w Westfalii). W Paryżu był nakłaniany do podpisania kilku niemieckich
odezw propagandowych skierowanych do Polaków w zamian za zwolnienie. Propozycje te spotkały
się ze zdecydowaną odmową oraz oskarżeniem Adolfa Hitlera o spowodowanie tragedii narodu 
polskiego. August Hlond sformułował jednocześnie warunki, które w przyszłości określiłyby 
pojednanie między narodem polskim a niemieckim, uzależniając je od wyrzeczenia się przez 
Niemców zaborczych zamiarów (Drang nach Osten), naprawienia szkód i zajęcia pokojowej 
postawy wobec Polski i świata.
Po wyzwoleniu przez Amerykanów udał się do Rzymu, skąd, mimo sprzeciwu rządu w Londynie, 
20 lipca 1945 wrócił do Poznania. 4 marca 1946 z jego inspiracji papież Pius XII rozwiązał 
istniejącą od 1821 unię personalną metropolii poznańsko-gnieźnieńskiej i utworzył nową 
warszawsko-gnieźnieńską, stawiając go na jej czele. Kardynał powołał Radę Prymasowską, która 
zajęła się odbudową kościołów Warszawy. 8 września 1946 w Częstochowie poświęcił naród polski
Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.
W 1948 KUL przyznał mu tytuł doctora honoris causa.
August Hlond został pochowany w podziemiach archikatedry św. Jana w Warszawie. (  brak  
danych  o  tym  jak  i gdzie zmarł ) Jego serce znajduje się w katedrze gnieźnieńskiej w kaplicy 
Łubieńskich. W marcu 2006 dokonano uroczystej translacji jego szczątków z podziemi 
warszawskiej archikatedry do kaplicy św. Jana Chrzciciela w lewej nawie świątyni.Między innymi, 
wobec potęgujących się nastrojów antysemickich w Polsce drugiej połowy lat 30. wystosował 29 
lutego 1936 list pasterski do wiernych odczytany w całej Polsce, w którym potępił stosowanie 
wszelkich form przemocy, wezwał do traktowania Żydów jak bliźnich i sąsiadów Zarzucił 
jednocześnie części Żydom: 
propagowanie ruchu bolszewickiego, pornografii, dopuszczanie się oszustw, lichwy i handlu 
żywym towarem oraz wywieranie ujemnego wpływu na młodzież katolicką.W 1946 po pogromie 
kieleckim inspirowanym skrycie przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego odmówił 
wyraźnego potępienia zajść, ale jednocześnie wystosował list, w którym potępił wszelkie 
morderstwa. Podkreślił w nim postawę Polaków, którzy ratowali Żydów z narażeniem życia, a za 
psucie dobrych stosunków obarczył odpowiedzialnością żydowskich komunistów. Gdy biskup 
Teodor Kubina w sposób jednoznaczny potępił pogrom kielecki, kardynał Hlond był jednym z 
inicjatorów odezwy episkopatu, która go za to pośrednio skrytykowała
Proces beatyfikacyjny Augusta Hlonda trwa od 1992.                  WIKIPEDIA                       69.



22 października 1948 r. umarł dość nagle i niespodziewanie Prymas Polski, August kardynał 
Hlond. Miał zaledwie 67 lat. Kres jego życiu położyły komplikacje po pozornie udanej operacji 
wyrostka robaczkowego. Stan medycyny był – jak wiemy – zaraz po wojnie dość kiepski, choć 
profesorowie klinik warszawskich silili się jak mogli, by uratować życie tak ważnej persony. 
August Hlond był w trzech pierwszych latach PRL-u jakby nieformalną głową antykomunistycznej
opozycji, najważniejszym autorytetem nie tylko dla Karola Popiela, księdza Kaczyńskiego, prof. 
Stanisława Grabskiego i Stanisława Mikołajczyka, lecz i dla „niezłomnej” emigracji w Londynie. 
Nigdy – mimo niedwuznacznych ofert „czerwonych” – nie pokazał się publicznie z Bierutem, co 
doprowadzało reżim do białej gorączki.

15 sierpnia 1945 r. prymas wydał swój pierwszy list pasterski, gdzie zachęcał do umocnienia wiary 
i odbudowy kraju z ruin. Uznawał nowe granice zachodnie, a także przeobrażenia ustrojowe w 
kierunku lewicowym. Kategorycznie sprzeciwiał się natomiast komunistom i propagandowemu 
ateizmowi. W specjalnej odezwie z maja 1948 r. do „repatriantów”, wypędzonych przez 
bolszewików z Kresów Wschodnich RP, którzy przybyli na ziemie zachodnie, wzywał do spokoju i
wiary w przyszłość narodu w swych nowych siedzibach. Osobiście jeździł po parafiach w 
diecezjach zachodnich, grzecznie acz stanowczo wypraszając z nich resztki kleru niemieckiego. 
Stolicę swą przeniósł w marcu 1946 r. do Warszawy, połączył też archidiecezję gnieźnieńską z 
warszawską.
Niestety, po dwóch latach pewnego rodzaju „symbiozy” legalnej opozycji z reżimem, czerwoni 
przeszli do ataku i akcji zduszenia wszelkiego oporu. 
Rok 1947 to już nie tylko sfałszowane wybory do Sejmu RP, lecz rozprawa z Popielem i 
Mikołajczykiem. Nad Kościołem gromadzą się naprawdę czarne chmury. Czy zatem śmierć 
prymasa w tym właśnie dziejowym kontekście była „przypadkowa”? Pytanie to nie może nie 
cisnąć się na usta badaczowi. Obecnie większość specjalistów odrzuca wszak tezę o tym, że swe 
brudne dłonie maczali w tym „smutni panowie” z UB. Takie opinie były dość głośne w 1948 r., a 
wyszły właśnie z kręgu osób będących przy łożu chorego. Sam umierający mówił ponoć o 
otaczających go „siłach ciemności”, którym musi teraz ulec. Ale zwycięstwo przyjdzie, a przyjdzie 
ono przez Maryję. Były to jego ostatnie słowa.
Pogrzeb prymasa stał się wielką narodową manifestacją. Na czele konduktu stał sędziwy, 81-letni 
Sapieha. Rząd komunistyczny wystosował jedynie suche kondolencje, wysyłając na uroczystość 
osobę tylko w randze wicepremiera, co było ewidentnym faux pas. Natomiast emigracyjne władze 
RP w Londynie nader godnie uczciły pamięć zmarłego. Uczestniczyli tu sam prezydent August 
Zaleski, rząd i generalicja. Zorganizowano też okolicznościową sesję naukową z udziałem 
profesorów St. Strońskiego i W. Folkierskiego. 
http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/102008/03.html

Słowa wygłoszone przed śmiercią przez kard. August Hlonda:

„Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez 
cierpienie.  Bóg ześle Polsce pomoc swoją z tej strony, z której się nikt nie spodziewał.
Przyjdzie dla Polski dzień, w którym przyjaciele odstąpią od niej i zostanie sama, aby się wypełniła 
wola Boża – a wtedy miłosierdzie okryje ją całą – Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne 
oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatryumfują w pełni. Jeszcze jakiś czas potrzebny jest do 
pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej ziemi. 
Niech nikt nie upada na duchu, gdy szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany mocą 
Bożą.
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Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Z różańcem w 
ręku módlcie się więc o zwycięstwo Matki Najświętszej!
Polska jest bowiem narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny.
Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem.
Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Trzeba ufać i modlić się.
Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo, to Różaniec. On tylko uratuje Polskę od 
tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga.Polska 
będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej.
Maryja obroni świat od zupełnej zagłady, a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym 
sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej 
płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad 
światem przez Polskę.
…................................................................................
Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie 
ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Jako 
promieniujący ośrodek chrześcijański Polska będzie powagą i może odegrać rolę wzoru oraz 
pośredniczki oczekiwanego braterstwa narodów, którego samą li grą dyplomatyczną zbudować 
niepodobna. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się przeto zawahać, nie powinna zbaczać 
ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem. Pogłębioną świadomością chrześcijańską powinna 
odgrodzić się duchowo od zmurszałego i zakłamanego świata, który przepada, a przodować w 
nowym życiu, które się wyłania.”
                  Źródło: W Obronie Wiary i Tradycji

Królewska droga Chrystusa jest największą prowokacją w historii ludzkości. Tylko Bóg, dla 
którego "nie ma rzeczy niemożliwych" mógł wpaść na coś takiego. Czuł to dobrze Sługa Boży 
kard. August Hlond, wskazując Polakom tajemnicę Nazarejczyka: "Tylko Chrystus może 
przewodniczyć nowym czasom". 

Nazarejczyk i jego królowanie (które w Kościele osiąga swój szczyt) rzeczywiście jest 
niebezpieczny, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze stawia na ludzką wolność i 
samodzielne myślenie (duch mądrości, jeden z darów Ducha Świętego). 

Tylko ten, który jest ponad podziałami i który nie zabawiał się w uprawianie śmiesznej "polityki", 
robiącej ludziom wodę z mózgu, tylko Ten, który ukochał do końca i który z miłości będzie sądził 
"żywych i umarłych" - tylko Ten może dać narodowi ducha prawdziwej wolności, ducha mądrości. 
I tylko dzięki nim Polak szybko rozezna, co jest dobre i narodowi potrzebne, a co naród od środka 
rozbija i niszczy, choć tak ładnie oraz atrakcyjnie prezentuje się w tyglu utkanego z "wolnych 
rynków" świata, ale równie mocno zniewolonego światopoglądem ludzi, którzy kpiąc z wiary oraz 
negując Boga, potrafią godzinami gawędzić i pertraktować z wężem, znanym katolikom chociażby 
z kart Pisma Świętego. Oczywiście wąż, tak mocno i niezauważalnie ukrył się w płatach mózgu 
wielu "oświeconych" budowniczych nowoczesnej Polski (w ramach nowoczesnej Europy), że oni 
sami przekonują z rumieńcami zdrady na policzkach, iż to "mózg oświecony" (bo rozum raczej nie)
podpowiada im jak powinno być, by nie było tak, jak proponuje "ciemnogród" i jego Ukrzyżowany 
Król.

Na koniec, słów parę kard. Hlonda o nowej Polsce:

 „W nowym państwie człowiek musi pozostać sobą, człowiek nie może stać się cyfrą, czy atomem. 
Przepędzić tych, którzy chcą rozbijać jedność, którą męczeństwo i krew scementowały. Pchanie się 
do żłobu państwowego zastąpić pchaniem się do rzetelnej pracy. Naród musi mieć świadomość 
swej niesionej wielkości i żądzę wielkości w przyszłości.
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 Od Boga nie odstępujmy pod żadnym przymusem! Jako wyznawcy, jako działacze, jako bohaterzy 
i męczennicy, "gotujmy drogi Pańskie". Temu, który jest stwórczym władcą ducha, materii i 
siły, wiekuistym Panem rozbełtanych czasów, nieśmiertelnym Królem krnąbrnej 
współczesności i pogodzonego z Bogiem jutra! Wszędzie i zawsze króluj nam Chryste, Boże 
nasz i Odkupicielu!!! Prymas kard. August Hlond odszedł do Pana 22 października 1948 r. w 
wieku 67 lat. Tuż przed swoją śmiercią wypowiedział prorocze słowa, które na wiele sposobów 
wypełniały się w późniejszych latach: „Zwycięstwo – gdy przyjdzie – przyjdzie przez Maryję”. Z 
dziedzictwa kard. Hlonda czerpał Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, a także – pośrednio – Jan 
Paweł II.(  Chyba  raczej  bezpośrednio  ? )  

                                 Został pochowany w podziemiach archikatedry św. Jana w Warszawie

www.fronda.pl/blogi/ks-rafal-sorkowicz-schr/

Dnia 22 października 1948 r. w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie zmarł kard. August Hlond,
Prymas Polski. Wiadomość o śmierci Kardynała Prymasa rozeszło się szerokim echem po Polsce i 
świecie, gdyż nastąpiła niespodziewanie, właśnie wtedy, gdy po wojennej tułaczce z wielką energią 
rozpoczął dzieło odnowy życia religijnego w Polsce.

                     
                                          CO  KRYJĄ   DZIEŁA  PRYMASA

Prymas Polski Józef kard. Glemp w Słowie do wiernych w sprawie procesu kanonizacyjnego Sługi 
Bożego Augusta Kardynała Hlonda - zgodnie z przepisami prawa kanonicznego - poinformował 
wiernych o fakcie rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego prosząc, aby wszyscy, którzy posiadają 
jego pisma lub inne informacje o jego życiu, zawiadomili o tym fakcie Kurię Metropolitalną 
Warszawską. Proces na terenie archidiecezji trwał blisko 5 lat. W tym czasie Trybunał odbył 51 
posiedzeń na terenie archidiecezji warszawskiej oraz - po uzyskaniu zgody odnośnych ordynariuszy
- na terenie archidiecezji poznańskiej i katowickiej, gdzie przesłuchano bliskich krewnych 
Kardynała Hlonda. Trybunał działał także na terenie archidiecezji paryskiej i diecezji Mainz. 
Przed Trybunałem przesłuchano 43 świadków, w tym 41 świadków bezpośrednich (de visu - 
naocznych) oraz 2 świadków pośrednich (de auditu - ze słyszenia). W celu pełnego zobrazowania 
życia i świętości Sługi Bożego, na wniosek wicepostulatorów włączono do akt procesu 28 zeznań 
pozasądowych, złożonych pod przysięgą wobec przedstawicieli władz diecezjalnych lub 
zakonnych. Świadkowie ci nie mogli powtórzyć swoich zeznań, gdyż Trybunał rozpoczął 
działalność po ich śmierci. Łącznie, zatem świadków przesłuchanych przez sam Trybunał, jak i 
tych, którzy złożyli swoje zaprzysiężone zeznania pozasądowe było 70 osób. 
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Wśród nich był 1 kardynał, 5 biskupów, 13 duchownych diecezjalnych, 22 salezjanów, 13 
chrystusowców, 1 brat zakonny ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, 4 siostry zakonne (w 
tym bratanica Sługi Bożego) i 11 świeckich (w tym 4 bliskich krewnych Kardynała).
 Zgromadzone dokumenty można podzielić na trzy działy: dokumenty osobiste Sługi Bożego, 
pisma Sługi Bożego i pisma o Słudze Bożym. W wielu wypadkach są to pisma bibliograficzne, 
gdyż byłoby niemożliwe zgromadzić wszystkie. Pisma te zostały już w zasadzie zebrane wcześniej 
przez ks. Stanisława Kosińskiego SDB i umieszczone w 101 tomach, nazwanych Acta Hlondiana.
 Ponadto zostały opracowane, wyjaśnione i udokumentowane ważniejsze problemy z życia Sługi 
Bożego, które takiego pogłębienia wymagały. W końcowej fazie procesu notariuszem został 
mianowany ks. Jan Konieczny SChr.

 Dnia 21 października 1996 r. dochodzenie kanoniczne prowadzone na terenie archidiecezji 
warszawskiej, dotyczące świętości życia i heroiczności cnót Augusta kard. Hlonda, zostało 
uroczyście zamknięte przez Prymasa Polski Józefa kard. Glempa, w Bazylice Archikatedralnej w 
Warszawie, miejscu doczesnego spoczynku Sługi Bożego. Metropolita warszawski, przy pomocy i 
współudziale promotora sprawiedliwości, zweryfikował wszystkie akta i dokumenty, które zostały 
zgromadzone w procesie. Akta zostały uznane za przygotowane w sposób odpowiedni i 
wystarczający, aby przesłać je do Rzymu. Ksiądz Prymas, jako ordynariusz miejsca, zatwierdził 
pracę Trybunału i zgromadzone akta procesu, zarządzając, aby akta oryginalne zostały 
opieczętowane, zalakowane i złożone w Archiwum Kurii Metropolitalnej 
z zastrzeżeniem, że nie mogą być nigdy otwarte bez pozwolenia Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Wszystkie poświadczone odpisy akt, również opieczętowane i zalakowane, 
zostały przewiezione do Rzymu, aby Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych mogła podjąć nad 
nimi dalszą pracę.

                                   CZY  MOŻE    AKTA  POSZŁY  DO  PRZERÓBKI ?
http://www.katolik.pl/kardynal-august-hlond-blogoslawionym-,1303,416,cz.html?s=2

                                   ANTYCHRYST.

Antychryst (gr. antichristos) – przeciwnik, oponent Chrystusa (anti – przeciw, zamiast; christos – 
pomazaniec); duch będący zaprzeczeniem Chrystusa, jego antytezą. Szatan; anioł upadły, zły duch, 
czart, władca, który rządzi w powietrzu (Biblia: List do Efezjan, 2,2), kusiciel, książę ciemności, w 
wierzeniach judeo-chrześcijańskich główny duch zła we wszechświecie.

Według przekazów w wyznaczonym przez Boga czasie, nazwanym przez Biblię "czasem 
ostatecznym" lub "wielkim uciskiem", duch Antychrysta wcieli się w człowieka (za sprawą 
szatana), który obejmie panowanie nad ziemią 1260 dni (3,5 roku), początkowo jako zwiastun 
pokoju, by później stać się dyktatorem i autorem nowego światowego porządku i systemu 
monetarnego.
W Biblii imię to oznacza zazwyczaj oponenta albo przeciwnika w zwykłym, ludzkim sensie. Tak 
postrzega antychrysta Nowy Testament. Proroctwa zawarte głównie w Księdze Daniela, listach 
apostoła Pawła i w Apokalipsie zapowiadają pojawienie się wielu antychrystów-ludzi. Jednak kładą
główny nacisk na pojawienie się szczególnego Antychrysta bezpośrednio przed powtórnym 
przyjściem Chrystusa. Wiele grup chrześcijan na przestrzeni dziejów próbowało utożsamić postać 
Antychrysta z jakimś konkretnym człowiekiem. Między innymi za Antychrysta uważano cesarza 
rzymskiego Nerona, niektórych papieży, antypapieży, Fryderyka Barbarossę, cesarza Francuzów 
Napoleona I Bonaparte, wodza i kanclerza Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, przywódcę ZSRR 
Józefa Stalina. 
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Można też porównywać diabła z Bogiem w tym sensie, że są przeciwstawni, np.:

Bóg Ojciec – Smok, Wąż
Syn Boży – Bestia z Morza, Antychryst (Syn Zatracenia)
Duch Święty – Bestia z Ziemi, Fałszywy Prorok
Problem Antychrysta był głównym tematem rekolekcji wielkopostnych, jakie wygłosił dla papieża 
Benedykta XVI kardynał Giacomo Biffi w marcu 2007.

W Piśmie Świętym słowa antychryst użył tylko apostoł Jan. W dwóch listach noszących jego imię 
pojawia się ono cztery razy – zarówno w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

Wynika z nich, że antychryst to kłamca i zwodziciel, którego celem jest zniszczenie więzi łączącej 
człowieka z Chrystusem i z Bogiem.

• W Traktacie o władzy i prymacie papieża z 1537 roku, zredagowanym przez Filipa 
Melanchtona, w punktach 39-41 stwierdzono, że przypisywanie sobie przez papieży władzy 
w sprawach zastrzeżonych dla Boga, oraz sprzeciwianie się naukom ewangelii wskazuje, że 
instytucja papieska ma znamiona władzy antychrysta

• W księdze symbolicznej Kościołów ewangelicko-reformowanych Institutio religionis 
christianae Jana Kalwina antychryst jest utożsamiany z instytucją papiestwa (Księga IV 
rozdz. 12 punkt 12).

• Konfesja Westminsterska z 1646 roku – antychryst jest utożsamiany z instytucją papiestwa 
(Rozdział XXV Kościół punkt VI)

• Londyńskie Wyznanie Wiary baptystów z 1689 roku – antychryst jest utożsamiany z 
instytucją papiestwa (Rozdział XXVI Kościół punkt 4)

W literaturze kwestia tożsamości antychrysta i jego działalności nie jest jednoznacznie i precyzyjnie
określona. Część autorów uważa, że antychrystem jest lub będzie instytucja, inni zaś, że będzie nim
określona jednostka – człowiek.

Ważniejsi autorzy utożsamiający antychrysta z instytucją papiestwa:
• John Wycliffe, Jan Hus,  Girolamo Savonarola,
• John Wesley, założyciel Kościoła ewangelicko-metodystycznego,
• James Aitken Wylie, szkocki historyk religii i duchowny prezbiteriański,

w swoich dziełach The Papacy: its History, Dogmas, Genius, and Prospects (1851) oraz The 
Papacy is the Antichrist (1888) dowodzi na podstawie faktów historycznych oraz dogmatyki i 
prawa kanonicznego Kościoła rzymskiego, że papiestwo jest antychrystem.

W dniu 12 października 1988 roku papież Jan Paweł II podczas przemowy w Parlamencie 
Europejskim został nazwany publicznie antychrystem przez europosła dra Iana Paisleya. 

 wikipedia
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Kalendarium życia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Polski bliskiego przyjaciela Karola Wojtyły - skrót  faktów

1901  3 VIII W Zuzeli, wsi położonej na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w rodzinie Julianny z 
Karpiów i Stanisława urodził się Stefan Wyszyński.
25 IX Wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
1924 3 VIII Otrzymuje w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej święcenia kapłańskie z rąk 
bpa W. Owczarka - biskupa pomocniczego ordynariusza włocławskiego i bpa St. Zdzitowieckiego.
1925   9 X Za zgodą bp. Stanisława Zdzitowieckiego rozpoczyna studia licencjackie na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i sekcji społeczno-ekonomicznej w 
zakresie prawa kanonicznego.
1927  10 XII W auli uniwersyteckiej składa egzamin licencjacki i uzyskuje tytuł licencjata prawa 
kanonicznego. Protokół podpisali: o. Józef Gommar Michiels - dziekan Wydziału Prawa 
Kanonicznego i ks. Józef Kruszyński - rektor
1929  22 VI Uzyskuje doktorat z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Prawa rodziny, 
Kościoła i państwa do szkoły”.
VII Rektorat KUL na podstawie przedłożonej przez ks. dr Stefana Wyszyńskiego pracy, 
wykazującej wysoki poziom naukowy, po wysłuchaniu opinii księży profesorów, zwłaszcza ks. 
Władysława Korniłowicza wysyła ks. Wyszyńskiego na roczne stypendium do katolickich 
ośrodków naukowych Europy Zachodniej. Ks. Stefan Wyszyński odbywa podróż naukową jako 
stypendysta: do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.

1932 I Obejmuje obowiązki redaktora miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”.
13 I Zostaje mianowany promotorem sprawiedliwości i obrońcą węzła małżeńskiego przy sądzie 
biskupim we Włocławku.
1933-1939 Prowadzi pracę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych we 
Włocławku, prowadzi Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, kieruje Sodalicją Mariańską 
Ziemian.
1937 4 XI Mianowany członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski kard. A. Hlondzie.
1939-1940 14 IX Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Włocławka, z upoważnienia rektora 
pertraktuje z Niemcami w sprawie dalszego funkcjonowania seminarium duchownego.

19-30 IX W seminarium włocławskim prowadzi wbrew zakazowi Niemców wykłady dla kleryków 
ze wszystkich kursów.
5 X Na polecenie bpa M. Kozala opuszcza Włocławek, wobec niebezpieczeństwa aresztowania 
przez Gestapo. W kilka godzin potem pozostający jeszcze we Włocławku klerycy i księża zostają 
aresztowani przez Gestapo i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau.
16 XI Przybywa do rodzinnego domu we Wrociszewie tam ukrywa się przed aresztowaniem do 
1940 r., a później w Kozłówce na Lubelszczyźnie i w Żułowie.
1941 22-26 VIII Wobec znacznego nawrotu gruźlicy postanawia wyjechać na dłuższe leczenie do 
Zakopanego.
21 X Zostaje zatrzymany przez Gestapo i przesłuchiwany, jeszcze tego samego dnia wyjeżdża do 
Żułowa k. Zamościa i tam pozostaje jako kapelan sióstr franciszkanek.
1942  XI Obejmuje obowiązki kapelana Zakładu dla Niewidomych w Laskach.
1944   VIII-IX W okresie Powstania Warszawskiego pełni obowiązki jednego z kapelanów Grupy 
„Kampinos” AK działającego w Laskach i okolicy oraz szpitala powstańczego w Laskach.
1945 Wraca do Włocławka. Zakłada tygodnik „Ład Boży”. Mianowany zostaje rektorem Wyższego
Seminarium Duchownego we Włocławku, mającego czasową siedzibę na plebanii w Lubrańcu. 
Pełni równocześnie obowiązki proboszcza w dwóch sąsiednich parafiach.
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15 VIII Mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Włocławskiej. Pod pseudonimem dr Stefan 
Zuzelski wydaje pracę „Stolica Apostolska a świat powojenny”.
1946  25 III Zostaje mianowany przez kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski biskupem w Lublinie.
4-11 V Odprawia rekolekcje na Jasnej Górze przed otrzymaniem sakry biskupiej.
12 V Otrzymuje na Jasnej Górze sakrę biskupią z rąk kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski,   
współkonsekratorami są bp Karol Radoński z Włocławka i bp Stanisław Czajka z Częstochowy.
22-24 V Po raz pierwszy uczestniczy w Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
25 V Odbywa ingres do katedry lubelskiej.
28 IX Wygłasza przemówienie nad trumną prał. Władysława Korniłowicza, swego profesora i 
kierownika duchowego.
19477-8 VI Jako biskup lubelski podejmuje Księży Kardynałów: Prymasa Polski A. Hlonda i 
Prymasa B. Griffina.
3 VIII Dokonuje konsekracji biskupa Zdzisława Golińskiego (jest to pierwsza sakra biskupia jakiej 
udzielił bp S. Wyszyński).
4-10 IX Bierze udział w obradach Episkopatu na Jasnej Górze. Wygłasza kazanie, podczas 
uroczystości przed jasnogórskim sanktuarium.
1948  26 X Uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
12 XI Mianowany przez Piusa XII arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim. Z 
arcybiskupstwem gnieźnieńskim związane są tytuł i obowiązki Prymasa Polski.
Lata 1949-1970
1950  14 IV Podpisane zostaje porozumienie między rządem  PRL-owskiego  reżimu i 
Episkopatem.
1951  3 II Na zaproszenie Bolesława Bieruta, prezydenta PRL-owskiego  reżimu przeprowadza 
rozmowę dotyczącą polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
18 II Udziela jurysdykcji kanonicznej wikariuszom kapitulnym wybranym przez Rady Diecezjalne,
po zniesieniu przez władze państwowe administratur apostolskich ustanowionych na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych przez kard. A. Hlonda w 1945 r.
4 IV Przybywa do Rzymu w towarzystwie bpa Michała Klepacza z Łodzi i ks. Antoniego 
Baraniaka, swego sekretarza.
9 IV Przyjęty na audiencji przez papieża Piusa XII.
27 IV Przyjęty po raz drugi na audiencji przez Piusa XII.
1 V Kończy pobyt w Rzymie.
12 V Spotyka się z prezydentem PRL-owskiego  reżimu Bolesławem Bierutem.
1952   29 XI Ogłoszona zostaje lista dwudziestu czterech nowo mianowanych kardynałów. Wśród 
nich metropolita gnieźnieński i warszawski ks. abp Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
1953  12 I W dniu, w którym abp. Stefan Wyszyński został na konsystorzu w Rzymie kreowany i 
ogłoszony kardynałem, miał otrzymać kapelusz kardynalski jednak odmowy przez władze 
państwowe zgody na wyjazd do Rzymu, tego dnia dokonuje poświęcenia Domu Arcybiskupów 
Warszawskich przy ul. Miodowej w Warszawie i odbiera homagium od obecnych kapłanów.
25 IX Wygłasza kazanie w kościele św. Anny w Warszawie. Późnym wieczorem otrzymuje decyzję 
Rady Ministrów PRL-owskiego  reżimu zakazującą dalszego pełnienia funkcji kościelnych. Zostaje 
wywieziony nocą z Domu Arcybiskupów Warszawskich w nieznanym kierunku. Później przyszła 
wiadomość, że miejsce odosobnienia Księdza Prymasa było w Rywałdzie Królewskim koło 
Grudziądza, w klasztorze kapucynów, których usunięto z budynku.
12 X Zostaje przewieziony z Rywałdu do Stoczka Warmińskiego koło Lidzbarka.
8 XII Dokonuje Aktu Osobistego Oddania się przez ręce Matki Najświętszej w całkowitą niewolę 
Chrystusowi.
1954  6 X Zostaje przewieziony samolotem ze Stoczka do Prudnika Śląskiego.
1955  29 X Przewieziony z Prudnika do Komańczy, do klasztoru sióstr nazaretanek. W nowym 
miejscu odosobnienia pisze „Rozmyślania na tle roku liturgicznego” i „List do moich kapłanów”.
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1956  16 V Układa „Jasnogórskie Śluby Narodu”.
V-VI Przygotowuje komentarz do przyrzeczeń zawartych w Ślubach, których tekst został złożony 
na Jasnej Górze 26 VIII.
26 X Po trzech latach odosobnienia powraca do Warszawy. Obejmuje na nowo swoje obowiązki 
pasterskie.
1957   14 I Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów PRL-owskiego  reżimu Józefa Cyrankiewicza, 
przeprowadza w gmachu Rady Ministrów rozmowę z premierem w sprawach dotyczących 
stosunków między Kościołem a Państwem.
2 IV Przybywa na Jasną Górę po raz pierwszy od uwolnienia.
1 V Spotyka się z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i prezesem Rady Ministrów 
Józefem Cyrankiewiczem i przeprowadza rozmowę w związku ze swym wyjazdem do Rzymu.
3 V Rozpoczyna uroczyście na Jasnej Górze Wielką Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
6 V Wyjeżdża do Rzymu.
14 V Przyjęty na audiencji przez papieża Piusa XII. Po 45-minutowej rozmowie odbywa się 
papieska audiencja dla biskupów polskich, duchowieństwa i Polonii włoskiej. Papież dokonuje 
poświęcenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który nawiedzi później wszystkie parafie w 
Polsce.
18 V Otrzymuje z rąk Piusa XII pierścień i kapelusz kardynalski.
30 V Obejmuje kościół tytularny - bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu.
13 VI Wraz z księżmi polskimi i Polakami przebywającymi w Rzymie, zostaje przyjęty przez Piusa 
XII na audiencji pożegnalnej.
17 VI Powraca do Warszawy.

1958   11 I Odbywa rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i premierem 
Józefem Cyrankiewiczem, podczas której omówiono całokształt stosunków Kościół - Państwo. Nie 
osiągnięto uzgodnień. Po tym spotkaniu rozpoczyna się ofensywa władz państwowych przeciw 
Kościołowi i milenijnemu programowi Prymasa.
20 X Udaje się do Rzymu na konklawe po śmierci papieża Piusa XII.
25 X Rozpoczyna się konklawe.
28 X Składa po raz pierwszy homagium nowo wybranemu Ojcu Św. Janowi XXIII (kard. A.G. 
Roncalli).
4 XI Uczestniczy w koronacji Jana XXIII.
14 XI Przyjęty na audiencji przez Jana XXIII.
15 XII Uczestniczy w tajnym konsystorzu.
17 XII Przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Ojca Św.
18 XII Bierze udział w konsystorzu publicznym, podczas którego ogłoszeni zostają nowi 
członkowie Kolegium Kardynalskiego.
1959   12 I Uczestniczy w Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana w Warszawie w 
uroczystych obchodach dwusetnej rocznicy erygowania Seminarium.
1960 11 I Odbywa rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką.
9 VI Dokonuje konsekracji archikatedry warszawskiej św. Jana Chrzciciela, po jej odbudowie.
1961  19 V Wygłasza w Laskach przemówienie podczas pogrzebu Matki Elżbiety Czackiej, 
założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
1962  6 II Zamyka diecezjalny proces kanoniczny sługi Bożego O. Maksymiliana Kolbego.
14 II Wyjeżdża do Rzymu, celem wzięcia udziału w pracach Komisji Centralnej Przygotowawczej 
Soboru Watykańskiego II.
17 II Przyjęty na audiencji prywatnej przez Jana XXIII.
19 II Uczestniczy w sesji Komisji Centralnej Przygotowawczej Soboru Watykańskiego II, na której 
Jan XXIII wygłasza pochwałę Matki Bożej Jasnogórskiej, pod opiekę której oddaje prace Komisji 
Centralnej.
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1972  28 VI Na 131 Konferencji Episkopatu Polski ogłasza decyzję Stolicy Apostolskiej w sprawie 
kanonicznej regulacji spraw związanych z polską administracją kościelną na Ziemiach Zachodnich i
Północnych.
23 VIII W czasie dwóch sesji Trybunału Informacyjnego składa zeznania jako świadek w procesie 
sługi Bożego Papieża Jana XXIII.
15 X Uczestniczy w uroczystościach ku czci bł. Maksymiliana Marii Kolbego na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego w Brzezince-Oświęcimiu. Wygłasza Słowo Boże.
30 X W czasie dziękczynnej celebry biskupów Ziem Zachodnich za decyzje Stolicy Apostolskiej 
wygłasza Słowo Boże w archikatedrze wrocławskiej.
5 XI Wyjeżdża do Rzymu na czele biskupów Ziem Zachodnich do Ojca Św. Pawła VI z adresem 
dziękczynnym za decyzje normujące administrację kościelną na tych Ziemiach.
9 XI Ojciec św. przyjmuje delegację Episkopatu Polski przybyłą z hołdem za decyzje dotyczące 
diecezji na Ziemiach Odzyskanych. Prymas Polski wygłasza przemówienie w imieniu delegacji.
2 XII Składa pożegnalną wizytę Ojcu św.
20 VIII Przerywa na dłuższy czas pracę z powodu choroby, poddaje się operacji chirurgicznej 
(16.09.1977). Powraca z Kliniki Akademii Medycznej w Warszawie do domu (1.10.1977) i udaje 
się na rekonwalescencję.
9 X Odprawia pierwszą mszę św. po operacji.
26 X Wraca do pracy w archidiecezji w Warszawie. Bierze udział w sesji Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej. W Sejmie ma miejsce spotkanie Prymasa Polski z Edwardem Gierkiem, I 
sekretarzem KC PZPR, i długa rozmowa o sprawach Narodu i Kościoła w Polsce.
6 XI Przed wyjazdem do Rzymu, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy 
we mszy św. dziękczynnej wiernych za powrót do zdrowia i wygłasza Słowo Boże.

11 VIII Odlatuje do Rzymu z kard. K. Wojtyłą na konklawe.
25 VIII W Bazylice św. Piotra bierze udział w modlitwach na rozpoczęcie konklawe.
26 VIII Obecny na konklawe, na którym dokonano wyboru Jana Pawła I (kard. Albino Luciani).
27 VIII Po mszy św. koncelebrowanej z Papieżem opuszcza konklawe.
30 VIII Jest obecny na audiencji generalnej kardynałów u Ojca świętego. Przyjęty na audiencji 
prywatnej u nowo wybranego Papieża
3 IX Uczestniczy w intronizacji Ojca św. Jana Pawła I.
4 IX Wraz z kard. Karolem Wojtyłą i bpem Bronisławem Dąbrowskim składa wizytę w ambasadzie
PRL w Rzymie państwowej misji specjalnej na uroczystości intronizacji Ojca Św.

15 X Trwa konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej.
16 X Trwa konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej. Godzina 17,30 - został dokonany wybór kardynała 
Karola Wojtyły z Krakowa na Stolicę Piotrową. Nowy Papież przyjął imię Jan Paweł II. Prymas 
Polski rozmawia z Papieżem.
17 X W Kaplicy Sykstyńskiej uczestniczy w koncelebrze z Ojcem Św. Janem Pawłem II. 
Zakończenie konklawe.
18 X Przyjęty wraz z Kolegium Kardynalskim przez Ojca Świętego na zbiorowej audiencji. 
Przyjęty wraz z bpem Bronisławem Dąbrowskim i ks. Bronisławem Piaseckim na obiedzie przez 
Papieża. Przyjmuje wizytę ambasadora PRL S. Trepczyńskiego i min. Z. Szablewskiego w 
Instytucie Polskim.
21 X W kościele św. Stanisława BM w Rzymie, podczas mszy św., wygłasza Słowo Boże do 
pielgrzymki Polonii z całego świata.
22 X Bierze udział w uroczystości intronizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, uczestniczy w 
koncelebrze pontyfikalnej. W kościele Il Ges uczestniczy w uroczystej koncelebrze dziękczynnej 
polskich biskupów, z udziałem kard. J. Króla z USA, za wybór Ojca św. Jana Pawła II. Wygłasza 
Słowo Boże.
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1980  12-15 IX Bierze udział w nabożeństwach, na których obecna jest delegacja Konferencji 
Episkopatu Niemiec.
21 X W Natolinie odbywa rozmowy z I sekretarzem KC PZPR Stanisławem Kanią na tematy 
dotyczące sytuacji społecznej i gospodarczej Ojczyzny.
23 X Odlatuje do Rzymu. Przyjęty przez Jana Pawła II na prywatnej audiencji.
28 X Uczestniczy w audiencji pielgrzymów z Polski u Ojca św, przybyłych na beatyfikację 
Alojzego Orione. Wygłasza przemówienie.
29 X Przyjęty przez Papieża na audiencji wraz bpem B. Dąbrowskim.
4 XI Przyjęty przez Ojca św. audiencja dotyczy zakończenia rozmów dotyczących spraw Kościoła 
w Polsce.
5 XI Podejmuje Jana Pawła II w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie.
10 XI Przyjmuje NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele i wygłasza przemówienie.

1981
6 I Przyjmuje światowej sławy kaznodzieję-baptystę Billy Grahama. Wygłasza III Kazanie 
Świętojańskie.
6 II Przyjmuje przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej Lechem Wałęsą. Przyjmuje delegację „Solidarności Wiejskiej”. Wygłasza 
przemówienie.
22 III Podczas radiowej mszy św. odczytano „Słowo Prymasa Polski”, który wzywa społeczeństwo 
do „spokoju, równowagi i odpowiedzialności”, a władze państwowe do „szacunku dla całości 
fizycznej i duchowej każdego obywatela”.
26 III Odbywa rozmowę z gen. Wojciechem Jaruzelskim - prezesem Rady Ministrów.

28 III W kościele akademickim św. Anny w Warszawie na zakończenie rekolekcji dla ludzi pióra 
wygłasza Słowo Boże.
2 IV Przyjmuje i wygłasza przemówienie do Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
14 V Nagrywa na taśmę magnetofonową przemówienie do wiernych, które zostaje odtworzone 
podczas mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela i na Placu Zamkowym 
odprawianych w intencji Jana Pawła 11 w związku z zamachem na Ojca św. w dniu 13 V ,w tym 
czasie jego stan zdrowia pogarsza się.

Choroba prymasa Wyszyńskiego ujawniła się w połowie marca 1981 roku. W najbliższym 
otoczeniu Wyszyńskiego zdawano sobie sprawę, że może być znacznie poważniejsza od kryzysu, 
jaki przeszedł jesienią 1977 roku. Prymas powrót do zdrowia uważał wówczas za wynik cudownej 
interwencji Matki Bożej.  "Wiem, że moje dni są policzone" - mówił w październiku 1977 roku w 
rozmowie z TW "Wanda", czyli ks. Skorodeckim. Mimo nalegań lekarzy, by odpoczywał, nadal 
pracował intensywnie. Kiedy zasłabł w samochodzie, a zaufany kierowca Stanisław Maciejak 
(prymas poznał go podczas wojny w Kozłówce, gdzie był lokajem) prosił usilnie, by odpoczął, 
kardynał odparł: "(...) dopóki żyję, chcę pracować".

Tym razem choroba była silniejsza. Od końca marca kardynał właściwie nie opuszczał łóżka. W 
kwietniu sekretariat prymasa ogłosił komunikat, że prymas cierpi na chorobę przewodu 
pokarmowego, i wezwał do modlitw w jego intencji. Kolejny komunikat informował o leczeniu 
domowym i wzywał do dalszych modlitw. 

Pierwsza diagnoza lekarzy po badaniach przeprowadzonych 1 kwietnia w Klinice Akademii 
Medycznej przy ulicy Banacha w Warszawie brzmiała uspokajająco: nowotwór został 
wykluczony. Jednak 13 kwietnia lekarze stwierdzili obecność w jamie brzusznej komórek 
nowotworu złośliwego o najwyższej aktywności.
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W 13. dniu choroby, czyli 17 kwietnia, a był to Wielki Piątek, otrzymał długo oczekiwaną 
wiadomość: rząd zgodził się na rejestrację NSZZ "S" Rolników Indywidualnych.

Prymas tego dnia zapisał też: "W tej strasznej nocy zdołałem opuścić siebie. Ale owładnęła mnie męka 
ludów wschodnich, które już od trzech pokoleń cierpią od zbrodniarzy, którzy mordują w ZSRR Chrystusa, 
Jego Kościół i znaki dobrej nowiny ewangelicznej. To jest moja nocna modlitwa od szeregu lat. A dziś była 
szczególnie dotkliwa. Obraz ludzi bez świątyń, bez kapłana, bez ołtarza i Mszy św., obraz dzieci bez 
Eucharystii i nauki Wiary św. - obraz matek bez pomocy wychowawczej, potworne udręki więźniów i 
»pacjentów« szpitali psychiatrycznych, nieustanne zagrożenia wojenne w tylu krajach, którym ZSRR 
przychodzi »z pomocą«, by umacniać zbrodniczy ustrój. A w Ojczyźnie naszej groźba interwencji w 
sprawy wewnętrzne Polski. To wszystko jest przedmiotem mojej modlitewnej męki i bolesnego 
wołania do Pani Ostrobramskiej, przecież Matki Miłosierdzia".3 maja wieczorem w pałacu 
arcybiskupów warszawskich zadzwonił telefon. Z Watykanu telefonował Jan Paweł II. Wiedział,
że choroba kardynała postępuje szybko. "Dziś święto Królowej Polski. Nie mogłem odmówić 
sobie kontaktu z Polską - zapisał w Pro memoria słowa papieża (...). - Informuję o stanie mojej 
kuracji i ogólnej sytuacji w kraju. Po wywalczeniu przez episkopat prawa związków 
zawodowych dla rolników indywidualnych powstała wielka baza społeczna dla pracy Kościoła
- przemysł i wieś". Rozmowa trwała 20 minut.

O czym mówili jeszcze? Nie wiadomo. Ks. Piaseckiego przy rozmowie nie było. Przypuszcza, że 
była prawdopodobnie tylko Maria Okońska. Być może obaj ustalili, że prymasa odwiedzi sekretarz 
papieża ks. Stanisław Dziwisz. Przyleciał z Rzymu 11 maja.

"Ksiądz kardynał zatrzymał mnie na długą rozmowę, w której chciał przekazać papieżowi swoją 
ostatnią wolę", wspominał osobisty sekretarz papieża 20 lat później. Kard. Dziwisz, pytany, czy 
prymas przekazał wówczas papieżowi prośbę, by jego następcą został bp Józef Glemp, uchyla się 
od odpowiedzi: - Rozmawialiśmy o ważnych sprawach dotyczących przyszłości Kościoła w 
Polsce.Ks. Piasecki natomiast pamięta, że prymas osobiście wręczył ks. Dziwiszowi kopertę dla 
Jana Pawła II. Najprawdopodobniej znajdowały się w niej nazwiska trzech osób - tzw. terno - które 
proponował jako następców. Mieli być to biskupi: Dąbrowski, Kraszewski, Glemp.

13 maja światem wstrząsnęła wiadomość o zamachu na Jana Pawła II.  Od tej chwili w 
świątyniach w całym kraju modlono się już nie tylko o zdrowie kard. Wyszyńskiego. Wierni prosili 
Boga o zachowanie przy życiu Jana Pawła II. Kard. Wyszyński ogłosił znamienny apel. Prosił, aby 
wszystkie modlitwy, które do tej pory wznoszono w jego intencji, skierować "ku Matce 
Chrystusowej, błagając o zdrowie i siły dla Ojca Świętego". Apel został odtworzony z taśmy 
magnetofonowej podczas nabożeństwa 14 maja w katedrze warszawskiej, a po południu na placu 
Zamkowym, gdzie tysiące osób przyszły na mszę w intencji papieża.Tego dnia Jan Paweł II 
odzyskał przytomność. Natomiast wiadomości z Warszawy nie dawały nadziei. "Choroba - mimo 
leczenia - ma przebieg postępujący. Stan chorego ks. kardynała prymasa jest poważny", komunikat 
podpisało ośmiu członków konsylium lekarskiego. 

Dwa dni później, 24 maja, w pałacu odebrano telefon z Rzymu. Z kliniki Gemelli dzwonił ks. Stanisław
Dziwisz. Papież był już na tyle silny, że chciał rozmawiać z konającym prymasem. Niestety, kabel 
telefoniczny był za krótki. Nie sięgał do łóżka. Prymas nie miał w pokoju ani radia, ani telewizora, ani 
telefonu.
28 V W Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 umiera Prymas Polski. Trumna ze 
zwłokami śp. Kardynała zostaje wystawiona w sali audiencyjnej warszawskiej Rezydencji Prymasa. 
Warszawiacy oddają hołd Zmarłemu. Wieczorem trumna zostaje przeniesiona w uroczystej procesji do 
kościoła seminaryjnego św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu. Niezliczone rzesze wiernych nieustannie 
przez cztery doby oddają hołd swemu Arcypasterzowi.                                                             
Śmierć i pogrzeb prymasa nastąpiły w czasach, których on sam po części był reżyserem. Przez ponad 30 lat 
bronił obecności religii i Kościoła w życiu narodu. Bronił polskiej tradycji i tożsamości, praw człowieka i 
praw narodu. Z perspektywy lat lepiej widać, że bez jego wiary i siły duchowej, bez umacniania masowej 
religijności, która miała dać odpór systemowej ateizacji i laicyzacji Polaków, ale i bez realizmu 
politycznego, elastyczności i talentów dyplomatycznych, trudno myśleć, iż doszłoby do zrywu społecznego 
w sierpniu 1980 roku,   a przynajmniej w takiej jego formie.                                                                       80.



FORMA  I  CEREMONIE W  PROPAGANDZIE  KOMUNISTYCZNEJ ZAWSZE  BYŁY 
BARDZO  WAŻNE

Ukoronowaniem życia prymasa - trudnego życia - był pogrzeb. Prawdziwie królewski. Ostatni taki 
królewski pogrzeb w Polsce. Ale też pierwszy w PRL pogrzeb hierarchy, który odbył się ze 
wszystkimi splendorami przysługującymi osobom pełniącym funkcje państwowe.
Jan Paweł II napisał homilię pogrzebową, którą odczytał kard. Franciszek Macharski: "Pragnę, 
abyście wiedzieli, że w tej godzinie żałoby, w godzinie smutku i bólu, ale także większej jeszcze 
nadziei i ufności, pragnąłem być z wami, by osobiście oddać księdzu prymasowi ostatnią posługę" -
pisał papież.
Jego słów słuchali siedzący w pierwszych rzędach biskupi i kardynałowie, delegacje episkopatów z 
całego świata, przedstawiciele władz PRL z przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem 
Jabłońskim, wicepremierem Mieczysławem Rakowskim, marszałkiem sejmu Stanisławem Gucwą. 
Obecni byli m.in. wysłannicy prezydenta Ronalda Reagana, arcybiskup Monachium i Fryzyngi 
Joseph Ratzinger, arcybiskup Wiednia Franz König, delegacja Solidarności z Lechem Wałęsą. 
Trumnę z ciałem prymasa złożono w sarkofagu w podziemiach katedry św. Jana (w 1986 roku 
przeniesiono ją do kaplicy w katedrze).

Stefan Wyszyński przez 33 lata prowadził Kościół w Polsce pewną, silną ręką. W maju 1981 roku, 
gdy obudzone przez Solidarność uczucia nadziei walczyły z obawą o przyszłość kraju, nikt chyba 
nie był wolny od pytań: wypełnienie to misji czy jej niedokończenie. I tylko prymas przed śmiercią 
uspokajał: "Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy, Bóg je da w swoim 
czasie".

WERSJA  PROPAGANDOWA   DLA  CIEMNOTY  KATOLICKIEJ 
Trudno wyobrazić sobie dramatyzm tamtej sytuacji. Dwie wielkie postacie: prymas, który zasłużył 
sobie na miano interreksa jako prawdziwy przywódca narodu, i polski papież, byli o krok od 
śmierci. Papież miał zawsze dla prymasa wielki szacunek, jakim darzy się Pater Patriae - ojca 
ojczyzny (tym mianem nazwał go w 1980 roku poeta Jerzy Zagórski), a któremu on sam nadał tytuł 
Prymasa Tysiąclecia. 

"Ostatnie wydarzenie związane z Ojcem Świętym zespoliło mnie z nim na przepadłe. Jestem z nim 
duchem i żyję dla niego, nawet gdy będę na progu życia" - wyznał Wyszyński w najbliższym 
gronie.  Zdążyli się pożegnać. Technicy przedłużyli kabel telefonu (ks. Piasecki przypuszcza, że SB
nie omieszkała przy okazji założyć podsłuchu) i następnego dnia, 25 maja, o 12.15 mogli się 
połączyć. Rozmowa była krótka. Ks. Dziwisz, wówczas osobisty sekretarz Jana Pawła II, 
zapamiętał słowa papieża:

- Przesyłam błogosławieństwo i ucałowania.

- Ojcze, jestem bardzo słaby, bardzo... Całuję twoje stopy... Błogosław mi. 

Ks. Bronisław Piasecki, kapelan prymasa, zapamiętał  ( jednak )  ledwo słyszalny głos kard. 
Wyszyńskiego i ciężki, przerywany oddech.                                                                     

Od 20 maja 1989 roku trwa proces beatyfikacyjny sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
Może  jakaś mafia  watykańska  lub  polska  wymyśliła  rzekomy  cud za  wstawiennictwem 
Prymasa,  uzdrowienie z raka  jakiejś zakonnicy  ?

                                      W  filmie  w you  tube  
                                     Zamach na Jana  Pawła  II                                            
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 nakręconym  jako  relacja  na  żywo,  na   tle  dramatycznej  muzyki, widać  rękę  zamachowca  
prawie  tuż  przez  papa  mobile  strzelającą  zapewne  kolorowymi  nabojami  imitującymi   krew... 
dlatego tak  szybko wybaczył  Ali Akczy  zamachowcowi...' nie ma  pokoju  bez  sprawiedliwości,  
nie ma  sprawiedliwości  bez  przebaczenia.' 

                     https://www.youtube.com/watch?v=U7PfF3f4l1w

To zdumiewające, ale już w momencie zamachu Papież wiedział, że nie umrze… Czego innego 
chciał Ali Agca i jego protektorzy, a czego innego Bóg i Jego Matka. W starciu tych dwóch sił 
niekwestionowanym zwycięzcą okazało się niebo. Jan Paweł II miał zginąć, a żyje!
Pozostaje pytanie, dlaczego Bóg chciał, by Maryja ocaliła życie Papieżowi. Do czego był 
potrzebny? „W planach Bożej Opatrzności nie ma przypadków” – powtarza często po 1981 r. 
Ojciec Święty. Jego ocalenie nie było cudownym uśmiechem losu. W mrocznych cieniach zamachu 
kryły się wielkie plany Bożej Opatrzności.

 Dla samego Papieża trzeba było całego czasu rekonwalescencji, aby rekolekcje cierpienia 
zaowocowały odkryciem prawdy. Jakiej? Jej istota zawiera się w wyznaniu: „Zobaczyłem w tym 
wezwanie i kto wie, przypomnienie orędzia, które stąd [z Fatimy] wyszło”.
„W chrześcijaństwie nie ma przypadków” – powtarza Ojciec Święty. Autorem historii jest Bóg! 
Zaplanował, że w odpowiedzi na działania mocy ciemności, które w XX w. miały zrodzić 
komunizm, rozpętać dwie wojny światowe, zagrozić światu widmem nuklearnej zagłady – da nam 
skuteczne remedium. W drugiej połowie XX wieku miały zaistnieć pewne wydarzenia 
(zapowiedziane w Fatimie), które ocalą Europę i świat. Ale Pan wszystkich czasów i miejsc nie 
działa sam. „Chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga z człowiekiem” – uczy Jan Paweł II. 
Tak było i tym razem. Bóg od początku przygotowywał wybranych ludzi do zrealizowania swoich 
planów. Jednym z nich jest Karol Wojtyła.

Droga posłuszeństwa Bogu doprowadziła nieomylnie obecnego Papieża tam, dokąd miał dojść w 
myślach i zamiarach Bożych. Kamienie milowe tego Bożego prowadzenia są już z dzisiejszej 
perspektywy zupełnie czytelne. To Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny czytany przez studenta Wojtyłę podczas przymusowej pracy w fabryce sody w Solwayu. To 
porzucenie studiów i teatru i wybranie drogi kapłańskiej. To biskupstwo i bliska współpraca z 
Prymasem Tysiąclecia w przygotowywaniu milenijnych uroczystości i ślubów jasnogórskich. To 
obecność na Soborze i teologiczne opracowanie tytułu Maryi Matki Kościoła. Wreszcie – wybór na 
Stolicę św. Piotra.
To zdumiewające, ale już w momencie zamachu Papież wiedział, że nie umrze… Czego innego 
chciał Ali Agca i jego protektorzy, a czego innego Bóg i Jego Matka. W starciu tych dwóch sił 
niekwestionowanym zwycięzcą okazało się niebo. Jan Paweł II miał zginąć, a żyje!
Pozostaje pytanie, dlaczego Bóg chciał, by Maryja ocaliła życie Papieżowi. Do czego był 
potrzebny? „W planach Bożej Opatrzności nie ma przypadków” – powtarza często po 1981 r. 
Ojciec Święty.                                     
Jego ocalenie nie było cudownym uśmiechem losu. 
W mrocznych cieniach zamachu kryły się wielkie plany Bożej Opatrzności. Dla samego Papieża 
trzeba było całego czasu rekonwalescencji, aby rekolekcje cierpienia zaowocowały odkryciem 
prawdy. Jakiej? Jej istota zawiera się w wyznaniu: „Zobaczyłem w tym wezwanie i kto wie, 
przypomnienie orędzia, które stąd [z Fatimy] wyszło”.
„W chrześcijaństwie nie ma przypadków” – powtarza Ojciec Święty. Autorem historii jest Bóg! 
Zaplanował, że w odpowiedzi na działania mocy ciemności, które w XX w. miały zrodzić 
komunizm, rozpętać dwie wojny światowe, zagrozić światu widmem nuklearnej zagłady – da nam 
skuteczne remedium. W drugiej połowie XX wieku miały zaistnieć pewne wydarzenia 
(zapowiedziane w Fatimie), które ocalą Europę i świat. Ale Pan wszystkich czasów i miejsc nie 
działa sam.                                                                                                                                      82.



„Chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga z człowiekiem” – uczy Jan Paweł II. Tak było i 
tym razem. Bóg od początku przygotowywał wybranych ludzi do zrealizowania swoich planów. 
Jednym z nich jest Karol Wojtyła.Droga posłuszeństwa Bogu doprowadziła nieomylnie obecnego 
Papieża tam, dokąd miał dojść w myślach i zamiarach Bożych. Kamienie milowe tego Bożego 
prowadzenia są już z dzisiejszej perspektywy zupełnie czytelne. To Traktat o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny czytany przez studenta Wojtyłę podczas przymusowej 
pracy w fabryce sody w Solwayu. To porzucenie studiów i teatru i wybranie drogi kapłańskiej. To 
biskupstwo i bliska współpraca z Prymasem Tysiąclecia w przygotowywaniu milenijnych 
uroczystości i ślubów jasnogórskich. To obecność na Soborze i teologiczne opracowanie tytułu 
Maryi Matki Kościoła. Wreszcie – wybór na Stolicę św. Piotra.

Minęła połowa lipca. Wciąż trwa rekonwalescencja papieska – i rozmyślania nad znaczeniem 
zamachu. Nagle Jan Paweł II dowiaduje się o zbieżności daty, godziny i minuty zamachu i 
pierwszego objawienia fatimskiego. Już niebawem zna wszystkie dokumenty fatimskie. Wówczas 
nałożyły się na siebie dwa twierdzenia, które okazały się kluczem do odczytania Bożego szyfru. 
Jedno: „Za przyczyną Matki Bożej życie zostało mi na nowo darowane”. I drugie:
„Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu, jest 
nawrócenie Rosji zgodnie z orędziem z Fatimy”. Papież wiedział już, że ocaliła go Pani Fatimska. 
Więcej, wiedział, że żyje po to, by wypełnić Jej żądanie.
Ojciec Święty nie musi już pytać, dlaczego ocalał ani po co żyje. Wie, że trzeba ratować świat. 
Trzeba zawierzyć świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi – i to kolegialnie: w łączności ze 
wszystkimi biskupami! Trzeba doprowadzić do tego, czego nie potrafił dokonać Pius IX, co nie 
udało się Piusowi XII w 1942 r. ani Pawłowi VI w 1964 r. To zdumiewające, ale Siostra Łucja 
wiedziała już w latach trzydziestych, że „Ojciec Święty na razie nie spełni życzeń Jezusa” i że 
stanie się to dopiero o wiele „później”.

Papież czuje się tym orędziem przynaglony do tego stopnia, że chce dokonać poświęcenia Rosji 
Niepokalanemu Sercu Maryi już w pierwszą rocznicę zamachu – podczas pielgrzymki do Fatimy.
Boże jaskółki „nieoczekiwanych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” można było
dostrzec już rok po zawierzeniu – w 1985 r. Właśnie wtedy władzę w imperium radzieckim 
obejmuje Michaił Gorbaczow, późniejszy „autor” zmian w krajach bloku socjalistycznego i świadek
roli Papieża w tych przemianach. Następne znaki pojawiają w 1987 r. – w czasie trwania Roku 
Maryjnego. Mówił o tym abp Tadeusz Kondrusiewicz podczas pierwszej w historii pielgrzymki 
rosyjskiej do Fatimy: w wygłoszonej homilii zaświadczył, że „w przemianach w Rosji nastąpił 
niezwykły impet od 1987 – od Roku Maryjnego”! Pisał też o tym sam Ojciec Święty w Tertio 
Millenio Adveniente. Dwa lata później zakończyła się epoka komunizmu, a rozpoczął się 
zapowiedziany przez Matkę Bożą Fatimskiej powolny proces nawrócenia Rosji.
Mamy jeszcze pucz moskiewski, który odsunął od władzy Gorbaczowa. Tam również widać 
wyraźnie nić Maryjnej interwencji w dzieje Europy. 
                                                                       
Tam także zło wybrało na swe działanie „zły” czas. Już nie popełniło błędu, by wybrać trzynasty 
dzień miesiąca. Wybrało 19 sierpnia. Tym samym, jak na ironię, pucz moskiewski rozpoczął się 
właśnie w rocznicę sierpniowych objawień w Fatimie! Czyżby diabeł zapomniał, że w dniu 13 
sierpnia administrator Ourem porwał wizjonerów i uniemożliwił im stawienie się na zapowiedziane 
objawienie? Maryja ukazała się dzieciom dopiero po ich uwolnieniu, 19 sierpnia.

http://www.sekretariatfatimski.pl/jan-pawe-ii-i-fatima/176-tajemnica-zamachu-na-papieza
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IPN opublikował na swej stronie internetowej decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie 
zamachu na Jana Pawła II w maju 1981 r. Dokument liczy 230 stron. Postępowanie przez 
blisko osiem lat toczyło się w katowickim IPN. Zamknięto je przed kilkoma dniami.
Według IPN, zebrany w śledztwie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że Turek 
Mehmet Ali Agca, który strzelał do papieża, działał w ramach związku przestępczego, w skład 
którego wchodzili inni przedstawiciele tureckiego świata przestępczego 
oraz funkcjonariusze bułgarscy.
Jak zaznaczyli naczelniczka pionu śledczego w katowickim IPN Ewa Koj i rzecznik Instytutu 
Andrzej Arseniuk, postanowienie o umorzeniu opublikowano w związku z zainteresowaniem 
mediów i opinii publicznej ustaleniami zakończonego postępowania.
Dokument zawiera omówienie i ocenę materiału dowodowego, zgromadzonego w 220 tomach akt. 
W postanowieniu przedstawiono głównie ustalenia z postępowań prowadzonych przez włoskich 
sędziów, w dużej mierze koncentrujących się na wyjaśnieniach tureckiego zamachowca 
Mehmeta Ali Agcy.
Podczas trzech śledztw związanych z zamachem na papieża Agca był przesłuchiwany 
kilkadziesiąt razy - przez włoskich, ale też bułgarskich i tureckich śledczych. Odpowiadał na 
szczegółowe pytania, które miały na celu ustalenie, co działo się pomiędzy ucieczką Agcy z 
tureckiego więzienia Kartal Maltepe w listopadzie 1979 r. a zamachem.                                       
Mimo wyroku włoskiego sądu, który skazał tylko Agcę, według IPN w zamachu na życie papieża 
pomagali mu inni Turcy oraz Bułgarzy: Żeliu Wasiljew i Todor Ajwazow, Siergiej Antonow. 
Zdaniem prokuratora IPN Agca, inni tureccy przestępcy oraz Bułgarzy wspólnie tworzyli związek 
przestępczy, którego celem było zabicie Jana Pawła II.
Jak wskazuje IPN, mimo licznych wersji wyjaśnień Agcy, sąd nie zdeprecjonował ich, bo w 
znacznej część zostały one pozytywnie zweryfikowane przez inne dowody. Za niewiarygodne uznał
natomiast alibi przedstawione przez oskarżonych Bułgarów. Koj i Arseniuk podkreślają, że 
niezwykle istotne dla ustaleń śledztwa było pozyskanie materiałów STASI oraz bułgarskich 
dokumentów ze sprawy Antonowa.
W śledztwie prokurator IPN badał też aktywność służb specjalnych w związku w wyborem 
Karola Wojtyły na papieża oraz z przeprowadzonym zamachem na jego życie. Niezależnie od 
aspektu prawnego prezentowane postanowienie zawiera również odpowiedź na pytanie, dlaczego 
proces włoski przeciwko osobom biorącym udział razem z Agcą w zamachu zakończył się 
fiaskiem i dlaczego do dnia dzisiejszego nie ustalono jego mocodawców                                     84.



- wskazują Koj i Arseniuk.Wszczęcie śledztwa w kwietniu 2006 r. IPN tłumaczył tym, że ranny w
zamachu był Polakiem, a przestępstwo można kwalifikować jako tzw. zbrodnię 
komunistyczną, czyli ścigany przez IPN, nieprzedawniający się na normalnych zasadach czyn 
funkcjonariusza państwa komunistycznego.
13 maja 1981 r. na placu Świętego Piotra do papieża strzelał turecki terrorysta Mehmet Ali Agca, a 
inspiratorami zamachu mogły być sowieckie służby specjalne. Agcę 
schwytano natychmiast po zamachu.

W lipcu 1981 r. zaczął się proces. Skazano go na dożywotnie więzienie. W 1983 r. Jan Paweł II 
odwiedził go w rzymskim więzieniu. W czerwcu 2000 r. prezydent Włoch Carlo Azeglio 
Ciampi ułaskawił zamachowca. Śledztwo nie wyjaśniło tła zamachu. Kilka lat temu Agca 
został wypuszczony z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za zabójstwo tureckiego 
dziennikarza. W sumie spędził za kratami 30 lat.
Przestrzelony pas papieskiej sutanny znajduje się w sanktuarium na Jasnej Górze. Od kilku lat 
jest na stałe wyeksponowany w pobliżu Cudownego Obrazu Matki Bożej.
PAP, lz 

http://wpolityce.pl/historia/195413-ipn-zamyka-sledztwo-dotyczace-zamachu-na-papieza-jana-
pawla-ii

13  maja 1981 roku o godzinie 17.17 na Placu św. Piotra w Rzymie Ojciec 
Święty został postrzelony przez 23-letniego Mehmeta Ali Agcę. Wszystko wydarzyło się w 
ułamkach sekundy, gdy odkryty jeep z papieżem objeżdżał plac i zbliżał się do Spiżowej Bramy. 
Zranione zostały także dwie turystki stojące tuż obok papieża. Ali Agca strzelał trzy razy, jednak za 
trzecim razem pistolet odmówił posłuszeństwa, co być może uratowało Ojcu Świętemu życie. 
Ciężko rannego papieża natychmiast przewieziono ambulansem do rzymskiej kliniki Gemelli i 
poddano operacji. "Nie słyszałem z ust papieża ani jednego jęku, ani słowa skargi. Słyszałem 
jedynie jego modlitwę: Matko Boża, pomóż mi" – wspomina pierwsze chwile tragedii, osobisty 
fotoreporter papieża - Arturo Mari. Okazało się, że postrzał spowodował rozległe obrażenia jamy 
brzusznej, silny krwotok wewnętrzny, ale na szczęście kula przeszła kilka milimetrów od tętnicy 
głównej. Lekarze twierdzili później, że gdyby kula uszkodziła aortę, papież wykrwawiłby się przed 
dotarciem do szpitala. Ali Agca został aresztowany na miejscu zbrodni dzięki bohaterskiej 
postawie siostry Letizii, która stała w pobliżu  (    albo była  podstawiona albo  fakt ten  jest  
zmyślony ).  Młoda franciszkanka z włoskiego Bergamo po strzałach rzuciła się na Agcę i 
uniemożliwiła mu ucieczkę. Agca krzyczał: "To nie ja, to nie ja". Ale karabinierzy wówczas już 
mocno go trzymali.  JAKOŚ  NIE WIDAĆ  TYCH  BREDNI  NA  FILMACH bo  Ali   pewnie  
sam  się  poddał  bo był  podstawiony  do  tej inscenizacji.

17  maja - papież, odmawiając ze szpitalnego łóżka modlitwę Anioł Pański transmitowaną 
przez Radio Watykańskie,      powiedział: "Modlę się za brata, który mnie zranił i któremu 
szczerze przebaczyłem". 

RZEKOME  OPERACJE ??Po raz pierwszy Jan Paweł II znalazł się w Klinice Gemelli 13 maja 
1981 roku, tuż po zamachu na placu św. Piotra, kiedy to został trafiony pociskiem w brzuch. W 
dziesięć minut po przybyciu karetki do kliniki Gemelli rozpoczęła się operacja. 
Sytuacja wyglądała początkowo tragicznie: w jamie brzusznej pacjenta znajdowało się już około 
trzech litrów krwi, ciśnienie spadło do 70, puls był prawie niewyczuwalny. Lekarze jednak nie 
zawiedli, choć walka o życie Jana Pawła II trwała pięć i pół godziny! Zatamowali krwotok, 
dokonali transfuzji, zszyli rozerwaną okrężnicę i usunęli 56 centymetrów jelita cienkiego oraz 
opatrzyli rany na prawym ramieniu i palcu lewej dłoni (draśniętym przez kulę wychodzącą z ciała). 
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                                                       KOMENTARZ: 
Kto  się  zna  na balistyce, ten wie, że   nie  jest  możliwym  aby  tor  pocisku   od  przodu  oraz
wlot  kuli z przodu   spowodował  draśnięcie  palca  lewej  dłoni przez  tę samą  kulę,  która  
musiałaby zrobić obrót w  ciele przez  prawe  ramię  i wyjść  tym samym torem    od tyłu do  
przodu  raniąc  po  drodze  ramię  oraz  palce  !  Wylot  kuli  mógł  nastąpić tylko  wtedy,  
gdyby  tor  lotu nastąpił  przez  plecy a  nie przez  brzuch  .

Pierwszymi słowami Ojca Świętego po przebudzeniu z narkozy były wyrazy wdzięczności dla 
lekarzy i pielęgniarek oraz przeprosiny za sprawiony im kłopot. Personel szpitalny ze wzruszeniem 
powtarzał, że Papież był bardzo łatwym i niezmiernie prostym w obejściu pacjentem. Wiadomo, że 
bardzo cierpiał, ale znosił ból bez słowa skargi. Nosił takie samo szpitalne ubranie jak wszyscy inni 
chorzy, nigdy o nic nie prosił. Rano i wieczorem chodził do kaplicy i modlił się z chorymi. Nie 
opuszczał żadnej modlitwy. 
Po zamachu Papież przebywał w klinice przez trzy tygodnie, do 3 czerwca. Jednak jeszcze w tym 
samym miesiącu musiał powrócić do szpitala z powodu zakażenia cytomegalowirusem, którego 
osłabiony wskutek postrzałów organizm nie mógł sam przezwyciężyć. Kuracja od 20 czerwca do 14
sierpnia 1981 roku była najdłuższym z dotychczasowych pobytów Jana Pawła II w szpitalu. Trzeba 
było bowiem także odwrócić bieg przebitej kulą okrężnicy, by organizm mógł znów naturalnie 
trawić. 
Papież przygotowany na śmierć 
Za trzecim razem Papież przebywał w szpitalu w dniach 12-28 lipca 1992 roku z powodu bardzo 
ostrego bólu brzucha. Janowi Pawłowi II w wyniku czterogodzinnej, wręcz niebezpiecznej dla życia
operacji, usunięto z okrężnicy rakowego guza wielkości pomarańczy. Jak wspomina biograf 
Papieża, amerykański dziennikarz Tad Szulc, Jan Paweł II, podobnie jak przed operacją po zamachu
w 1981 roku, przyjął ostatni sakrament, ponieważ "chciał być przygotowany na śmierć". Aby dostać
się do guza, chirurdzy musieli rozciąć bliznę, która pozostała po operacji sprzed 11 lat, biegnącą od 
piersi prawie do samego krocza. Interwencji dokonano w samą porę, bo okazało się, że chora 
tkanka nabierała już cech złośliwych.
                                                                   
KOMENTARZ:  pewnie  była  to  rana  od  ciosu  zadanego  przez  członka  gangu  
nożowników,  jakie w Polsce  przed  II  wojną  broniły  rzeźni  koszernych  oraz  napadały  na 
polskich  rzeźnie...
 Po otwarciu jamy brzusznej lekarze stwierdzili również obecność kamieni żółciowych i 
zdecydowali się na usunięcie woreczka żółciowego. 
Rok później - 2 lipca - Papież poddał się badaniom kontrolnym po tej operacji, które nie wykazały 
żadnych oznak raka. 

Błogosławieństwo lewą ręką
Po raz piąty Jan Paweł II znalazł się w klinice w dniach 11-12 listopada 1993 roku, w następstwie 
potknięcia się o skraj własnej szaty i upadku, kiedy schodził po stopniach podium podczas audiencji
dla uczestników konferencji FAO w Rzymie. Doznał wówczas zwichnięcia prawego ramienia i 
lekkiego pęknięcia panewki stawowej. Po badaniach radiologicznych Papieżowi nastawiono 
zwichnięty staw barkowy i nałożono temblak, który nosił przez cztery tygodnie. Mimo cierpienia 
żartował, że lewą ręką może błogosławić równie dobrze jak prawą. A w niecałe trzy miesiące po 
opuszczeniu szpitala, wbrew zaleceniom lekarzy, już jeździł na nartach. 
Poważniejsze konsekwencje miał upadek w łazience jego apartamentu 29 kwietnia 1994 roku, 
kiedy to Papież złamał szyjkę kości udowej. Szósty pobyt Jana Pawła II w Poliklinice Gemelli trwał
prawie miesiąc, do 27 maja. Papieżowi wstawiono wówczas protezę stawu biodrowego. 
Trzeci raz Papież upadł 12 czerwca 1999 roku w nuncjaturze w Warszawie, lekko kalecząc się po 
prawej stronie czoła. Nie był to jedyny przypadek jego kłopotów zdrowotnych podczas ostatniej 
pielgrzymki do Polski. Pamiętamy nieobecność Ojca Świętego na krakowskich Błoniach, 
spowodowaną podwyższoną temperaturą i infekcją na tle wirusowym.                                          86.



Szybka rekonwalescencja   zadziwiające  !!!
Ostatni, siódmy pobyt Papieża w szpitalu (6-15 października 1996 roku) związany był z zabiegiem 
usunięcia wyrostka robaczkowego. I w tym przypadku żelazny organizm Papieża pomógł mu w 
szybkiej rekonwalescencji.   Zazwyczaj przed operacją Jan Paweł II długo się modli w kaplicy 
przylegającej do jego sypialni w poliklinice Gemelli, a następnie koncelebruje mszę ze swoim 
sekretarzem, bp. Stanisławem Dziwiszem.   Problemy z opanowaniem drżenia lewej ręki, kłopoty z 
chodzeniem i zmieniona mimika twarzy świadczą, zdaniem watykańskich obserwatorów, o 
objawach choroby Parkinsona. Mimo tak licznych perypetii zdrowotnych Jan Paweł II nie ma 
jednak poważniejszych schorzeń związanych z pracą serca i płuc. 
http://www.papa.friko.pl/pp/zdrowie.html
Materiały pochodzą ze strony: www.muzeumwspomnien.pl/index.php                            
                                                                

   ZAMACH    MÓGŁ  BYĆ PRZYGOTOWANY 
                I    OBFOTOGRAFOWANY

          GDZIE  TA  KREW  NA  BRZUCHU ?                                       FILM     
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                                PROROK  I   ANTYCHRYST  JP II
                           “Prorok”, najcenniejszy agent SB w Watykanie, ujawniony 
                           Aktualizacja: 2012-04-3   bibula   Artykuł  bez  zmian w  treści 

Agent „Prorok” był najlepiej poinformowanym i najbardziej lojalnym źródłem informacji SB
w Watykanie. To ksiądz Janusz Bolonek, zatrudniony wówczas w Sekretariacie Stanu – 
ujawnia Leszek Szymowski w książce „Agenci SB kontra Jan Paweł II”.

“Nowy Ekran” jako pierwszy publikuje fragmenty książki, która w tym tygodniu trafi do księgarni. 
Poniżej publikujemy fragmenty rodziału poświęconego “Prorokowi”. W książce jest treść 
wymienionych w tekście donosów “Proroka”.
- W okresie podlegającym niniejszej ocenie źródło „Prorok” przekazało ogółem 246 materiałów i 
informacji depeszowych, z których wykorzystano 97, w tym w informacjach dla kierownictwa 
partyjno-rządowego (KPR) 66. Najwięcej informacji dotyczyło problematyki watykańskiej (112, z 
których 39 wykorzystano w opracowaniach dla KPR) – czytamy w dokumentach SB.
Już pobieżna analiza dostępnych materiałów wskazuje, że „Prorok” był traktowany jako informator 
najwyższej kategorii. Jego oficerami prowadzącymi byli bowiem dwaj kolejni szefowie rezydentury
„Baszta”: Jerzy Porowski ps. „Bralski” i Maciej Dubiel, czyli „Dis”. Świadczy to o wielkiej randze 
informatora i o ogromnej wadze przykładanej do jego meldunków. Efekty pracy obu oficerów 
wywiadu były szokujące. Wśród wszystkich agentów służb specjalnych PRL, „Prorok” jest 
rekordzistą jeśli chodzi o wagę i ilość przekazywanych informacji. Informacje, które przekazywał 
wywiadowi, zajmują ponad 600 stron! Chociaż znani są tacy, którzy dostarczyli nawet 1800, to nie 
było ich wielu. Co więcej: w adnotacjach służbowych zawartych na formularzach informacji 
przesyłanych do Warszawy, „Prorok” zawsze był opisywany jako „źródło wiarygodne, 
sprawdzone”.
Meldunków „Proroka” było tak dużo, że nie sposób przedstawić je wszystkie. Po analizie kilkuset 
stron dokumentów związanych z donosicielską działalnością tego człowieka w jego relacjach z 
wywiadem możemy wyróżnić trzy obszary. Pierwszy to wiadomości związane z bieżącą polityką 
zagraniczną Watykanu, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań światowych przywódców z Janem
Pawłem II i kardynałem Casarolim. Obszar drugi dotyczy stosunków z PRL. Obszar trzeci to 
informacje na temat reakcji dostojników Państwa Kościelnego na zamordowanie księdza Jerzego 
Popiełuszki i proces funkcjonariuszy oskarżonych o tą zbrodnię. I

Rozmowy na szczycie
21 sierpnia 1982 roku Jerzy Porowski, czyli „Bralski”, wysłał do centrali MSW w Warszawie przy 
ulicy Rakowieckiej szyfrogram nr 5783, zawierający przedstawioną przez „Proroka” relację z 
rozmowy watykańskiego sekretarza stanu – kardynała Agostina Casaroliego – z prezydentem 
Stanów Zjednoczonych Ronaldem Reaganem. 
Dzięki tej relacji, wywiad PRL mógł poznać szczegóły rozmowy watykańskiego Sekretarza Stanu z
prezydentem USA. Było to o tyle ważne, że trwała wówczas współpraca między obydwoma 
krajami, ukierunkowana na pokonanie komunizmu.                                                                       89.



Dla wywiadu równie cenny był meldunek dotyczący późniejszej wizyty amerykańskiego sekretarza 
stanu Gregory P. Schultza w Watykanie. Z tej wizyty zachowały się dwie relacje. Pierwsza 
pochodziła od agenta „Dita” i dotyczyła spotkania Jana Pawła II z Schultzem. Druga pochodziła 
właśnie od „Proroka” i dotyczyła spotkania z Casarolim i Silvestrinim. Była to relacja znacznie 
ważniejsza, ponieważ dotyczyła konkretnych ustaleń.
Sukcesywne rozmowy z Casarolim i Silvestrinim z udziałem Wilsona . C. przekazał zaniepokojenie
stanem stosunków W−Z, szczególnie narastaniem wyścigu zbrojeń. Wg S. ZSRR podjął politykę 
agresywną, chociaż wewnątrz i na zewnątrz bloku ma bardzo trudną sytuacji.
                                                                   
 To stanowi punkt wyjścia dla polityki USA, które chcą zmusić ZSRR do poważnych rozmów, w 
szczególności w rokowaniach genewskich. S., krytycznie ustosunkowując się do stanowiska 
episkopatu USA, miał stwierdzić, że takie stanowisko idzie na rękę ZSRR, gdy tymczasem Kościół 
katolicki powinien popierać inicjatywy zmuszające ZSRR do rozmów. C. replikował, że biskupi 
dali tylko osąd moralny, który nie prowadzi do poważnych konsekwencji, a przedłożony dokument 
jest studiowany. W sprawie polskiej C. lekko wyraził inne opinie od papieża, a mianowicie, że 
działalność gen. J. jest mniejszym złem aniżeli bezpośrednia interwencja ZSRR, co nie oznacza, że 
jego „działalność rozczarowuje”. Wg C. sytuacja w Polsce niepokoi również dla ew. konsekwencji 
dla sytuacji w innych KS. Przypadek CSRS i usztywnienie WRL w sprawie zakonów świadczą o 
narastaniu trudności. C. upierał się przy zmianie stanowiska zachodu w sprawie pomocy 
gospodarczej dla Polski. S. replikował, że wszystko zależy, jak się zachowa J. Odnotowano 
całkowitą rozbieżność poglądów w sprawie sytuacji w Ameryce Łacińskiej i Centralnej. S. mówił o 
sytuacji w krajach, gdzie katolicy i kler „stali się komunistami”. C. replikował, że sytuacja w tych 
krajach byłaby lepsza, gdyby USA ułatwiły utworzenie reżimów demokratycznych i dodał, że 
często Watykan nie jest wysłuchiwany w Am. Łacińskiej.

Trudno chyba nie zauważyć, jak wielkiego kalibru informacje przedstawia ta relacja. Nic więc 
dziwnego, że major Porowski oznaczył ją jako „Pilną” i wysłał do Warszawy natychmiast. 
Wiadomości przedstawione przez „Proroka” nie tylko pozwoliły wywiadowi PRL poznać plany 
polityczne USA co do Polski, lecz także obnażyły różnice zdań na temat spraw polskich między 
papieżem a jego sekretarzem stanu. Różnice te można było w przyszłości wykorzystywać, aby 
poróżnić Jana Pawła II i kard. Casaroliego w kwestii spraw polskich i odnieść z tego 
dyplomatyczne korzyści.
Kolejny ważny szyfrogram sporządzony z informacji przekazanych przez „Proroka” na temat 
najważniejszych spraw politycznych został sporządzony 29 grudnia 1983 roku i opatrzony 
numerem 9668. Dotyczy planowanej wizyty prymasa Józefa Glempa w Moskwie. Czytamy w nim:
Poprzez metropolitę Bazylego  Glemp otrzymał zaproszenie Pimena  do odwiedzenia Moskwy. G. 
natychmiast powiadomił SA. Zdecydowano, że G. powinien przyjąć zaproszenie „sub condicione”. 
SA uważa, że G. powinien udać się do Kowna dla spotkań z biskupami litewskimi w celu 
przekazania orędzia papieża, do Rygi dla spotkania z Vaivodsem . Wg ocen watykańskich Pimen 
nie zaprosiłby G. bez zgody władz radzieckich i prawdopodobnie bez uzgodnień władz radzieckich 
z polskimi. Problem został przedyskutowany z obu Dąbrowskimi. Wg Bronisława, który miał 
powoływać się na opinię G., że zaproszenie służy celom propagandowym radzieckim, przywódcy 
Kościoła prawosławnego znajdą sposób, aby wykorzystać to w komunikacie końcowym przeciwko 
eurorakietom i niebezpieczeństwom dla pokoju »reprezentowanym przez USA i NATO«. Wg D. 
będzie się poszukiwać z tej okazji sformułowań dla podkreślenia związków między PRL i ZSRR. 
Rząd radziecki – jak to oceniono podczas rozmów – chciałby również aby Kościół katolicki 
zdeklarował się jako zwolennik sojuszu polsko-radzieckiego.
Papież jest przychylny wizycie G., ponieważ współbrzmiałaby ona z inicjatywami mediacji 
watykańskiej między USA i ZSRR. Zważywszy, iż w tej chwili ZSRR ma potrzebę wizyty G., 
papież uważa, że G. musi obstawać przy możliwości udania się również do Rygi. Życzeniem 
natomiast papieża jest udanie się w najbliższych latach do Litwy i wstępna wizyta G. w Kownie i 
Rydze mogłaby ułatwić perspektywy wizyty papieża w ZSRR.                                                      90.



Na obecnym etapie jest to tylko opinia osobista papieża. Papież chciałby, aby G. uwarunkował 
podróż do Moskwy od otrzymania zezwolenia Radzieckich do udania się do Kowna i Rygi lub 
przynajmniej do jednego z tych dwóch miast.
Natomiast Casaroli utrzymuje, że G. powinien udać się do Moskwy nawet w przypadku, jeżeli 
władze radzieckie odmówią wizytę w K. i R.                                                                
Zarówno papież, jak i sekr. stanu są zgodni, że podczas swoich rozmów z przedstawicielami 
patriarchatu moskiewskiego G. nie może być wykorzystany w żaden sposób do jednostronnych 
manifestacji przeciw USA lub tylko przeciw zbrojeniom zachodnim. Potępienie zbrojeń może być 
tylko ogólne. B.D. poinformował, że kontakty są wdrożone z ambasadą ZSRR w Warszawie, która 
ograniczyła się na razie do przekazania rządowi radzieckiemu życzenia G. do „rozszerzenia” wizyty
w ZSRR. Dyplomaci radzieccy przejawili zaskoczenie życzeniem G. i poinformowali, że życzenie 
G. przekazali. Wizyta powinna odbyć się w lutym 1984.
Jak widać, po raz kolejny wywiad PRL uzyskał informacje na temat różnic zdań między Janem 
Pawłem II a kardynałem Casarolim. Zdobył również niezwykle ważne informacje na temat 
koncepcji politycznego rozegrania wizyty Glempa w ZSRR.
    Kolejny, arcyciekawy meldunek polityczny dotyczy relacji między Watykanem a Chinami. Został
sporządzony przez szefa wywiadu – gen. Zdzisława Sarewicza – na podstawie informacji 
uzyskanych od „Proroka”.
Wśród informacji na temat kulisów wielkiej międzynarodowej polityki szczególnie ważna jest 
wiadomość przekazana przez „Proroka” 4 kwietnia 1986 roku Maciejowi Dubielowi na temat 
spotkania Jana Pawła II z sekretarzem stanu USA Gregorym P. Schultzem. Szyfrogram nr 2615 
wysłany został do Centrali MSW z klauzulą „PILNY” – jako zawierający informacje najwyższej 
wagi.Ostatnią informacją „Proroka” dotyczącą rozmowy papieża ze światowym przywódcą była 
relacja z  audiencji udzielonej Helmutowi Kohlowi, kanclerzowi RFN. Agent przekazał bardzo dużo
konkretów, m.in. to, że Kohl oficjalnie zaprosił papieża. Datę wizyty ustalono na 1−4.08.1987 roku.
Ważne były również inne szczegóły długiej rozmowy obu polityków:
Meldunków „Proroka” na temat polityki watykańskiej i rozmów z najważniejszymi światowymi 
politykami było więcej, jednak te przytoczone wyżej dobrze pokazują możliwości działania tego 
agenta i stopień szkodliwości jego czynów dla Kościoła i samego Jana Pawła II.
Sprawy polskie
23 marca 1984 roku „Dis” sporządził meldunek oparty o informacje „Proroka” na temat spotkania 
w watykańskim Sekretariacie Stanu, które dotyczyło bilansu stosunków państwo – Kościół w 
Polsce. Spotkaniu przewodniczył arcybiskup Achille Silvestrini, który stwierdził m.in., że „Kościół 
nie może dalej robić ustępstw w zamian za werbalne obietnice. Kościół spełnił swoje zobowiązanie,
udzielając rządowi pomocy w normalizacji sytuacji w kraju. Rząd nie wychodzi nadal w należytym 
stopniu naprzeciw inicjatywom kościoła, zwłaszcza w zakresie praw ludzkich”. Na tym samym 
spotkaniu Silvestrini zaproponował, aby „bezwzględnie uzyskać dla kościoła status prawny osoby 
prawa publicznego, rozciągając go na diecezje, probostwa, seminaria”. Miało to wymusić na 
rządzie PRL, aby zrealizował obietnice składane hierarchom kościelnym. Informacja na temat tych 
planów pomagała służbom PRL zniweczyć działania watykańskich hierarchów i przygotować się do
pokrzyżowania ich pomysłów.
Kilka tygodni później „Prorok” informował o działaniach Sekretariatu Stanu w sprawie 
przygotowanej przez Komisję Praw Człowieka ONZ rezolucji w sprawie Polski. Jej celem było 
ograniczenie kontaktów PRL z krajami zachodniej Europy – miała to być forma nacisku na polski 
rząd za nieprzestrzeganie praw człowieka. „Prorok” poinformował, że zdaniem Jana Pawła II trzeba
odroczyć tę rezolucję, bo może wywołać społeczne zamieszanie. „Eksperci Sekretariatu Stanu 
uważają, że odroczenie należy wykorzystać jako środek ułatwiający presję Episkopatu na rząd w 
sprawie uwolnienia więźniów politycznych”.                                                                            
W schyłkowym okresie zimnej wojny, w obliczu nieuchronnego bankructwa PRL oraz napięć 
społecznych wywoływanych coraz mocniejszym dochodzeniem do głosu opozycji 
antykomunistycznej, „sprawy polskie” stały się dla rezydentury „Baszta” tematem kluczowym. 
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Wywiadowców interesowały przede wszystkim polityczne zamierzenia Sekretariatu Stanu oraz 
bieżące oceny dokonywane przez Jana Pawła II i hierarchów. W marcu 1984 roku „Prorok” 
przekazał kolejne, bardzo ciekawe informacje odnośnie narady, która odbyła się w Watykanie na 
temat stosunków państwo – Kościół w PRL. Z notatki wyłania się szczegółowe stanowisko 
arcybiskupa Silvestriniego.

[…] Kościół nie może dalej robić ustępstw w zamian za werbalne obietnice. Kościół spełnił 
swoje zobowiązanie, udzielając rządowi pomocy w normalizacji sytuacji w kraju. Rząd nie 
wychodzi nadal w należytym stopniu naprzeciw inicjatywom kościoła, zwłaszcza w zakresie 
praw ludzkich […] należy bezsprzecznie uzyskać dla kościoła status prawny „osoby prawa 
publicznego”, rozciągając go na diecezje, probostwa, seminaria.
„Prorok” przekazał również, że odmienne stanowisko prezentował kardynał Casaroli. 
Według niego miały istnieć liczne pozytywne sygnały świadczące o postępie w 
negocjacjach. Przykładem były niedawne oficjalne wypowiedzi generała Jaruzelskiego. 10 
lutego 1986 roku „Dis” wysłał do Warszawy kolejny szyfrogram. Tym razem dotyczył on 
działań na rzecz nawiązania stosunków dyplomatycznych z PRL. „Prorok” informował:
Papież uważa, że należy w miarę szybko uregulować sprawę stosunków dyplomatycznych 
między Polską i Watykanem. Opinia ta jest podzielana w pełni przez Casaroliego i włoskich 
ekspertów z Sekr. Stanu. Różnice polegają na tym, że Casaroli uważa, że nawiązanie 
stosunków pozwoliłoby na przyśpieszenie załatwienia spraw spornych między państwem i 
kościołem […] nawiązanie stosunków powinno nastąpić w bieżącym roku, co pozwoliłoby 
rozpocząć rozmowy z rządem w sprawie wizyty papieża.

W tym samym meldunku znajdowały się również informacje o tym, że nie rozpoczęto 
jeszcze dyplomatycznych zabiegów o przygotowanie kolejnej wizyty Ojca Świętego w 
ojczyźnie. Jest też stwierdzenie, że papież zamierza domagać się zwolnienia więźniów politycznych
w ramach negocjacji na temat stosunków dyplomatycznych z PRL. „Prorok” poinformował 
również, że „wg Casaroli pogłoski o przeniesieniu Glempa do Watykanu są absolutnie 
bezpodstawne”, co wynikać miało z tego, że zaszkodziłoby to negocjacjom z rządem i przez to 
osłabiło pozycję Kościoła. Miesiąc później „Prorok” przekazał kolejne informacje, z których 
wynikało, że arcybiskup Luigi Poggi opowiada się za wizytą gen. Jaruzelskiego w Polsce i za 
przyjęciem go przez papieża na audiencji. Półtora miesiąca później „Dis” wysłał kolejny 
szyfrogram do Polski, przekazując informacje od „Proroka” na temat stanowiska Watykanu wobec 
rządu PRL w związku z toczącymi się negocjacjami o nawiązanie stosunków dwustronnych. 

Watykan dążył do tego, aby:
− uzyskanie statusu prawnego kościoła powinno być podstawowym elementem porozumienia 
między Państwem i Kościołem. Rozwiązanie problemu statusu musi być oparte o porozumienie 
techniczne ekspertów prawnych obu stron, z którego władze wycofały się bezpodstawnie. Należało 
domniemywać, że grupy ekspertów miały określone instrukcje i delegacje z obu stron. Stąd brak 
akceptacji władz dla uzgodnień własnych ekspertów musiał wynikać z przesłanek politycznych lub 
zewnętrznych, co stawiałoby pod znakiem zapytania trwałość i wiarygodność dialogowej linii 
politycznej rządu;
− tzw. częściowe porozumienie między Państwem i Kościołem jest warunkiem do negocjowania i 
osiągnięcia porozumień w pozostałych sprawach, w formie tzw. częściowych modus vivendi;
- pełna normalizacja stosunków dyplomatycznych, którą zainteresowane są władze polskie, będzie 
możliwa dopiero po załatwieniu sprawy statusu prawnego Kościoła, natomiast przed 
wynegocjowaniem modus vivendi w pozostałych sprawach.
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 Bardzo ważną informację „Prorok” przekazał również na początku czerwca 1986. Opowiedział o 
efektach wizyty arcybiskupa Poggi w Polsce. Gen. Jaruzelski w rozmowie z nim zaprezentował 
pewne otwarcie wobec problemu zablokowania negocjacji na linii państwo – Kościół […] władze b.
akcentowały potrzebę, aby Watykan zaangażował się na rzecz neutralizacji politycznej działalności 
kleru we współpracy z opozycją.

 „Prorok” przekazał również kilkanaście informacji na temat przygotowań do pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski, na temat wizyty w Watykanie generała Jaruzelskiego i jej ocen przez 
poszczególnych hierarchów. Informował również o działaniach Watykanu na rzecz zniesienia 
sankcji gospodarczych nałożonych na Polskę przez rząd USA. Bardzo istotny jest również 
meldunek przekazany po wizycie kardynała Glempa w Watykanie i po jego rozmowach w 
sekretariacie stanu w lutym 1987 roku.
Niewiele spotkań Jana Pawła II z polskimi duchownymi pozostało nieznanych dla wywiadu PRL. 
Meldunki z większości rozmów papieża ze światowymi politykami i polskimi biskupami już 
następnego dnia trafiały na biurka najważniejszych urzędników PRL. Głównym dostarczycielem 
tych szczegółowych informacji był agent „Prorok”.

Sprawa Popiełuszki
Jesień 1984 i wiosna 1985 roku to czas, kiedy w Watykanie częstym przedmiotem rozmów była 
sprawa zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki – słynnego „kapelana Solidarności” (został 
uprowadzony 19 października 1984 roku i wkrótce zamordowany) − i późniejszy proces esbeków 
oskarżonych o jego zabójstwo. Osławiony „proces toruński” był od czasu odwilży gomułkowskiej 
pierwszym przypadkiem, kiedy skazano funkcjonariuszy reżimu. Głośna zbrodnia stała się też 
tematem ważnych rozmów w Watykanie. Tak było również 27 listopada 1984 roku, kiedy Jan Paweł
II przyjął na audiencji prymasa Polski Józefa Glempa. Już dwa dni później do centrali wywiadu 
w Warszawie trafiła obszerna relacja z tej rozmowy  ( w jaki  sposób  ?  być  może od  JP II   
albo  poprzez  zainstalowane  mikrokamery oraz  podsłuchy ?).

 W szyfrogramie wskazano, że źródłem informacji był „Prorok”. Informacja została zaadresowana 
tylko do generałów Jaruzelskiego, Kiszczaka i Pożogi, a więc najważniejszych osób w państwie, co 
świadczy o wadze meldunku. Sporządził ją gen. bryg. Zdzisław Sarewicz – ówczesny dyrektor I 
Departamentu MSW. Także to dowodzi rangi dokumentu. W obszernej relacji (cały dokument 
pokazujemy na końcu książki) zawarte są główne tematy rozmowy prymasa i papieża oraz 
zaprezentowane przez nich stanowiska w trakcie czterogodzinnej rozmowy. I tak: prymas miał 
stwierdzić, że zamordowanie ks. Popiełuszki był to „gest twardych komunistów wymierzony 
przeciwko gen. Jaruzelskiemu osobiście”. Dalej czytamy: „Potępiając tę prowokację, prymas 
położył zarazem duży nacisk na fakt, iż ks. Popiełuszko postępował nierozważnie i nie stosował się 
do rad i poleceń kierownictwa Kościoła”. 
Z dalszej części meldunku wynika, że „w Sekretariacie Stanu SA podkreśla się, że w sprawie ks. 
Popiełuszki zarysowała się pewna różnica opinii między papieżem a prymasem”. Co ciekawe: 
podczas tej samej rozmowy Glemp poskarżył się na księży, którzy przysparzają kłopotów 
Episkopatowi. Chodziło o księży zaangażowanych w działalność opozycyjną i wspierających 
„Solidarność”.
 Glemp wymienił w tym kontekście księży Małkowskiego, Jankowskiego i Nowaka.

DODATEK:
W latach osiemdziesiątych XX wieku Stanisław Małkowski angażował się w jeszcze inne formy 
duszpasterstwa wśród opozycjonistów. Poza udziałem w Mszach za Ojczyznę współorganizował 
m.in.: Msze Katyńskie, uroczystości pod krzyżem w Parku im. Romualda Traugutta i pod 
pomnikiem na Olszynce Grochowskiej. Za swą działalność, kazania oraz kontakty z opozycją był 
wielokrotnie nękany, zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom przez Służbę 
Bezpieczeństwa.                                                                                                                                93.



13 grudnia 1981, w dniu ogłoszenia stanu wojennego był jedynym duchownym katolickim z 
Warszawy, który został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa. Uniknął jednak internowania Na 
początku lat osiemdziesiątych XX wieku znalazł się na liście niewygodnych księży sporządzonej 
dla zastępcy dyrektora Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pułkownika Adama 
Pietruszki, których zamierzano skrytobójczo zgładzić. Figurował na niej pod numerem pierwszym, 
przed księdzem Jerzym Popiełuszką

W 1983 został odsunięty od pracy duszpasterskiej i ewangelizacyjnej decyzją kurii archidiecezji 
warszawskiej i przeniesiony do posługi kapelana na Cmentarzu Komunalnym Północnym na Wólce
Węglowej w Warszawie. Pomimo to podejmował się dalej działalności kaznodziejskiej. Zapraszany
do różnych warszawskich i podwarszawskich parafii wygłaszał tam swoje wykłady, rekolekcje i 
homilie cechujące się licznymi odwołaniami do katolickiej nauki społecznej, a wymierzone 
przeciwko panującemu w Polsce ustrojowi socjalistycznemu.

 Publikował też pod różnymi pseudonimami w prasie podziemnej oraz niezależnej („Biuletyn 
Informacyjny”, „Krytyka”, „Spotkania”, „Tygodnik Powszechny”, „Tygodnik Wojenny”, „Więź”, 
„Znak”).

Po 1989 został zwolniony z nałożonych na niego przez kurię archidiecezjalną zakazów i 
skierowany jako wikariusz do pracy w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata na 
Ochocie. W 1990 został przeniesiony do pomocy w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na 
Muranowie. Od 1992 ponownie bez stałego przydziału

Po 1989 był wolontariuszem duszpasterstwa więziennego. Pracował nadal jako celebrans 
pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie oraz jako ksiądz wspomagający 
w kilku parafiach diecezji warszawsko-praskiej i archidiecezji warszawskiej. Do 2002 był 
rezydentem na Saskiej Kępie w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie.

24 stycznia 2007 na żądanie proboszcza parafii św. Ignacego Loyoli został odwołany z posługi 
kapelana na Wólce Węglowej. Powodem decyzji był wywiad, którego udzielił dla programu 
Jerzego Zalewskiego Pod Prąd w TV Puls oraz wystąpienia i wypowiedzi w telewizji publicznej na
temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i mianowania, a następnie rezygnacji 
metropolity warszawskiego Stanisława Wielgusa. Usunięto go także z pracy w parafii św. Patryka 
na Gocławiu, gdzie był księdzem wspomagającym. W diecezji warszawsko-praskiej, na terenie 
której mieszka, decyzją kurii odebrano mu prawo głoszenia homilii, prawo spowiadania oraz 
przyzwolono mu jedynie na odprawianie mszy świętych koncelebrowanych w parafii na Saskiej 
Kępie. Po interwencji biskupa pomocniczego warszawskiego Mariana Dusia został przywrócony do
posługi przy pogrzebach na cmentarzu na Wólce Węglowej. Od 2007 pełni ponownie obowiązki 
księdza wspomagającego w parafii św. Ignacego Loyoli, w parafii św. Patryka, a także w parafii 
Miłosierdzia Bożego w Warszawie

Od 1989 orędownik dekomunizacji i lustracji w Polsce. Krytyk spotkań Okrągłego Stołu i w 
Magdalence. W latach późniejszych wielokrotnie krytyk zachowań polskiej sceny politycznej. 
Utożsamiany z polskim ruchem prawicowym, z którym współpracuje. Bierze aktywny udział w 
wielu sympozjach, spotkaniach i prelekcjach organizowanych przez stowarzyszenia i działaczy tego
nurtu politycznego. Należał m.in. w latach 2009-2011 do założonego przez Jerzego Roberta 
Nowaka, Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

Sceptycznie nastawiony do śledztwa w sprawie katastrofy polskiego samolotu Tu-154M w 
Smoleńsku, którą uważa za zamach.

W swoich wypowiedziach i publikacjach opowiada się od lat za obdarzeniem przez Polaków 
JezusaChrystusa tytułem Króla Polski.Od początku swojego kapłaństwa ksiądz Stanisław 
Małkowski jest znanym działaczem na rzecz obrony życia poczętego. W 1979 roku wspólnie z 
kapłanami Jackiem Salijem OP i Stanisławem Ługowskim był założycielem Ruchu Obrony Dzieci 
Poczętych Gaudium Vitae.                                                                                                               94.



Jako społecznik zaangażowany jest w duszpasterstwo więzienne oraz pracę w hospicjach i z 
dziećmi niepełnosprawnymi. W latach 1979-1991 pracował dla Ruchu Wiara i Światło, w latach 
1991-2002 pełnił posługę w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce, w latach 2007-2010 w 
Domu Opieki i Hospicjum Res Sacra Miser w Warszawie.Obecnie pracuje jako wolontariusz w 
ośrodku dla bezdomnych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie

WIKIPEDIA

Cd.  Bibula 
Już na początku marca 1985 roku (wyrok zapadł 7 lutego, a uprawomocnił się miesiąc później) do 
centrali wywiadu w Warszawie dotarł kolejny meldunek z Rzymu sporządzony w oparciu o 
informacje „Proroka”. Poświęcony był ocenom „procesu toruńskiego”, w którym sądzono 
domniemanych sprawców zabójstwa księdza Popiełuszki.
Z kolei 26 lipca 1986 roku „Prorok” przekazał informację o przygotowaniach do III pielgrzymki 
papieskiej do Polski.

Warto jeszcze dodać, że duża część szyfrogramów sporządzanych po rozmowach z „Prorokiem” 
opatrywana była klauzulą „pilne” – zawierała bowiem informacje wymagające szybkiego 
przekazania do Centrali. Ogromna większość szyfrogramów z informacjami od tego agenta 
klasyfikowana była jako „bardzo ważne”.

Tożsamość “Proroka”
Przywołane wyżej relacje Kontaktu Informacyjnego „Prorok” to wybrane przeze mnie 
najważniejsze meldunki dotyczące poszczególnych spraw. Szyfrogramów zawierających informacje
od tego źródła jest tak dużo, że próba opisania ich wszystkich musiałaby doprowadzić do powstania
osobnej książki poświęconej tylko temu jednemu człowiekowi. Być może kiedyś znajdzie się 
historyk, który podejmie się takiego wyzwania. Jest to wskazane w celu syntetycznego ujęcia 
działania tego – niewątpliwie najgroźniejszego – agenta wywiadu PRL w Watykanie. 

W odtajnionych archiwach IPN nie ma ani jednego dokumentu, w którym byłoby napisane, 
kto krył się za pseudonimem „Prorok”. (   dlatego, że  mógł   to być  tylko  agent  Nr  1  czyli  
antychryst  JP II   ) Jego identyfikacja jest jednak możliwa wskutek analizy dokumentów 
wywiadu, które – w zamiarach ich twórców – nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego.
Pierwszym śladem są zapiski w raportach wysyłanych przez „Bralskiego” i „Disa” sporządzanych 
w oparciu o informacje przekazywane przez tego ważnego agenta. W wielu z nich znajduje się 
adnotacja: „własne”, świadcząca o tym, że „Prorok” był świadkiem zdarzeń, o których była mowa. 
Najważniejsze są w tym wypadku szyfrogramy z rozmów kardynała Casaroliego z prezydentem 
USA Ronaldem Reaganem i jego sekretarzem stanu George’m P. Schultzem. Wskazują one, że 
„Prorok” uczestniczył w tych rozmowach. Z mojej korespondencji z Biurem Prasowym Stolicy 
Apostolskiej wynika, że w tych spotkaniach rozmówcom towarzyszył jedynie tłumacz, którym 
był… polski ksiądz Janusz Bolonek – zatrudniony wówczas w Sekretariacie Stanu, w sekcji 
polskiej. Ksiądz Bolonek znał świetnie język angielski (wcześniej pracował w nuncjaturze w USA),
a ponadto cieszył się zaufaniem kard. Casaroliego. To jednak tylko pierwszy (choć trudny do 
podważenia) trop wskazujący na księdza Bolonka jako na agenta o pseudonimie „Prorok”.

Drugi ślad to porównanie dwóch dokumentów przesłanych przez „Basztę” do centrali w Warszawie.
Pierwszy to szyfrogram sporządzony przez „Disa” 29 kwietnia 1986 roku, po rozmowie z agentem 
„Lamosem” . Znalazła się w nim informacja, że 2 maja do Polski „z wizytą pożegnalną” 
przyjeżdżają arcybiskup Luigi Poggi i ksiądz Janusz Bolonek. Była to ostatnia wizyta arcybiskupa 
Poggi w PRL. Po powrocie z Polski został mianowany nuncjuszem apostolskim we Włoszech. 
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Tego samego dnia, 2 maja 1986 roku, „Dis” przyjął meldunek od „Proroka”, w którym zawarta jest 
ocena bieżącej sytuacji politycznej na linii Watykan – PRL, dokonana przez Luigiego Poggi przed 
wizytą. Oczywistym jest, że tą oceną arcybiskup podzielił się z człowiekiem, który miał mu 
towarzyszyć w ostatniej delegacji do PRL.

Z kolei 28 maja 1986 roku „Dis” sporządził szyfrogram numer 4180 oparty o relację „Proroka”. 
Znalazła się tam informacja o nieoficjalnych rozmowach na temat trzeciej pielgrzymki Jana Pawła 
II do Polski. Rozmowy na ten temat Luigi Poggi nieoficjalnie odbył w trakcie wizyty w Polsce z 
generałem Jaruzelskim i kardynałem Glempem. W obu tych rozmowach uczestniczył jedynie 
towarzyszący Poggiemu… ksiądz Janusz Bolonek. To wyklucza, aby informatorem kryjącym się za
kryptonimem „Prorok” mogła być inna osoba.

Tak samo jak szyfrogram wysłany do centrali w kwietniu 1988 roku , oparty o informacje od 
„Proroka”, a dotyczący narady, która odbyła się w Watykanie 29 marca 1988 roku. W naradzie tej 
uczestniczyli: Jan Paweł II, kardynał Casaroli, arcybiskup Silvestrini, arcybiskup Colasuonno oraz 
dwaj księża prałaci z Sekretariatu Stanu: Faustino Sainz-Munoz  i właśnie Janusz Bolonek. 
Obszerną relację z tej narady przekazał swoim przełożonym dyrektor I Departamentu MSW – 
generał Zdzisław Sarewicz, który wykonał 12 egzemplarzy dokumentu. Wszystkie trafiły na biurka 
najważniejszych osób w państwie – m.in. do generała Jaruzelskiego i premiera Messnera. Pod 
treścią znalazła się adnotacja: „Informacja ze względu na źródło wywiadowcze podlega szczególnej
ochronie”. Źródłem informacji mógł być tylko ksiądz Janusz Bolonek. Dlaczego? Dlatego, że jeśli 
działalność „Proroka” określimy w ramach czasowych i porównamy z działalnością wszystkich 
pozostałych osób obecnych na spotkaniu, to okazuje się, że papieża, kardynałów Silvestriniego, 
Casarolego i Colasuonno trzeba wykreślić, ponieważ byli oni „bohaterami” raportów „Proroka” 
(agent przecież nie donosił na siebie). Tym samym identyfikacja „Proroka” zawęża się do dwóch 
osób: księdza Sainz-Munoza i księdza Bolonka. Ten pierwszy pracował wówczas w Radzie ds. 
Publicznych, ten drugi w sekcji polskiej, informacje przekazywane przez „Proroka” sytuują go zaś 
właśnie w sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu, a nie w Radzie ds. Publicznych. Jest 
jednak znacznie bardziej poważny argument: otóż jesienią 1988 roku ksiądz Sainz-Munoz – już 
jako tytularny arcybiskup – wyjechał na Kubę na placówkę dyplomatyczną, podczas gdy ślady po 
meldunkach „Proroka” z Rzymu zachowały się jeszcze w dokumentach z 1989 roku. Tym samym 

„Prorokiem” mógł być tylko ksiądz Janusz Bolonek  ???  Na pewno nie. 

Ksiądz Janusz Bolonek urodził się 6 grudnia 1938 roku w Hucie Dłutowskiej koło Pabianic 
(województwo łódzkie). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i w tym też mieście 17 
grudnia 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika. W latach 
1961–1962 studiował filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jednak 
ostatecznie w 1962 roku wyjechał do Rzymu. Tam ukończył kolejno: teologię dogmatyczną i 
literaturę łacińską na Uniwersytecie Gregoriańskim (1962–1966), potem równolegle w latach 1967–
1971 prawo kanoniczne na Uniwersytecie Laterańskim i dyplomację. W 1969 roku na Gregorianum
uzyskał doktorat z teologii, a dwa lata później doktorat z prawa kanonicznego na Lateranum. W 
latach siedemdziesiątych pracował w nuncjaturach apostolskich: najpierw jako attache, potem jako 
sekretarz w Managui (Nikaragua), później jako sekretarz nuncjatur w Waszyngtonie i Kairze. Od 
1979 roku pracował w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, w sekcji polskiej, której szefem był
ksiądz Józef Kowalczyk. Ksiądz Bolonek zajmował się m.in. organizowaniem pielgrzymek Jana 
Pawła II do Polski. Był również członkiem zespołu roboczego ds. kontaktów z PRL. Dziś jest 
nuncjuszem apostolskim w Bułgarii i Macedonii.

Odpowiedź Bolonka
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Poproszony o ustosunkowanie się do tych informacji ksiądz Janusz Bolonek przyznał w 
przysłanych do nas listach, że utrzymywał regularne kontakty z dyplomatami PRL. Ze spotkań tych 
pisał szczegółowe notatki, które – jego zdaniem – trafiały na biurko papieża, a stamtąd do Tajnego 
Archiwum Watykańskiego, gdzie będą mogły zostać odtajnione dopiero w 2055 roku. Co ciekawe: 
ksiądz Bolonek nie zaprzeczył wprost, że był agentem bezpieki, a jedynie zwrócił uwagę na 
drażliwy i delikatny charakter podejmowanego przeze mnie tematu. Co również zaskakujące: 
przyznał się do częstych spotkań z Edwardem Kotowskim, czyli „Pietro”, i Maciejem Dubielem, 
czyli „Disem”. Pełną korespondencję z księdzem Januszem Bolonkiem publikujemy w dziale 
„Listy”. Ponieważ listy ksiądz Bolonek pisał odręcznie, zdecydowaliśmy się − aby w pełni 
umożliwić Czytelnikom poznanie jego stanowiska − przedstawić wszystkie fotokopie jego listów 
oraz ich pełną treść spisaną na komputerze. Ksiądz Bolonek poprosił, aby jego stanowisko zostało 
przedstawione w całości, bez żadnych skrótów, więc życzeniu temu czynimy zadość.

Za: Nowy Ekran (03.04.2012) (" Ujawniamy kim był "Prorok" najcenniejszy agent SB w 
Watykanie")

KSIĄDZ  JANUSZ  BOLONEK   

Janusz Bolonek, właśc. Januariusz Mikołaj Bolonek(ur. 6 grudnia 1938 w Hucie Dłutowskiej) 

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i tamże 17 grudnia 1961 przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika. W latach 1961–1962 studiował na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, a od 1962 kontynuował naukę w Rzymie, m.in. na Papieskiej Akademii 
Dyplomatycznej. Jest doktorem teologii i prawa kanonicznego.Od początku lat 70. XX wieku 
pracował w watykańskich placówkach dyplomatycznych w Nikaragui, Stanach Zjednoczonych, 
Egipcie, a w latach 1979–1989 był zatrudniony w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

W Sekretariacie Stanu pracował Zespole w ds. Stałych Kontaktów Roboczych między Stolicą 
Apostolską a  reżimowym  rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przygotowywał też podróże
apostolskie Jana Pawła II do Polski w latach 1983 i 1987. W 1989 był członkiem Komisji 
Mieszanej Stolicy Apostolskiej i władz PRL zajmującej się wznowieniem stosunków 
dyplomatycznych między obiema stronami.25 września 1989 został mianowany nuncjuszem 
apostolskim w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a 20 października 1989 został podniesiony do godności 
arcybiskupa. Sakrę biskupią otrzymał w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II.

Następnie pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Rumunii (1995–1998) i Urugwaju (1999–
2008). 24 maja 2008 został mianowany nuncjuszem apostolskim w Bułgarii, a 4 maja 2011 w 
Macedonii. Postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 2 października 2012 „za 
wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską, za 
działalność na rzecz środowisk polonijnych i promowanie polskiej kultury” został odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.                            wikipedia

Lamos lub Latynos - tak nazywano agenta PRL, który był wtyką ówczesnych władz w 
Watykanie. Na antenie TV Republika Sławomir Cenckiewicz ujawnił, że owym agentem był 
arcybiskup Janusz Bolonek.  Wtyka wywiadu PRL w Watykanie o pseudonimie "Lamos" to abp 
Janusz Bolonek - ujawnił Cenckiewicz. Potwierdził to później na Twitterze Cezary Gmyz, który w 
tygodniku "Do rzeczy" opisał działalność tego agenta. Dziennikarz na TT wrzucił również skan 
dokumentu, który poświadcza o tym, że "Lamos" to abp Bolonek. To o tyle ciekawe, że jak pisał 
Gmyz, "Lamos" był osobą, która najprawdopodobniej zadenuncjowała Ryszarda Kuklińskiego. 
Dziennikarz "Do rzeczy" ustalił, że do wywiadu PRL informacje o wyciekach danych - za które 
odpowiedzialny był Kukliński - dotarły właśnie z Rzymu. Według Gmyza, meldunek na ten temat 
złożył agent o pseudonimach "Lamos" lub "Latynos". 
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Gmyz zaznaczył w tekście, że w trakcie śledztwa odnalazł w IPN dokumenty "wskazujące na 
tożsamość Lamosa". Dziennikarzowi nie udało się jednak skontaktować z tą osobą, więc nie 
wymienił jej nazwiska. W artykule podkreślono, że ostatnim oficerem prowadzącym "Lamosa" był 
Aleksander Makowski - nasz bloger, który ostatnio ostro krytykuje Kuklińskiego. 
Do sprawy nie odnieśli się jeszcze przedstawiciele Kościoła.

 http://natemat.pl/91673,agentem-wywiadu-prl-w-watykanie-ps-lamos-

 
Fot. http://bit.ly/1bk4qe4

Agent „Lamos” to ksiądz arcybiskup Józef Bolonek 
O tym że przeciek o współpracy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego z CIA dotarł do 
Warszawy i zapewne także do Moskwy z bezpośredniego otoczenia papieża Jana Pawła II w 
Watykanie wiadomo było od dawna. Dopiero teraz ujawniona została jednak tożsamość 
agenta „Lamosa”.
Jak powiedział w Telewizji Republika doktor historii Sławomir Cenckiewicz, był nim ksiądz 
arcybiskup Józef Bolonek, obecnie nuncjusz apostolski w Macedonii. To on przekazał wywiadowi 
PRL informację o przecieku ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na temat planów 
wprowadzenia stanu wojennego. Stało się to po osobistym spotkaniu szefa CIA z Ojcem Świętym w
Watykanie(  i  to  ten  nasz  'ojciec  święty'  wygadał  się   a  nie  Lamos !)  podczas którego 
Amerykanin – będąc pewny dyskrecji uczestników rozm owy – przekazał dane na temat 
szykowanej przez reżim komunistyczny operacji przeciw Polakom.                                             98.



W wyniku przekazania przez „Lamosa” tej informacji Kukliński musiał nacisnąć przycisk 
alarmowy, czyli poprosić CIA o natychmiastową ewakuację z kraju wraz z rodziną. Ten wątek jest 
świetnie przedstawiony w filmie Władysława Pasikowskiego pt. „Jack Strong”.

                                           [2014.02.10] Poland.us       https://10przykazan.wordpress.com/

                                Rzymski kodeks  kanoniczny        
                      WIELKA  NIERZĄDNICA

SKANDALICZNY KODEKS KANONÓW KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH
PROMULGOWANY  PRZEZ    AGENTA   JANA PAWŁA II  - prawdziwy  Karol Wojtyła  
nigdy  nie zaakceptowałby czegoś  takiego!  Kodeks, który w  ogóle  nie  nakłada  żadnych  kar  
na kler  za  przestępstwa  i odstępstwa  od  wiary  oraz  zasad  moralnych   jak  też  za  przestępstwa
karne  popełnione  przez  kler ! Jest  to  kazuistyka i   krętactwo.   Nie  lepszy  jest  Kodeks  
Kanoniczny  dla  Kościoła  rzymsko-  katolickiego, w  części  dotyczącej  naruszeń  przez  kler, 
skrajnie  sprzeczny z  każdym  kodeksem  karnym.

Kodeks  Kanoniczny  dla  Kościoła  rzymsko-  katolickiego

Tytuł II  USTAWA KARNA I NAKAZ KARNY Kan. 1313 - § 1. Jeśli po dokonaniu przestępstwa 
zmienia się  ustawa, należy stosować ustawę korzystniejszą dla winnego. 
§ 2. Jeśli ustawa późniejsza znosi wcześniejszą lub przynajmniej karę, kara natychmiast ustaje. 

Tytuł III   PODMIOT SANKCJI KARNYCH 
Kan. 1321 - § 1. Nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego zewnętrzne naruszenie 
ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy umyślnej albo nieumyślnej. 
§ 2. Kara ustanowiona ustawą lub nakazem wiąże tego, kto rozmyślnie przekroczył ustawę lub 
nakaz; kto zaś uczynił to wskutek zaniedbania należytej staranności, nie jest karany, chyba że 
ustawa lub nakaz inaczej zastrzega. 
§ 3. Gdy nastąpiło zewnętrzne przekroczenie, domniemywa się  poczytalność, chyba że co innego 
by się okazało. 

Tytuł III  PODMIOT SANKCJI KARNYCH 
Kan. 1321 - § 1. Nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego zewnętrzne naruszenie 
ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy umyślnej albo nieumyślnej. 
Kan. 1325 - Ignorancja ciężko zawiniona, czyli przewrotna lub umyślna, nigdy nie może być brana 
pod uwagę w stosowaniu przepisów kan. 1323 i 1324; również nietrzeźwość lub inne zaburzenia 
umysłowe, jeśli były celowo spowodowane dla popełnienia przestępstwa albo wytłumaczenia się od
winy oraz wzburzenie uczuciowe umyślnie wzbudzone lub podtrzymywane. 
Kan. 1328 - § 1. Kto uczynił coś dla dokonania przestępstwa albo czegoś zaniechał, jednak bez 
własnej woli nie zdołał go dokonać, nie podlega karze ustanowionej za popełnione przestępstwo, 
chyba że ustawa lub nakaz inaczej zastrzega. 
Kan. 1330 - Przestępstwo, które polega na oświadczeniu albo na innym ujawnieniu woli, doktryny 
lub wiedzy, należy uważać za niedokonane, jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub 
ujawnienia. 
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Tytuł V   
WYMIERZANIE KAR 
Kan. 1341 - Ordynariusz dopiero wtedy powinien wszcząć postępowanie sądowe lub 
administracyjne celem wymierzenia lub deklaracji kary, gdy uznał, że ani braterskim upomnieniem,
ani naganą, ani też innymi środkami pasterskiej troski nie można w sposób wystarczający naprawić 
zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego.
                                  
                                                      I co  wy  na  to?  
Zwykłego człowieka  oskarża  się   od razu, pakuje  do aresztu  i  prowadzi  proces  karny ,a  
tu masz?  Fumy  i fochy ,  żeby  tylko  biedak  pederasta  ,mason albo  gwałciciel  lub  złodziej 
nie  poniósł  odpowiedzialności. 

                                       Tekst z  watykańskiego kodeksu: 
Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, promulgowany przez Jana Pawła II dnia 18 
października 1990 r.

                              SANKCJE KARNE W KOSCIELE  wschodnim 
                        ROZDZIAL I PRZESTEPSTWA I KARY W OGOLNOSCI

 Kan. 1401.Skoro Bog stara sie wszelkimi sposobami przyprowadzić zbłąkana owce, ci, ktorzy 
otrzymali od Niego wladze związywania i rozwiązywania, maja odpowiednim lekarstwem zaradzic 
chorobie sprawco przestepstw, ujawniac ich, błagać i ganić z wszelka cierpliwością i umiejętnością,
a co wiecej, maja nakladac kary w celu takiego wyleczenia ran wyrządzonych przez przestepstwo, 
by ani nie zepchnąć przestępców w przepaść rozpaczy, ani popuszczaniem cugli nie powodować 
rozluźnienia obyczajow i pogardy dla prawa.
 
 Kan. 1402.§ 1. Kara kanoniczna powinna byc nalozona przez sad karny przepisany w kan. 1468 - 
1482, z zachowaniem wladzy karania należącej do sedziego w wypadkach okreslonych prawem i z 
odwolaniem przeciwnego zwyczaju.
  § 2. Jesli zas wedlug osadu wladzy, o ktorej mowa w § 3, powazne okolicznosci sprzeciwiaja sie 
ustanowieniu sadu karnego, oraz jesli dowody przestepstwa sa pewne, przestepstwo moze byc 
ukarane przez dekret pozasadowy wedlug kan. 1486 i 1487, jednak nie poprzez pozbawienie 
urzedu, tytulu, insygniow ani poprzez suspense ponad jeden rok, ani poprzez zredukowanie do 
nizszego stopnia, ani poprzez ekskomunikę wieksza.
 § 3. Taki dekret oprocz Stolicy Apostolskiej moga wydac w granicach swoich kompetencji: 
Patriarcha, Arcybiskup wiekszy, Biskup eparchialny oraz wyzszy przelozony instytutu zycia 
konsekrowanego, ktory posiada zwyczajna wladze rzadzenia, z wykluczeniem wszystkich 
pozostalych.
  Kan. 1403.§ 1. Chocby chodzilo o przestepstwo, ktore pociaga za soba kare prawnie obligatoryjna,
Hierarcha, po wysluchaniu rzecznika sprawiedliwosci od procedury karnej, moze zupelnie odstapic 
od wymierzenia kary, jesli, wedlug osadu samego Hierarchy, zachodza jednoczesnie wszystkie 
wymienione okolicznosci: przestepca nie wezwany jeszcze przed sad swoje przestepstwo wyjawi 
Hierarsze na forum zewnetrznym poruszony szczera pokuta, a takze zadbano o odpowiednie 
naprawienie zgorszenia i szkody.
 § 2. Hierarcha nie moze tego uczynic, jesli chodzi o przestepstwo, ktore pociaga za soba kare, od 
ktorej uwolnienie zostalo zarezerwowane wyzszej wladzy, az do czasu otrzymania pozwolenia od 
tej wladzy.
  Kan. 1404.§ 1. W odniesieniu do kar nalezy stosowac interpretacje łagodniejsza.
 Kan. 1405.§ 1. Kto posiada wladze ustawodawcza, moze rowniez, o ile zachodzi rzeczywista 
koniecznosc podniesienia dyscypliny koscielnej, stanowic ustawy karne, oraz swoimi ustawami 
zabezpieczać, 
                                                                                                                                                      100.



dzieki stosownej karze, prawo Boze lub ustawe koscielna wydana przez wyzsza wladze, przy 
zachowaniu granic swojej kompetencji z racji terytorium lub osob.
§ 2. Do kar ustanowionych prawem wspolnym za jakiekolwiek przestepstwo prawo partykularne 
moze dodac inne kary; mozna jednak uczynic to, tylko z najpowazniejszej przyczyny; jesli zas 
prawo wspolne stanowi kare nieokreslona lub fakultatywna, prawo partykularne moze w jej miejsce
ustanowic kare okreslona lub obligatoryjna.
 § 3. Patriarchowie i Biskupi eparchialni powinni sie troszczyc o to, aby - o ile to mozliwe - na tym 
samym terytorium ustawy karne prawa partykularnego byly jednakowe.
 Kan. 1406.§ 1. O ile ktos moze ustanawiac nakazy, o tyle po dojrzalym rozwazeniu sprawy i z 
najwiekszym umiarem moze grozic karami okreslonymi przez nakaz, z wyjatkami wyliczonymi w 
kan. 1402, § 2; Patriarcha zas moze takze za zgoda Stalego Synodu grozic tymi karami przez nakaz.
 § 2. Upomnienie z zagrozeniem karami, za pomoca ktorego Hierarcha przynagla w poszczegolnych
przypadkach do zachowania ustaw niekarnych, jest zrownane z nakazem karnym.
 Kan. 1407.§ 1. Jesli wedlug osadu Hierarchy, ktory moze nalozyc kare, natura przestepstwa na to 
pozwala, kara nie moze byc nalozona, jesli przestepca wczesniej przynajmniej jeden raz nie zostal 
upomniany, aby odstapil od przestepstwa, i dano odpowiedni czas do zastanowienia.
§ 2. Za tego, ktory odstapil od przestepstwa, uwazany jest ten, kto zalowal szczerze przestepstwa, a 
ponadto odpowiednio naprawil zgorszenie i szkody lub przynajmniej powaznie to przyrzekl.

§ 3. Upomnienie karne zas, o ktorym mowa w kan. 1406, § 2, jest wystarczajace, aby mozna bylo 
wymierzyc kare.
  Kan. 1408.Kara nie wiaze winnego, chyba ze zostala wymierzona wyrokiem lub dekretem, z 
zachowaniem prawa Biskupa Rzymskiego lub Soboru Ekumenicznego do postanowienia inaczej.
Kan. 1409.§ 1. W stosowaniu ustawy karnej, chociazby ustawa uzywala slow nakazujacych, sedzia 
zgodnie z wlasnym sumieniem i roztropnoscia moze:
 1) odlozyc wymierzenie kary na czas bardziej odpowiedni, jesli przewiduje sie, ze z pospiesznego 
ukarania winnego wyniknie wieksze zło
 

2) powstrzymac sie od wymierzenia kary lub wymierzyc kare mniejsza, jesli winny sie 
poprawil oraz zadbano o naprawienie zgorszenia i nalezyte wynagrodzenie szkody, albo 
jesli zostal juz przez wladze swiecka wystarczajaco ukarany lub przewiduje sie, ze bedzie 
ukarany;

3) kary w slusznych granicach zlagodzic, jesli winny dopuscil sie wielu przestepstw i suma kar 
wydaje sie nadmierna;

4) zawiesic obowiazek przestrzegania kary na korzysc tego, kto zyjac wczesniej uczciwie 
dopuscil sie przestepstwa po raz pierwszy, jezeli nie sprzeciwia sie temu naprawienie 
zgorszenia.

5) Zawieszona kara ustaje zupelnie, jesli w czasie okreslonym przez sedziego winny powtornie
nie popelni przestepstwa, inaczej jako winny obu przestepstw winien zostac surowiej 
ukarany, chyba ze tymczasem wygasla skarga karna dotyczaca pierwszego przestepstwa.

§ 2. Jesli kara jest nieokreslona, a ustawa inaczej nie stanowi, sedzia nie moze wymierzyc kar 
okreslonych w kan. 1402, § 2.
 Kan. 1410.Przy wymierzaniu kar duchownemu nalezy pozostawic mu to, co niezbedne do 
nalezytego utrzymania, chyba ze chodzi o depozycje. W tym przypadku Hierarcha powinien sie 
zatroszczyc, aby ukaranemu depozycja, ktory z powodu kary rzeczywiscie znajduje sie w 
niedostatku, w mozliwie najlepszy sposob przyjść z pomoca, zawsze zachowujac pozostale prawa 
do ubezpieczenia, zabezpieczenia socjalnego oraz opieki medycznej na korzysc jego, oraz jego 
rodziny, o ile jest żonaty.
§ 2. Jesli po popełnieniu przestepstwa zmienia sie ustawa, nalezy stosowac ustawe korzystniejsza 
dla winnego.
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 § 3. Jesli zas ustawa pozniejsza znosi ustawe lub przynajmniej kare, to kara, chociazby zostala 
wymierzona, natychmiast ustaje.

 Kan. 1415.Jesli istnieje wedlug praktyki wspolnej i doktryny kanonicznej okolicznosc łagodząca, 
byleby jednak przestepstwo nadal mialo miejsce, sedzia kare ustanowiona ustawa lub nakazem 
moze zlagodzic; co wiecej, zgodnie z wlasna roztropnoscia, jesli co innego uzna za lepsze dla 
poprawy winnego oraz naprawienia zgorszenia i szkody, moze takze odstapic od wymierzenia kary.

                           JAK  NIE  USUNĄĆ  ZŁEGO PROBOSZCZA  
                     
 Kan. 1741 - Przyczyny, dla których proboszcz może być usunięty z parafii zgodnie z przepisami 
prawa, są zwłaszcza następujące: 
1 sposób postępowania, który przynosi kościelnej wspólnocie poważną szkodę lub zamieszanie; 
2 nieudolność albo trwała choroba umysłowa lub fizyczna, która czyni proboszcza nieużytecznym 
w wypełnianiu jego zadań; 
3 utrata dobrego imienia u uczciwych i poważnych parafian lub niechęć w stosunku do proboszcza, 
które według przewidywania szybko nie ustaną; 
4 poważne zaniedbanie lub naruszanie obowiązków parafialnych, które trwa mimo upomnienia; 
5 złe zarządzanie dobrami doczesnymi, z wielką szkodą Kościoła, ilekroć na zaradzenie złu brak 
innego środka. 

Kan. 1742 - § 1. Jeżeli na podstawie przeprowadzonego badania ustali się, że istnieje przyczyna, o 
której w kan. 1740, biskup omawia sprawę z dwoma proboszczami, wybranymi z zespołu 
ustanowionego na stałe w tym celu przez Radę kapłańską na propozycję biskupa; jeśli biskup 
dojdzie później do wniosku, że należy przystąpić do usunięcia, podając - do ważności - przyczynę i 
argumenty, radzi proboszczowi po ojcowsku, by zrezygnował w ciągu piętnastu dni.
 § 2. W stosunku do proboszczów, którzy są członkami instytutu zakonnego lub stowarzyszenia 
życia apostolskiego, należy zachować przepis kan. 682, § 2.
 Kan. 1743 - Rezygnacja proboszcza może się dokonać nie tylko po prostu i zwyczajnie, lecz także 
pod warunkiem, byleby to było do przyjęcia przez biskupa i rzeczywiście zostało przyjęte, zgodnie 
z przepisami prawa. 

Kan. 1744 - § 1. Jeśli proboszcz w wyznaczonych dniach nie odpowie, biskup ponawia wezwanie, 
przedłużając czas użyteczny na odpowiedź. 
§ 2. Jeśli biskup ustali, że proboszcz otrzymał drugie wezwanie i nie odpowiedział, chociaż nie miał
żadnej przeszkody, albo jeśli proboszcz nie chce zrezygnować nie przytaczając żadnych motywów, 
biskup winien wydać dekret usunięcia.
 Kan. 1745 - Jeżeli zaś proboszcz podważa podaną przyczynę i jej podstawy, przytaczając motywy, 
które wydają się biskupowi niewystarczające, ten, aby mógł ważnie działać: 
1 powinien go wezwać, by przejrzawszy akta, zebrał w pisemnej relacji swoje argumenty, a nawet 
przedstawił przeciwne dowody, jeśli takie posiada; 
2 następnie, po uzupełnieniu instrukcji, winien sprawę rozważyć, wraz z tymi proboszczami, o 
których w kan. 1742, § 1, chyba że trzeba wyznaczyć innych, ponieważ ci nie mogą tego wykonać; 
3 wreszcie ma zadecydować, czy proboszcza należy usunąć czy też nie, i zaraz powinien wydać w 
tej sprawie dekret. 
Kan. 1746 - Biskup powinien zadbać, by usuniętemu proboszczowi przydzielić inny urząd, jeżeli 
jest do tego zdolny, czy też wyznaczyć pensję, w zależności od tego, czy przypadek i okoliczności 
na to pozwalają. 
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Rozdział II SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW 

Kan. 1748 - Jeśli wymaga tego dobro dusz albo potrzeba lub pożytek Kościoła, by proboszcz ze 
swojej parafii, którą owocnie kierował, został przeniesiony do innej parafii albo na inny urząd, 
biskup powinien mu na piśmie zaproponować przeniesienie i zachęcić, aby się na nie zgodził, ze 
względu na miłość Boga i dusz. 

  KODEKS PRAWA KANONICZNEGO  Watykan ,  rok 1983 .           
                                                    KSIĘGA I  
NORMY OGÓLNE  
Kan. 6 - § 1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Kodeksu, zostają zniesione: 
1 Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany w 1917 roku; 
2 również inne ustawy, powszechne lub partykularne, przeciwne przepisom obecnego Kodeksu, 
chyba że odnośnie do partykularnych co innego wyraźnie zastrzeżono; 
3 jakiekolwiek ustawy karne - tak powszechne, jak i partykularne - wydane przez Stolicę 
Apostolską, chyba że zostały włączone do tego Kodeksu; 
4 wreszcie pozostałe powszechne ustawy dyscyplinarne, które dotyczą spraw w całości 
regulowanych obecnym Kodeksem. 

Przyjaciele Karola Wojtyły na Jasnej Górze

 2013-10-19 PAP | 
Grupa przyjaciół i wychowanków błogosławionego papieża Jana Pawła II z czasów, kiedy 
Karol Wojtyła był wikariuszem, duszpasterzem akademickim i biskupem krakowskim, 
modliła się w sobotę na Jasnej Górze. 

                                               Zdjęcie  po  prawej z  charakteryzacją na prawdziwego Wojtyłę
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Karol Wojtyła na zdjęciach archiwalnych –  prawdziwy  Wojtyła  

Jak podało biuro prasowe sanktuarium, przyjaciele zmarłego papieża wraz z rodzinami przyjeżdżają
do Częstochowy co roku, w okolicach przypadającej 16 października rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły na biskupa Rzymu. W sobotę wspominali papieża i dziękowali za jego zapowiedzianą na 
27 kwietnia przyszłego roku kanonizację.
"Po raz pierwszy byliśmy tutaj w 1953 roku z ks. Karolem Wojtyłą. Wracaliśmy z Poraja, gdzie 
udzielał ślubu naszej przyjaciółce. Zaproponował: pojedziemy do Matki Bożej; i przyjechaliśmy 
tutaj. Od tego czasu jeździmy rok w rok; to jest już 60. raz" - wspominała cytowana przez biuro 
prasowe Jasnej Góry Danuta Rybicka, która poznała ks. Wojtyłę, kiedy był wikarym w krakowskim 
kościele św. Floriana.
Przyjaciele ks. Wojtyły w młodości nazywali go "Wujkiem". Należeli do prowadzonego przez niego
krakowskiego duszpasterstwa, pływali z nim na kajakach i chodzili na górskie wycieczki. 
Utrzymywali z nim kontakt także, gdy został biskupem i kardynałem. Dziś tworzą tzw. Środowisko,
skupiające dawnych przyjaciół papieża i ich rodziny.
Po wyborze - 35 lat temu - metropolity krakowskiego na papieża, znajomi Karola Wojtyły 
odwiedzali go Rzymie i Castel Gandolfo. Podkreślają, że papież pozostał wierny przyjaźniom z 
czasów krakowskich. Chętnie wspominał dawne wyprawy w Bieszczady czy spływy kajakowe i 
wraz z przyjaciółmi śpiewał piosenki z tamtych czasów. Dziś przyjaciele są w pełni przekonani o 
świętości Jana Pawła II.

"Widzieliśmy, że to jest człowiek bliski Boga (...). Szanowaliśmy bardzo to, kiedy widzieliśmy, że 
on się oddala - czy to było w lesie, czy w kajaku; kiedy on odpływał i modlił się, bo on w ogóle 
dużo się modlił. Widzieliśmy tę jego świętość (...). To, że znaliśmy świętego człowieka, to uczucie 
wielkiej łaski w życiu" - mówiła Marta Walczewska, która z późniejszym papieżem brała udział w 
kajakowych i górskich wycieczkach.
W pielgrzymce tzw. Środowiska Jana Pawła II na Jasną Górę uczestniczyło kilkadziesiąt osób. 
Mszy dla nich przewodniczył i homilię wygłosił ks. Szymon Jackowski-Fedorowicz. 
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Był on ochrzczony w katedrze na Wawelu przez późniejszego papieża, a jako dziecko wielokrotnie 
uczestniczył w tzw. kinderbalach u "Wujka".W sobotę na Jasną Górę pielgrzymowali również 
taksówkarze z całej Polski, kobiety skupione w Polskim Związku Kobiet Katolickich, maturzyści z 
archidiecezji lubelskiej, a także członkowie katolickiego ruchu "Comunione e Liberazione" - 
"Komunia i Wyzwolenie".

                                                        Młody  Wojtyła 

       JAK I GDZIE ZOSTAŁ  ZAMORDOWANY  PRZEZ   NWKD  / UB 

                  PRAWDZIWY  KAROL  WOJTYŁA  WSZECHPOLAK

  PRAWDZIWY NARODOWY APOSTOŁ   I   MESJANISTA  POLSKI
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14 maja 1938 zakończył naukę w gimnazjum i wybrał studia polonistyczne na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. 

Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze 
przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 
1942, gdy postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie. 13 października 
1946 roku został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam 
Stefan Sapieha wyświęcił Wojtyłę na księdza.   W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku 
Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.
Był to też okres rozwoju literackiego Karola Wojtyły. Pierwszy zbiór wierszy Renesansowy 
psałterz, powstały w 1939 roku (wydany w 1999), ma jeszcze charakter poetyckich pierwocin; jest 
też wyrazem hołdu dla wielkiej tradycji, w tym dla Jana Kochanowskiego. W marcu 1946 powstał 
między innymi, poemat Pieśń o Bogu ukrytym, o charakterze wizyjnym i mistycznym, nawiązujący 
twórczo do św. Jana od Krzyża. Tworzył poezję metafizyczną.

Kapłaństwo, praca naukowa i twórcza

 13 października 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, Karol 
Wojtyła, został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku w Kaplicy w 
Pałacu Arcybiskupów Krakowskich kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na 
księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił mszę prymicyjną w krypcie św. Leonarda w 
katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim 
poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym 
Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w
Rzymi. Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu 
duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem 
summa cum laude i otrzymał stopień doktora za dysertację pt. „Problem wiary u św. Jana od 
Krzyża”. Dla potrzeb doktoratu nauczył się języka hiszpańskiego, by czytać teksty renesansowego 
mistyka w oryginale.
W lipcu 1948 roku Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, gdzie spełniał zadania wikariusza i katechety[20]. Wolny 
czas starał się spędzać z młodzieżą na łonie natury. W sierpniu 1949 roku został przeniesiony do 
parafii św. Floriana w Krakowie. Tam założył mieszany chorał gregoriański. Nadal wyprawiał się 
na wycieczki z młodzieżą. Aby zmylić ówczesną milicję, zdejmował podczas nich sutannę i 
pozwolił, by nazywano go „wujkiem”.                                                                                           106.



W 1951 roku po śmierci kardynała Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu 
ukończenia pracy habilitacyjnej. Dużo uwagi poświęcał także pracy publicystycznej, pisał eseje 
filozoficzne (np. Personalizm tomistyczny – o Tomaszu z Akwinu, O humanizmie św. Jana od 
Krzyża) i szkice. Często publikował w krakowskich periodykach katolickich: miesięczniku „Znak” i
„Tygodniku Powszechnym”. W związku z habilitacją podjął systematyczne studia nad myślą 
etyczną fenomenologa Maxa Schelera  którego pisma czytał w oryginale niemieckim. Pisał wiele 
m.in. na temat chrześcijańskiej etyki seksualizmu. Dnia 12 grudnia 1953 jego praca „Ocena 
możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maksa Schelera” [taka 
spolszczona wersja imienia w tytule] została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału 
Teologicznego UJ, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.

Karol Wojtyła powrócił do przerwanych obowiązków. Wykładał m.in. w seminariach diecezji: 
krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej (mieściły się one wszystkie w Krakowie) oraz na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i etykę 
małżeńską, ale ogarniały też szeroko pojętą historię filozofii.

W  MIĘDZYCZASIE  ZOSTAJE  ZAMORDOWANY  I  ZASTĄPIONY 
     PRZEZ  AGENTA  SB  DOSKONALE  PRZYGOTOWANEGO  DO  ROLI
    
   Był zbyt  aktywny  oraz   był  wielkim  autorytetem w  czasach  stalinizmu. 
4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem 
pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 w 
katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. 
Współkonsekratorami byli biskupi Franciszek Jop i Bolesław Kominek. W 1962 roku został 
krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji.Na okres biskupstwa Karola Wojtyły 
przypadły także obrady II soboru watykańskiego, w których aktywnie uczestniczył. Już w tym 
okresie bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i 
religijnych. W 1963 odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej
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                                               Poniżej  prawdziwy Wojtyła.

                                             AGENT                                       KAROL

Początkiem lat 50-tych ubiegłego wieku Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II, przemierzał z

przyjaciółmi Beskid Niski i Bieszczady. Przechodził co najmniej dwukrotnie (w 1952 i 1953 roku) 

czerwonym szlakiem biegnącym lesistymi wzgórzami tuż nad Głojscami. Liczne wspomnienia z 

tych wypraw zostały zebrane i opisane w książce Andrzeja Potockiego „Bieszczadzkimi i 

beskidzkimi śladami Karola Wojtyły”.                                                                                    108.



                                                               

  PRZEBRANY   I  UPOZOROWANY   AGENT 
                                                       w środku prawdziwy Karol Wojtyła 

          

   Na  tym zdjęciu   u  góry po  lewej    siedzi prawdziwy  Karol  Wojtyła,  przednim  leży  agent 
                            (  przyszły Jan  Paweł  II)   który z nim  i  za  nim jeździł  i  go  obserwował 
                                                       a  także  uczył  się  jego zachowań.
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                                                  Prawdziwy  Wojtyła 

                                                    TU  JESZCZE  ŻYŁ

PRYMAS  WYSZYŃSKI 
Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948, gdy najpoważniejszy kandydat na jego następcę 
biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski zginął w wypadku samochodowym, Wyszyński 
niespodziewanie został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz 
prymasem Polski. 12 stycznia 1953 na konsystorzu w Rzymie został nominowany przez papieża 
Piusa XII kardynałem, członkiem kolegium kardynalskiego. Brał udział w czterech konklawe: w 
1958, 1963 oraz w sierpniu i październiku 1978. W 1958, kiedy oddano na niego kilka głosów, i w 
1963 był jedynym przedstawicielem Europy Wschodniej. Był inicjatorem zawarcia 14 kwietnia 
1950 porozumienia z władzami komunistycznymi. Wyszyński był pierwszym w historii Kościoła 
katolickiego hierarchą, który zdecydował się na układy z państwem rządzonym przez komunistów. 
Na wieść o jego podpisaniu papież Pius XII, prowadzący politykę antykomunistyczną, miał 
zagrozić cofnięciem uznania Wyszyńskiemu.                                                                                 111.



Prymas Wyszyński doskonale sobie zdawał sprawę, że zawarte porozumienie wcześniej czy później
(raczej wcześniej) będzie łamane przez władze. Chciał jednak mieć formalne podstawy obrony. 
Porozumienie z 1950 r. przewidywało, że rząd zachowuje naukę religii w szkole, gwarantuje 
wolność dla szkół katolickich oraz dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uznaje prawo 
istnienia stowarzyszeń i prasy katolickiej, istnienie zakonów oraz swobodę kultu religijnego. 
Kościół uznawał rzeczywistość: deklarował poszanowanie władzy państwowej, sprzeciw wobec 
działalności antypaństwowej ,   i zapowiadał nieskładanie protestu przeciw dobrowolnemu 
zaprowadzaniu spółdzielczości na wsi.

Już na początku 1951 r. władze komunistyczne zamanifestowały, że nie traktują poważnie
zawartego porozumienia i okazanej przez Kościół gotowości do znalezienia modus vivendi.
Tymczasem, tzn. w pierwszych latach po podpisaniu porozumienia państwo – Kościół z 14 IV 
1950, komunistyczne państwo wprowadzało w życie inne, wymierzone w Kościół decyzje. 
Usunięto religię ze szkół, odebrano majątek (zwłaszcza darowany przez prywatne osoby) 
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, co stawiało pod znakiem zapytania zdolność tej 
uczelni do kontynuowania pracy, wprowadzano masowo marksistowską indoktrynację dzieci i 
młodzieży w szkołach, likwidowano katolickie organizacje społeczne i prasę prawdziwie katolicką. 

Mimo deklarowanego przywiązania do idei rozdziału Kościoła od państwa komuniści nie
zawahali się podjąć ingerencję w wewnętrzne, personalne sprawy Kościoła. 9 lutego 1953 r. ukazał
się rządowy dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. W dokumencie tym komunistyczna władza
uzurpowała sobie decydujący głos w sprawie obsady wszystkich stanowisk kościelnych, włącznie z
biskupami.  Zaakceptowanie  tego postanowienia  przez  Kościół  w Polsce  oznaczałoby faktyczną
schizmę naszego Kościoła od Kościoła powszechnego (ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia
nominacji biskupich należy przecież zawsze do papieża). 

Jednak  rządzony  przez  prymasa  Stefana  Wyszyńskiego  Kościół  w  Polsce  stawił  czoła
komunistycznym uroszczeniom. 8 maja 1953 r. episkopat Polski uchwalił list do rządu. Jego treść
stała  się  bezpośrednią  przyczyną późniejszego aresztowania  przez  komunistów prymasa  Polski,
ponieważ  uważali  oni  (i  uważali  słusznie),  że  właściwym  autorem  listu  był  właśnie  prymas
Wyszyński.  W liście tym polscy biskupi przypominali  wszystkie represje spadające w ostatnich
latach na Kościół. Pomimo tych krzywd Kościół był ciągle gotowy do porozumienia: „Szukamy
rozwiązania produktywnego i pożytecznego zarówno dla Kościoła, jak i dla państwa. Nic bowiem
nie jest nam tak obce, jak zrywanie jedności, wprowadzanie podziału czy sianie nienawiści”.

Były jednak granice kompromisu. Odnosząc się bezpośrednio do niesławnego dekretu z 9 II
1953 r. o obsadzie kościelnych stanowisk, biskupi napisali następujące słowa. Słowa, które przeszły
do historii:  „Nie  uchylamy się  od  przyjęcia  pod rozwagę motywów i  przedłożeń  rządu,  ale  w
obsadzaniu stanowisk kościelnych kierować się musimy prawem Bożym i kościelnym, powołując
na nie tylko tych kapłanów, których w sumieniu uznajemy za odpowiednich i godnych... A gdyby
zdarzyć się miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowiska
duchowne ludzi właściwych i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich wcale, niż
oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Kto by odważył się przyjąć jakiekolwiek stanowisko
kościelne skądinąd, wiedzieć powinien, że popada tym samym w ciężką karę kościelnej klątwy. 
1954   Katolicki Uniwersytet  Lubelski 
Sierpień Lublin, kurs duszpasterski dla księży. Konferencja Matka Boża w życiu kapłana. 
Październik Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego na UJ prowadzi wykłady dla studentów 
trzech seminariów (Krakowskiego, Śląskiego, Częstochowskiego). Wykłada dla słuchaczy IV i V 
roku katolicką etykę społeczną.
12 października Pismo prorektora KUL-u (Ks. S. Płodzień) w sprawie zatrudnienia ks. K. Wojtyły 
na Wydziale Filozoficznym: historia doktryn etycznych, proseminarium.
19 listopada Turyście, Karolowi Wojtyle została przyznana Odznaka Turystyki Pieszej w stopniu 
brązowym, w kategorii D, tj. dla dorosłych.
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1955 
Zostaje członkiem-współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL.
19 sierpnia Zajęcia zlecone na rok akademicki 1955/56 z historii doktryn etycznych dla III i IV roku
studentów specjalizacji prawnej oraz dla tejże grupy – seminarium z historii doktryn etycznych. 
Temat wykładów: Dobro i wartość. 
Październik Rozpoczyna w Krakowie wykłady katolickiej nauki społecznej oraz principiów teologii
moralnej.
1956 
Październik W roku akademickim 1956/57 wykłada w Seminarium Krakowskim propedeutykę 
teologii oraz etykę gospodarczą.
1 grudnia Ks. dr Karol Wojtyła jest oficjalnie zastępcą profesora przy Katedrze Etyki KUL. 
Również w tym miesiącu wniosek do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki 
o zatwierdzenie go jako docenta.
Kardynał   Wyszyński przebywał w  tym  czasie w  następujących miejscach odosobnienia:

• Rywałd (25 września 1953 – 12 października 1953),
• Stoczek Warmiński (12 października 1953 – 6 października 1954)
• Prudnik (6 października 1954 – 27 października 1955),
• Komańcza (27 października 1955 – 26 października 1956).

 
Jeszcze  żył    -  Czarna Woda, kajaki, 1956 r.  [Fot. Jerzy Rieger]

PO  ŚMIERCI  KAROLA  WOJTYŁY  AGENT  SB  UNIKAŁ  POKAZYWANIA  SIĘ NA  
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od razu 

Ks. Karol Wojtyła od października 1954 r. do listopada 1956 r. prowadził wykłady zlecone
(historia doktryn etycznych) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) w Lublinie. Od
grudnia 1956 r.   prowadził zajęcia etatowe jako zastępca profesora (od  listopada 1957 r. jako 
docent i kierownik Katedry i Zakładu Etyki) prowadząc wykłady i seminaria. Przez cały ten okres 
dojeżdżał z Krakowa.
16 września 1956 Senat Akademicki mianuje Karola Wojtyłę zastępcą profesora przy Katedrze 
Etyki. W grudniu tego roku skierowano wniosek do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla 
Pracowników Nauki o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta. Tytuł ten otrzymuje 15 listopada 
1957 roku. Czyżby  jeszcze  wtedy  żył?                     
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Od roku 1958, w związku z otrzymaniem sakry biskupiej, Karol Wojtyła zawiesza na dwa lata 
prowadzenie zajęć w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 W roku akademickim 1960/61 biskup Wojtyła zatrudniony jest na pół etatu. W praktyce jego 
obecność w KUL polega na kilku przyjazdach w ciągu roku, w czasie których prowadzi 
kilkugodzinne wykłady oraz seminaria - 
 które  były  dla  niego  pisane   przez    specjalistów ze  zbrodniczego Urzędu  Bezpieczeństwa.

Tematyka pracy doktorskiej. Mistycyzm i obiektywizm

Promotorem doktoratu Wojtyły był wybitny francuski teolog i filozof o. Reginald Garrigou-
Lagrange OP (1877-1964), jeden z najbardziej wpływowych XX-wiecznych neotomistów. 
Punktem wyjścia pracy Wojtyły koncentrującej się wokół ludzkiego doświadczenia wiary, zarówno 
w aspekcie mistycznym, jak i intelektualnym, pozostaje konieczność zrozumienia godności osoby 
ludzkiej i powołania człowieka w perspektywie nauki św. Jana od Krzyża. 

Poprzez podniesienie godności człowieka do najwyższej miary, zostaliśmy równocześnie powołani 
do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Boga. Wojtyła interesował się nie tylko samymi treściami 
przeżyć mistycznych człowieka, ale również metodologią ich naukowego opisu. Pod wpływem 
promotora przychylił się do wniosku, wobec którego wcześniej był sceptyczny, iż przeżycia 
mistyczne mogą być ujęte w karby obiektywizmu filozofii tomistycznej. W doktoracie pojawiają się
po raz pierwszy wnioski i terminy, których znaczenie Wojtyła rozwijał będzie w latach 
sześćdziesiątych podczas pracy naukowej na KUL. Doświadczenie Boga u św. Jana od Krzyża 
określił w pracy jako „teologię podmiotu". Jej zadaniem jest odnalezienie bytowania człowieka 
zanurzonego w Bogu, co pomoże w odkryciu Boga w samym człowieku w sposób doświadczalny. 
Zdaniem Wojtyły, w swojej myśli teologicznej św. Jan od Krzyża koncentrował się właśnie na 
podmiotowej sferze odniesienia człowieka do Boga, które umożliwia wszelki rodzaj doświadczeń 
mistycznych
W 1951 roku nowy metropolita krakowski abp Eugeniusz Baziak skierował ks. Wojtyłę do 
kontynuowania pracy naukowej i napisania habilitacji na istniejącym jeszcze wówczas Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jesienią 1953 roku Rada Wydziału podjęła decyzję o 
zakończeniu przewodu habilitacyjnego Wojtyły, przyjmując do recenzji jego pracę Próba 
opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera. Recenzentami byli prof. Stefan 
Swieżawski z KUL oraz księża profesorowie Aleksander Usowicz CM i Władysław Wicher z UJ. 
Wszystkie recenzje miały charakter pozytywny. 3 grudnia 1953 roku Wojtyła otrzymał stopień 
doktora habilitowanego na Wydziale Teologii UJ (docenta etyki i teologii moralnej) i wygłosił 
okolicznościowy wykład Analiza aktu wiary w świetle filozofii wartości.

W 1958 roku odbyła się obrona pierwszej pracy doktorskiej, której promotorem był Wojtyła. 
Doktorantką była s. Maria Kasperkiewicz, a tytuł jej rozprawy brzmiał Przyjaźń, jej miejsce i 
zadanie w arystotelesowskim systemie etycznym. Kolejnymi doktorantami Karola Wojtyły byli m. 
in. Stanisław Grygiel i ks. Tadeusz Styczeń (późniejszy następca Wojtyły na stanowisku kierownika
Katedry Etyki KUL). Wojtyła był też jednym z inicjatorów (obok. o. prof. Mieczysława Alberta M. 
Krąpca OP, ks. Bohdana Bejzego i prof. Stefana Swieżawskiego) trwających do dzisiaj corocznych 
Tygodni Filozoficznych KUL. 

Podniesienie do godności biskupa-sufragana krakowskiego w 1958 roku wpłynęło na pewne 
ograniczenie aktywności dydaktycznej Wojtyły na KUL, nie oznaczając jednak porzucenia przez 
niego pracy naukowo-badawczej.  Od początku lat sześćdziesiątych Wojtyła brał aktywny udział w 
organizowanych przez Rektorat KUL letnich wykładach dla polskich duchownych. Wygłosił jeden 
z pierwszych odczytów w tym cyklu, dotyczący duszpasterskich i moralnych aspektów 
przygotowania wiernych do sakramentu małżeństwa.
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 Wykłady w kolejnych latach poruszały tematykę działalności duszpasterskiej w rzeczywistości 
dynamicznych zmian struktury społecznej w powojennej Polsce.

CZY W  TYM  CZASIE  ZOSTAŁ  ZAMORDOWANY  PRZEZ  UB  PRAWDZIWY  
KAROL  WOJTYŁA  ? I  czy  Prymas  Wyszyński  nie  zauważył  żadnej różnicy w  wyglądzie
oraz  w  zachowaniu  podstawionego  agenta  UB?  Był  to  prawie  sobowtór  Karola  
Wojtyły ,ale  jednak  niższy  i  nieco  inaczej  wyglądał.

1958 
4 lutego Śmierć biskupa sufragana Stanisława Rosponda.
12 marca Arcybiskup Eugeniusz Baziak prosi Stolicę Apostolską o nominację nowego biskupa 
sufragana – ks. dr Karola Wojtyłę.
12 marca Arcybiskup Eugeniusz Baziak prosi Stolicę Apostolską o nominację nowego biskupa 
sufragana – ks. dr Karola Wojtyłę.

26 czerwca Na KUL-u obrona pracy doktorskiej s. Marii Kasperkiewicz Przyjaźń i jej miejsce i 
zadanie w arystotelesowskim systemie etycznym, promotor: Ks. doc. Karol Wojtyła. (Pierwsza 
obrona pracy doktorskiej, której promotorem był ks. doc. K. Wojtyła).
4 lipca Nominacja na biskupa sufragana krakowskiego przez Papieża Piusa XII.

5 września Ksiądz Prymas powitał nowych biskupów: Wronkę, Plutę, Drzazgę, Blecharczyka i
Wojtyłę. Poinformował również, że księża biskupi Pluta i Wojtyła zostali powołani do Komisji
Duszpasterstwa Ogólnego.

28 września Konsekracja biskupia w Katedrze Wawelskiej. Konsekratorem Wojtyły był arcybiskup 
Baziak, współkonsekratorami biskupi: Franciszek Jop z Opola i Bolesław Kominek z Wrocławia. 
Nowy biskup przyjął za dewizę słowa św. Ludwika Marii Grignion de Montforta – Totus Tuus 
(Cały Twój).
  Uroczystą sakrę biskupią Karol Wojtyła otrzymał 28 września 1958 roku, w święto św. Wacława,w
katedrze wawelskiej. Za dewizę biskupią wybrał sobie słowa "Totus Tuus" (Cały Twój), wyrażające
oddanie się Chrystusowi i zawierzenie Matce Bożej, a pochodzące z traktatu maryjnego św. 
Ludwika Marii Grignion de Montfort. Od tej pory na każdym liście czy dokumencie który 
podpisywał swoim nazwiskiem, widnieją w prawym górnym rogu te słowa. Swój biskupi znak - 
krzyż z dużą literą M pod jego lewym ramieniem, przedstawił dopiero w połowie 1959 roku.Jako 
biskup Karol Wojtyła został powołany do Komisji Duszpasterstwa Ogólnego. 

Brał udział w posiedzeniach Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, na których podkreślał 
konieczność wychodzenia duszpasterzy ku młodzieży, wyszedł także z inicjatywą organizowania 
kursów przedmałżeńskich. Rok później bp. Wojtyle została przydzielona opieka nad 
duszpasterstwem młodzieży.

Eugeniusz Baziak (ur.  8 marca 1890 w Tarnopolu, zm.  15 czerwca 1962 w Warszawie) –  polski
biskup rzymskokatolicki,  arcybiskup  metropolita  krakowski w  latach  1933–1944,  arcybiskup
metropolita  lwowski w latach  1944–1962,  administrator  apostolski archidiecezji  krakowskiej w
latach  1951–1962,   w  1962.W  końcu  października  1939  okupacyjne  władze  radzieckie
zlikwidowały  we  Lwowie  Wydział  Teologiczny  Uniwersytetu  Jana  Kazimierza,  a  w  grudniu
seminarium  duchowne.  W  zastępstwie  bardzo  schorowanego  arcybiskupa  Bolesława
Twardowskiego prowadził działania zmierzające do zapewnienia ciągłości prac seminarium, a także
udzielał święceń kapłańskich.        
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Na  skutek  ciągłych  brutalnych  prześladowań  i  szykan  okupantów  na  arcybiskupie  Bolesławie
Twardowskim  i  jego  współpracownikach  w  kurii  metropolitalnej  usunięto  z  rezydencji
arcybiskupiej. Zarówno on sam, jak i jego najbliższy współpracownik i zastępca, biskup Eugeniusz
Baziak, byli zmuszeni kilkakrotnie zmieniać miejsca pobytu, cierpiąc liczne udręki i uciążliwości
codziennego bytowania oraz różne niedogodności  swej dalszej,  nieprzerwanej  mimo tego pracy
kościelno-organizacyjnej  i  duszpasterskiej.  Towarzyszyła  temu  organizowana  przez  Kościół
lwowski akcja pomocy charytatywnej dla dziesiątków tysięcy wywiezionych zbrodniczo w głąb
ZSRR Polaków,  i  dla  miejscowej  ludności.26  kwietnia  1944  został  mianowany  arcybiskupem
tytularnym Pariany  i  biskupem koadiutorem arcybiskupa  Bolesława  Twardowskiego  z  prawem
następstwa.  22  listopada  1944  został  metropolitą  lwowskim.  Od  1945  pod  przymusem  był
sprowadzany przez władze radzieckie na całonocne przesłuchania, które miały na celu zmuszenie
go do opuszczenia Lwowa na zawsze. Przez długi czas nie poddawał się radzieckim urzędnikom,
jednak  w  chwili,  kiedy  sytuacja  kościoła  we  Lwowie  stała  się  beznadziejna,  podjął  decyzję
ekspatriacji seminarium duchownego i agend kurii metropolitalnej wraz z jej archiwum do Polski w
jej nowych granicach. Swoją ostatnią mszę świętą pontyfikalną odprawił w archikatedrze lwowskiej
w Niedzielę Wielkanocną 1946. 26 kwietnia 1946 opuścił na zawsze Lwów, osiadając w sierpniu
1946 w Lubaczowie .  23 marca 1951 został mianowany biskupem koadiutorem kardynała Adama
Stefana Sapiehy w Krakowie (z zachowaniem dotychczasowych funkcji). W grudniu 1952 został
internowany przez władze komunistyczne, a potem aresztowany i uwięziony w Krakowie. W 1953
ze  względu  na  zły  stan  zdrowia  został  zwolniony,  ale  wydalony  poza  granice  archidiecezji
krakowskiej i części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. 

Do Krakowa powrócił w 1956. 28 września 1958 dokonał konsekracji biskupiej Karola Wojtyły. 

3  marca  1962  został  arcybiskupem  metropolitą  krakowskim  oraz  administratorem  apostolskim
archidiecezji  we Lwowie.  Zmarł na  atak serca (???)  15 czerwca 1962 w  Warszawie w Domu
Katolickim Roma podczas pobytu na konferencji Episkopatu Polski. Został pochowany w katedrze
wawelskiej. Uroczystościom pogrzebowym przewodził biskup Karol Wojtyła, jego następca.
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                                    Zamaskowany agent w  okularach  i  bez  okularów obok.

1959 
19 lutego Lublin, referat Natura ludzka podstawą etycznej formacji człowieka wygłoszony w 
ramach II Tygodnia Filozoficznego na KUL-u.
19 – 22 sierpnia Posiedzenie Komisji Duszpasterskiej Episkopatu. Wykład: Charakterystyczne 
trudności i napięcia w dzisiejszym duszpasterstwie parafialnym.
3 października Jako biskup pomocniczy (i tytularny Ombitanus) wysyła „animadversiones” (uwagi)
w odpowiedzi na ankietę Papieskiej Komisji Przedprzygotowawczej Soboru Watykańskiego II.
Swoistym podsumowaniem badań i wykładów etycznych Wojtyły jest książka Miłość i 
odpowiedzialność. Studium etyczne, która po raz pierwszy ukazała się nakładem Towarzystwa 
Naukowego KUL w 1960 roku. Z personalistycznej idei o niezbywalnej, niepowtarzalnej i 
nieredukowalnej godności ludzkiej, Wojtyła wyprowadził wniosek o konieczności 
bezwarunkowego umiłowania drugiego człowieka i odrzucenia we wszelkich formach relacji 
międzyludzkich elementów utylitarnych i konsumpcyjnych. Tego typu radykalne ujęcie Wojtyła 
określił mianem normy personalistycznej, niosącej za sobą konsekwencję w każdej dziedzinie 
ludzkiego życia. Znaczna część książki poświęcona została także miłości pomiędzy kobietą i 
mężczyzną, analizowanej na trzech poziomach: metafizycznym, etycznym i psychologicznym. 
Wojtyła nie przeceniał ani nie wyróżniał żadnego z tych poziomów, twierdząc, że chrześcijańska 
wizja miłości powinna dążyć do pełnego i harmonijnego zintegrowania każdej z tych płaszczyzn. 
Jednocześnie, Wojtyła krytycznie odniósł się w pracy do relatywizmu moralnego, dowodząc, że 
normy etyczne mają charakter ściśle obiektywny i obowiązują niezależnie od sytuacji osobistej oraz
czynników społecznych, politycznych i uwarunkowań kulturowych. W Miłości i odpowiedzialności 
znajdziemy zalążki stanowiska o obiektywnym porządku moralnym i prymacie prawdy, które Jan 
Paweł II wyłożył w encyklice Veritatis splendor ogłoszonej w 1993 roku.

1961 
18 – 19 stycznia Zakopane, „Księżówka”. Spotkanie duszpasterzy krajowych. Ks. bp K. Wojtyła w 
zastępstwie nieobecnego ks. Romana Lena SAC, krajowego duszpasterza pisarzy (wydawnictw) 
poinformował o sytuacji w tej dziedzinie.
9 września W Katedrze na Wawelu Msza św. na 20-lecie Teatru Rapsodycznego.
1962     15 marca Uzupełniono skład komisji Konferencji Episkopatu Polski. Do Komisji Studiów 
dokooptowano ks. bpa K. Wojtyłę.
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W połowie lat sześćdziesiątych Wojtyła zaczyna przejawiać coraz większe zainteresowanie 
problematyką antropologiczną. Sumą tych zainteresowań jest obszerna praca Osoba i czyn oraz 
inne studia antropologiczne, której pierwsze wydanie ukazało się w Lublinie w 1969 roku. 
Głównym przedmiotem zawartych w niej badań jest zagadnienie ludzkiego działania, które autor 
ujął w optyce fenomenologicznej i metafizycznej. Osoba i czyn stanowi studium wolnej woli w 
świetle personalistycznej antropologii Karola Wojtyły. Ukazuje znaczenie ludzkiego czynu dla 
kondycji moralnej osoby, postrzeganej zarówno na poziomie sprawczym (podmiotowym) jak i 
bytowym (metafizycznym). Dynamiczna struktura osobowa człowieka stanowi o możliwości 
ludzkiego samodoskonalenia. W jego procesie pomaga prawidłowo ukształtowane sumienie, 
pozwalające wolnej woli dokonywać właściwych wyborów moralnych. Wolność jest w tej optyce 
Wojtyły koniecznym atrybutem woli, ale sama z siebie nie gwarantuje jeszcze dokonywania 
właściwych rozstrzygnięć moralnych.

22 października   1978 Prymas  Wyszyński  uczestniczył w inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II.
Przystąpił do homagium, czyli uroczystego złożenia hołdu nowemu papieżowi przez kardynałów. 
Gdy prymas Wyszyński całował papieża w pierścień, Jan Paweł II na znak szacunku dla 
Wyszyńskiego uniósł się z tronu, ucałował go w rękę i uścisnął.
Jan Paweł II wspomina prymasa w swoim testamencie słowami: „Kiedy w dniu 16 października 

1978 konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński 
powiedział do mnie: «Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie 
Tysiąclecie». Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego, co
wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś Człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas 
Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego zawierzenia. 
Jego zmagań i Jego zwycięstwa. «Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez 
Maryję» – zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa Swego Poprzednika kard. Augusta 
Hlonda”.

Przyznanie doktoratu honoris causa KUL (17 VI 1983)
Uroczystość odbyła się w rezydencji Prymasa Polski w Warszawie. Z przemówienia Jana Pawła II: 
Magnificencjo, Czcigodny Ojcze Rektorze, Drodzy Państwo! Dziękuję za Wasze odwiedziny w 
Warszawie, skoro nie mogło dojść do moich odwiedzin w Lublinie. Pragnę jeszcze raz zapewnić, 
że bardzo pragnąłem – i nadal pragnę – znaleźć się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który 
przez szereg lat był moim warsztatem pracy. Pracy na Waszym Uniwersytecie wiele zawdzięczam i 
wysoko sobie ją cenię. Wydział Filozoficzny nie chciał zrezygnować z mojej pracy nawet wówczas, 
gdy jako arcybiskup krakowski, mogłem ją wypełniać tylko fragmentarycznie, żeby użyć łagodnego 
wyrażenia. Prawdą jest jednak, że aż do roku 1978 – dokładnie do 16 października – utrzymywałem
kontakty naukowe z Uniwersytetem, a przede wszystkim – dzięki wspaniałym współpracownikom, 
którzy mnie wyręczali na miejscu – mogłem „zdalnie” kierować Katedrą Etyki. Jeżeli pomimo 
kilkakrotnej prośby o zwolnienie Dziekanat i Rektorat stale decydował się podtrzymywać ten układ, 
znajdowałem w tym pewnego rodzaju „rozgrzeszenie”.

Ks. Karol Wojtyła był związany z KUL przez niemal ćwierć wieku, poczynając od roku 1954 
r., kiedy to rozpoczął prowadzenie wykładów zleconych z etyki. Po dwóch latach został 
kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki. W czasie Małopolskich Dni Jana Pawła II (  czerwiec  
2011)  zwiedzający, pod opieką przewodnika, będą mogli zobaczyć zgromadzone w Muzeum 
Historii KUL z pamiątki związane z prof. Karolem Wojtyłą: rękopisy, książki, pamiątkowe medale, 
jakie otrzymywał przy różnych okazjach, dziesiątki fotografii.
 Niecodzienną pamiątką jest katedra z oryginalnym stołem, za którą stał w czasie wykładów 
przyszły papież.  Na dziedzińcu KUL stoi pomnik Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Wyszyńskiego dłuta prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. 
                                                                                                                                                        118.



Rzeźba nawiązuje do słynnej fotografi zrobionej przez Artura Mariego podczas audiencji dla 
Polaków, która odbyła się nazajutrz po inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Pomnik został 
odsłonięty w 1983 r., tym samym, w którym papież otrzymał doktorat honoris causa KUL. Jan 
Paweł II odwiedził tę uczelnię tylko raz – podczas pielgrzymki do Polski w 1987 r. Podkreślił 
wówczas, że Katolicka specyfika stanowi o atrakcyjności KUL w całej polskiej rodzinie 
akademickiej.
 Trudny, hermetyczny i wymagający odpowiedniego przygotowania intelektualnego obszar pracy
dydaktycznej Karola Wojtyły nie rzutował negatywnie na odbiór jego postaci jako wykładowcy
akademickiego. Ks. prof. Tadeusz Styczeń wspominał: 

Był świetnym nauczycielem - dyskretnym, nie narzucającym swojego zdania, ciepło 
zdystansowanym, pełnym szacunku dla myśli drugiej osoby, co więcej autentycznie 
zainteresowanym tym, co mówi i kim jest. Traktował pracę studentów poważnie, podobnie jak 
swoją pracę.

— wspomnienie na stronie internetowej KUL.

Były rektor KUL ks. prof. Andrzej Szostek MIC, swego czasu magistrant Karola Wojtyły, dodał: 

Od  czasu  biskupstwa  nie  odbierał  pensji  na  KUL i  te  pieniądze  przeznaczał  na  stypendia  dla
studentów oraz na dojazdy swoich uczniów do Krakowa. Pensję z listopada 1978 r. przekazałem
studentom  mówiąc,  że  mam  dla  nich  dwie  wiadomości  dobrą  i  złą:  złą,  że  to  już  ostatnie
stypendium i dobrą, że to stypendium papieskie

 

kard. Karol Wojtyła podczas Tygodnia Eklezjologicznego na KUL w 1971 r., fot. Archiwum 
KUL / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
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NIKT  NIE  ROZPOZNAŁ   PRZEBRANEGO   AGENTA  ?!

Ponad pół wieku temu w październiku 1954 roku ks. Karol Wojtyła przyjechał do Lublina po raz 
pierwszy jako wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rok wcześniej uzyskał stopień
doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nie wiem, z jakimi myślami przyjechał na KUL jesienią 1954 roku ks. Karol Wojtyła, były 
pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nie mógł przecież nie odczuwać sytuacji 
rozgromienia, jaka spotkała jego macierzystą uczelnię. Podjął pracę naukową na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, aby tu od nowa budować dom dla swojej myśli i snuć  inną intelektualną 
melodię niż ta, jaką wybijał “dyktator muzyk rozgromionych”.

Pierwsze kontakty ze środowiskiem filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
nawiązał już wcześniej za pośrednictwem profesora Stefana Swieżawskiego, mieszkającego 
wówczas w Krakowie i dojeżdżającego stamtąd regularnie do Lublina. Był on recenzentem 
rozprawy habilitacyjnej Karola Wojtyły zatytułowanej Próba opracowania etyki chrześcijańskiej 
według systemu Maxa Schelera. Recenzenta zachwyciła wnikliwość badawcza i szerokość 
spojrzenia autora rozprawy. Dostrzegł w nim kogoś, kto swym potencjałem naukowym mógłby 
doskonale wzmocnić siły nowego jeszcze Wydziału Filozoficznego KUL. Za sugestią Stefana 
Swieżawskiego dziekan Wydziału Filozoficznego Jerzy Kalinowski wystąpił do Senatu 
Akademickiego KUL z wnioskiem o zatrudnienie ks. dra hab. Karola Wojtyły w roku akademickim 
1954/55 na zajęciach zleconych jako wykładowcę etyki filozoficznej. Etatowym pracownikiem 
KUL staje się ks.Wojtyła w roku akademickim 1956/57, zostaje wówczas mianowany zastępcą 
profesora przy Katedrze Etyki, co faktycznie oznacza, że jest jej kierownikiem. W roku 1957 ks. dr 
hab. Karol Wojtyła otrzymuje również zatwierdzenie na stanowisku docenta, a w roku 1976 Senat 
Akademicki KUL na wniosek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej nadaje ks. kardynałowi 
doc. dr hab. Karolowi Wojtyle przewidziany przez statut uczelni tytuł profesora honorowego KUL. 

Podjęcie przez teologa i filozofa z Krakowa pracy na Wydziale Filozoficznym KUL było 
nieocenionym darem dla tego Wydziału. Pamiętajmy, że mimo iż filozofia była wykładana od 
założenia KUL-u w 1918 roku, wszak jego założyciel i pierwszy rektor ks. Idzi Radziszewski, sam 
był filozofem, to Wydział Filozoficzny powstał dopiero w 1946 roku i niemal od razu spotkały go 
represje utrudniające funkcjonowanie. Na początku lat pięćdziesiątych nowy Wydział borykał się z 
trudnościami kadrowymi, ponieważ niektórzy jego profesorowie, współtwórcy tego Wydziału jak: 
ks. Józef Pastuszka, ks. Stanisław Adamczyk i Czesław Strzeszewski, otrzymali od władz 
państwowych zakaz prowadzenia wykładów. Starych mistrzów zaczęli zastępować młodzi 
pracownicy naukowi, którzy nie zdążyli jeszcze narazić się <nowej władzy>. 
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Dziekanem został wówczas Jerzy Kalinowski, który studia prawnicze i filozoficzne ukończył 
podczas okupacji we Francji, a po powrocie do Lublina dość szybko habilitował się na KUL-u. W 
1951 zatrudniony został młody dominikan o. dr Albert Krąpiec, któremu powierzono  nieobsadzoną
Katedrę Metafizyki. W międzyczasie doktoryzowali się dwaj wybitni księża, należący do 
pierwszego pokolenia studentów nowego Wydziału - ks. Marian Kurdziałek i ks. Stanisław 
Kamiński. Od początku istnienia Wydziału jego profesorem był historyk filozofii Stefan 
Swieżawski. Do tego właśnie grona dołączył ks. Karol Wojtyła w momencie wielkich trudności 
Uniwersytetu związanych z oporem i walką o przetrwanie i jednocześnie w momencie, w którym 
zaczęło kształtować się ciekawe i inspirujące do rozwoju środowisko filozoficzne. 

Mało  kto  wówczas  wiedział,  że  zachwycony  człowiekiem etyk  i  mądry  duszpasterz  ks.  Karol
Wojtyła jest również poetą i dramaturgiem. Wprawdzie niektóre jego wiersze były już publikowane,
z tym że ich autor ogłaszał je pod pseudonimem, ponieważ przełożeni kościelni uważali w tamtym
czasie, że księdzu nie bardzo wypada zajmować się poezją... Uprawianie literatury przez młodego
duszpasterza  i  myśliciela  stanowiło  zwiastun ważnej  przemiany w kulturze polskiej,  przemiany
wówczas jeszcze trudnej do dostrzeżenia. Prowadziła ona z jednej strony do rozwoju twórczości
poetyckiej wśród duchownych, przecież osiągnięcia poetyckie Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego
i Janusza Pasierba wpisały się na trwałe do dorobku literatury polskiej XX wieku, a z drugiej strony
dokonywało się zbliżenie wielu twórców do Kościoła.  Unia poety i  etyka w przypadku Karola
Wojtyły  stała się szczególnie płodna zarówno dla literatury bogatszej o wrażliwość moralną, jak i
dla etyki, czerpiącej z wrażliwości artystycznej wiele materiału doświadczalnego.

           W latach bezpośrednio po wojnie Karol Wojtyła pisze dramat Brat naszego Boga,  osnuty na 
motywach z  biografii Adama Chmielowskiego, malarza, który jako Brat Albert wybrał drogę 
powołania zakonnego realizującego się w służbie dla ubogich. Brat Albert zrywa ze sztuką, którą 
uprawiał pędzlem, ale nie porzuca poszukiwania prawdziwego oblicza człowieka w obliczu 
Chrystusa, gdyż jego wybór oznacza przeniesienie tych poszukiwań z terenu sztuki wprost do życia,
w którym spełnia się dobroć i świętość. 

Namalowany przez siebie obraz Ecce Homo, przedstwiający poniżenie Chrystusa ukoronowanego 
cierniem, bohater dramatu Wojtyły przenosi z pracowni malarskiej do ogrzewalni dla bezdomnych. 
Nie jest to kapitulacja sztuki przed życiem, ale można w tym geście widzieć odkrycie możliwej 
syntezy. Sztuka nie powinna zastępować życia, ale może pomóc je zrozumieć, ponieważ może 
proroczo przygotować odnalezienie sensu życia.

 Dramat Brat naszego Boga zawiera ważne akcenty moralno-społeczne odnoszące się do wyzwań
nowej epoki. Pojawia się  u Brata Aberta  anonimowy gość, przypominający sylwetkę Lenina. Jest
to  rewolucjonista,  który  chce  użyć  gniewu ludzi  upośledzonych społecznie,  aby  przeprowadzić
rewolucję.  Brat  Albert  przyjmuje  drogę  alternatywną w stosunku do marksizmu,  polegającą  na
zastąpieniu przemocy moralnym zwycięstwem dobra w człowieku, zdolnym do służby innym bez
wyrządzania  nikomu  krzywdy.  Zanim  Karol  Wojtyła  rozwinie  swą  personalistyczną  teorię
uczestnictwa, będącej alternatywą dla alienacji, już wcześniej w jego twórczości dramaturgicznej
zaczyna rysować się  rozwiązanie  tego problemu przy  pomocy środków właściwych dla  sztuki.
Sztuka niejako wyprzedza i przygotowuje dzieło filozofa. Uderza także to, że Karol Wojtyła swój
dramat opiera nie na całkowitej kreacji artystycznej, lecz sięga do wydarzeń z biografii wspaniałego
człowieka,  nie  przeczuwając  zapewne,  że  w  przyszłości  jako  papież  Jan  Paweł  II,  ogłosi  go
błogosławionym i świętym.

           Zaiste,  niezmiernie  cenną  rzecz  wnosił  Karol  Wojtyła,  ukryty  poeta,  w  trud  budowania
realistycznej filozofii.  Jego etyka nie wynikała z jakiegoś systemu, ale budował ją w oparciu o
doświadczalne  ujrzenie  człowieka  w człowieku.  Paradoksalnie  doświadczenie  to  jest  i  łatwe  i
trudne! Uprawiał nadal poezję, która pomagała mu zachować widzenie prawdy o człowieku, która
poruszała jego myśl i domagała się poszukiwania jej najgłębszego fundamentu w racjonalnej teorii
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Czyż nie napisał  strof  Pieśni o blasku wody po to, aby tak poezję jak i myśl - i w ogóle wszelki
czyn ludzki - kształtować w blasku widzenia, w którym prawda sama się odsłania?Ceniony profesor
ks. Karol Wojtył dał się poznać również jako człowiek cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród
młodzieży. Połączenie tych dwu cech - profesorskiej kompetencji i ludzkiego ciepła było jeszcze
jednym  przejawem  zdolności  do  duchowej  syntezy  rzeczy  dość  często  rozdzielanych.
“”Wuj”bowiem, tak Go zwano - wspomina Jerzy W. Gałkowski - był oblegany przez nas, wówczas
młodych,  którzy potrzebowali  nie  tylko  racji  naukowych,  ale  także Jego mądrości  i  dobroci  w
swoich  licznych  problemach  i  trudnościach  życiowych.  Pomagał  każdemu,  kto  się  tylko  doń
zwrócił.  Pomagał  również i  materialnie,  o  czym wiedzieli  tylko nieliczni,  przekazując część,  a
potem i całość swej pensji na stypendia.” (J. W. Gałkowski,  Karol Kardynał Wojtyła a Katolicki
Uniwersytet  Lubelski, w:  M.Filipiak  (red.),  A.  Szostek  (red.),  Obecność.  Karol  Wojtyła  w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1989, s.41.) Profesor Gałkowski również wspomina,
że na wykłady jego Mistrza garnęli się studenci z innych wydziałów, którzy nie mieli nawet tych
wykładów w swym programie studiów. Na sali wykładowej było tak tłoczno, że studenci siedzieli
nie tylko w ławkach, ale również na podłodze i na parapetach okien, a nawet stali oparci o ścianę. 

Do tych obrazów dodać trzeba jeszcze spotkania poza uczelnią, choćby te odbywane z różnych
okazji  w  akademiku  na  Poczekajce,  dni  skupienia  prowadzone  u  sióstr  Urszulanek  z  ulicy
Narutowicza, spacery i dyskusje w Nałęczowie, i oczywiście wakacyjne obozy wędrowne w górach
i  na  Mazurach.  Mimo  że  profesor  dojeżdżał  z  Krakowa  i  czas  jego  pobytu  był  już  przez  to
ograniczony,  nie  szczędził  on  go  nigdy  dla  studentów.  Wspomina  się  przy  tym  dwie
charakterystyczne rzeczy. Nieraz spóźniał się dlatego, że albo ktoś zatrzymywał go  korzystając po
drodze  z  możliwości  rozmowy,  albo  sam  zatrzymywał  się  dłużej  na  modlitwę  w  kościele
akademickim. Także i w tych wspomnieniach zdaje się przejawiać właściwa Karolowi Wojtyle -
kapłanowi,  etykowi  i  poecie  -  zdolność  do  syntezy  spraw  drobnych  i  wielkich,  ważnych  z
najważniejszymi.

Wchodził coraz bardziej w środowisko kulowskie, szczególnie zintegrowane w trudnych dla 
katolickiej uczelni latach pięćdziesiątych. Ktoś powiedział, że KUL stanowił wówczas prawdziwą 
<wyspę wolności>. Istotną cechą tej wyspy było kultywowanie przyjaźni i prowadzenie róźnych 
form życia wspólnotowego jak spacery, pogawędki, konwersacje w językach obcych, prywatne 
konwersatoria naukowe, wieczory taneczne, rekolekcje i dni skupienia, wspólnie uprawiane sporty, 
zimą kuligi. Sprzyjały temu także warunki życia wielu profesorów pod wspólnym dachem domu 
koło Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Chopina. W domu tym, jak wspomina Irena Sławińska, 
tym samym kluczem otwierało się wszystkie mieszkania. Oto fragment jej wspomnień poświęcony 
spotkaniom z Karolem Wojtyłą. “W taką aurę wszedł i Ksiądz Karol Wojtyła. Nie pamiętam już, na 
którym piętrze zjawił się najpierw. Może przywiodła Go pani Lola [Leokadia Małunowiczówna], 
zawsze - jak wiadomo - chytra na ciekawych ludzi. Co najdziwniejsze, związał się właśnie z nami 
wilniukami, mimo naszych uprzedzeń do “galileuszy”. Rozbroiły nas celne, ale i trochę kpiną 
podszyte żarty i uśmiechy krakowiaczka. Zwłaszcza z Lolą szybko skrzyżował szpady.” (I. 
Sławińska, Szlakami moich wód, Lublin 1998, s.159.) To piękne wspomnienie nie potrzebuje 
komentarza, ale zauważmy, że “galileusz” to ktoś z Galicji, ktoś właściwie obcy dla ludzi ze 
Wschodu...
Lublin posiadał wszakże swój genius loci, a KUL bardzo pomagał, aby ów duch miejsca nie 
pozostawał bezczynny. Otóż  każdy, niezależnie skąd przybywał, stawał się <jednym z nas>, 
“wilniucy” i “galileusze”, poznaniacy i warszawianie szybko się tu zadomowiali, nawet jeśli  był to 
tylko ich drugi dom związany z pracą.W 1958 roku ksiądz Karol Wojtyła został biskupem 
pomocniczym w Krakowie, a w 1963 został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, 
zaś w 1967 roku  Paweł VI kreował go kardynałem.
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Jako wybitny filozof Karol Kardynał Wojtyła dał sie poznać na arenie międzynarodowej już w
okresie poprzedzającym jego wybór na papieża. Wiele mówią wspomnienia o udziale kardynała z
Krakowa jako profesora z Lublina na Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Neapolu w
1974 z okazji  750.  rocznicy urodzin  św.  Tomasza  z  Akwinu.  Ów kongres  Josef  Pieper  nazwał
wręcz  „kongresem Kardynała z  Krakowa”,  który jako fenomenolog potrafił  do rzeczy starych,
znanych z tradycji, dorzucić sporo nowych, czyniąc ją tradycją prawdziwie żywą. 

Uniwersytet dla Karola Wojtyły jest prawdziwą wspólnotą osób - communio personarum, jak sam
zwykł go nazywać. Ta zarazem tradycyjna i nowoczesna personalistyczna koncepcja uniwersytetu
każe widzieć jego jądro w seminarium naukowym. “W seminarium bowiem - pisze Karol Wojtyła -
spotykają się ze sobą profesorowie i studenci; nie jako ci, którzy przekazują prawdę, oraz ci, którzy
ją  choćby  tylko  krytycznie  przyjmują.  Spotykają  się  natomiast  jako  wspólnie  dochodzący  do
prawdy, oczywiście, że przede wszystkim studenci z pomocą profesorów, ale także - bodaj w jakiejś
mierze - i profesorowie z pomocą studentów.” (K.Kard. Wojtyła, Wypowiedź w Ankiecie: Żywotne
tradycje uniwersytetu europejskiego, “Zeszyty Naukowe KUL” 2(1978) s. 51.) Nie byłem osobiście
studentem Karola  Wojtyły,  a  jednak mam wrażenie  jakbym się  jakoś  pośrednio  spotkał  z  jego
sposobem prowadzenia seminarium. Taką szansę dało mi uczestniczenie w seminariach etyki moich
profesorów ks. Tadeusza Stycznia  i ks. Andrzeja Szostka. Były to ich własne seminaria i jakoś na
wskroś <Wojtyłowskie> poprzez wspólne ze studentami i współpracownikami w Katedrze Etyki 
poszukiwanie prawdy, karmienie się nią w atmosferze szacunku dla każdej prawdy i spotykanej u
każdego, jak mądrze powiedział ojciec Akademii i twórca filozoficznego dialogu - Platon.

 Kardynał  Wojtyła  korzystał  ze  swego seminarium także  w celu  zebrania  informacji  o  nowych
książkach, na przeczytanie których przy swych licznych obowiązkach nie starczało mu oczywiście
czasu. W ostatnich latach poprzedzających pontyfikat seminaria często odbywały się w Krakowie i
trwały wiele godzin,  najczęściej  aż do późnego wieczoru,  czyli  aż do czasu odjazdu pociągu z
Krakowa  do  Lublina.  Być  może  były  to  najdłuższe  seminaria  naukowe,  jakie  zna  historia
uniwersytetu.  Z  całą  zaś  pewnością  stanowiły  one  wyraz  szczególnej  miłości  profesora  do
wspólnotowego  uprawiania  nauki,  dzięki  czemu  mistrz  i  uczniowie  współuczestniczyli  w  tym
samym dobru, które także współtworzyli stając się sami prawdziwiej sobą.   

           Wraz z rozwojem biskupiej działalności Karola Wojtyły na szerszej płaszczyźnie kościelnej,
a taką płaszczyznę, najszerszą z możliwych, stworzył w latach 1962-65 Drugi Sobór Watykański,
wysoka uniwersytecka kultura, bogactwo i głębia myśli, pozwalają mu wnieść znaczący wkład w
dzieło Soboru. Oczywiście biskup nie musi być profesorem, w przypadku jednak Karola Wojtyły
synteza ta była prawdziwie głęboka i istotna. Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła
pracował w soborowej komisji przygotowującej Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie
współczesnym, znaną pod łacińskim tytułem Gaudium et spes oraz brał udział w przygotowaniu 
Deklaracji o wolności religinej Dignitatis humanae. Jak bardzo myśl Soboru i myśl Karola Wojtyły
zaczynają się przenikać, świadczą o tym pisane wówczas przez niego prace naukowe oraz liczne
wypowiedzi  duszpasterskie.  W  okresie  soborowym  i  posoborowym  Wojtyłowski  personalizm
dojrzewał  w  pełni  dzięki  nowym  impulsom,  jakich  refleksji  filozoficznej  dostarczył  Sobór.
Antropologiczne studium Osoba i czyn jest poniekąd rozwinięciem prawd wyrażonych przez Sobór,
tych samych prawd o godności osoby i jej prawach, o wolności i  sumieniu, o uczestnictwie i dobru
wspólnym,  o  spełnianiu  się  osoby  poprzez  miłość  -  prawd,  które  stały  się  już  wcześniej
przedmiotem wnikliwych analiz biskupa profesora etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wielka humanistyczna myśl Soboru domagała się przeniesienia jej w praktykę Kościoła i dlatego
posoborowy  Kościół  dla  wypełnienia  swych  wymagających  zadań  pastoralnych  potrzebował
gruntownej refleksji filozoficznej na temat człowieka. Autor książki Osoba i czyn podstawę ludzkiej
transcendencji dostrzega w ludzkiej zdolności do poznania prawdy i wolnego przylgnięcia do niej.
Wolność  ujmowana w horyzoncie  prawdy wyróżnia  człowieka  spośród innych  istot  żyjących  i
stanowi zasadę kształtowania się ludzkiej kultury, w której realizują się humanistyczne wartości
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To filozoficzne spojrzenie na transcendentny charakter bytu osoby zostaje w pełni potwierdzone
przez  objawienie  chrześcijańskie.  Jak  wiadomo,  refleksja  ta  będzie  nadal  rozwijana  już  przez
papieża  Jana  Pawła  II,  który  sprawę  poznania  godności  człowieka  poprzez  objawienie  Jezusa
Chrystusa postawi w centrum swego papieskiego nauczania.

Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II niemal od samego początku swego pontyfikatu zaczął 
zaskakiwać świat swoim pielgrzymowaniem z Rzymu do kościołów lokalnych w całym świecie, 
pojawiło się gorące oczekiwanie, że na trasie Jego pielgrzymek do Ojczyzny znajdzie się Lublin. 
Trzeba było jednak trochę poczekać na ten wyjątkowy dzień, aby Ojciec Święty mógł gościć w 
Lublinie w dniu 9.VI 1987 r. w czasie trzeciej papieskiej pilegrzymki do Polski. Ale już w ramach 
pierwszej i drugiej pielgrzymki odbyły się osobne spotkania Jana Pawła II ze społecznością 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
           
W 1979 roku spotkanie Jana Pawła II z profesorami i studentami KUL miało miejsce w Bazylice 
Jasnogórskiej. Warto przypomnieć, że wielu studentów przybyło w pieszej pielgrzymce, gdyż 
napotkali utrudnienia ze strony władz państwowych i nie mogli przyjechać pociągiem. Wciąż 
obowiązywała walka ideologiczna prowadzona przez ateistyczne państwo. Ojciec Święty doskonale
tę sytuację rozumiał, dlatego swoje przemówienie rozpoczął słowami, które od razu wprowadziły 
serdeczny domowy klimat. “Moi Drodzy, ja jestem Wam bradzo wdzięczny i za te emocje natury 
kolejowej, i za te obrzęki na nogach, i za to żeście tutaj tak licznie przybyli, i za to żeście się do 
mnie tak dość zasadniczo przyznali...” (Jasna Góra, 6.VI.1979.) W przemówieniu papieskim 
znalazły się doniosłe słowa o uniwersytecie jako “jednym z arcydzieł kultury ludzkiej” i “odcinku 
walki o człowieczeństwo człowieka”. Swą refleksją o uniwersytecie Jan Paweł II przełamywał 
narzucony przez komunistów schemat walki ideologicznej. Wyzwolenie, o którym mówił, nie ma 
nic wspólnego ze zwycięstwem tej czy innej strony, gdyż chodzi o to, aby człowiek jako osoba 
odnosił moralne zwycięstwo mocą poznawanej prawdy. Także po dwudziestu pięciu latach 
papieskie przesłanie do partykularnej społeczności KUL-u nie przestaje być uniwersalnym 
drogowskazem dla każdego uniwersytetu, gdyż związek uniwersytetu ze sprawą człowieka jest 
niezależny od uwarunkowań natury społecznej i politycznej. 

A wobec inwazji  cywilizacji pragmatycznej myśl o wychowaczej roli uniwersytetu należy 
odczytywać jako swoistą przestrogę, aby uniwersytet nie zagubił tego, co dla niego najistotniejsze. 
“Owszem - przestrzegał Jan Paweł II - można nawet wyprodukować - złe wyrażenie, brutalne 
wyrażenie - można wytworzyć serię ludzi wyuczonych, wykształconych, ale problem jest nie w 
tym, chodzi o to, czy się wyzwoliło ten olbrzymi potencjał duchowy człowieka, przez który 
człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo.”
           
Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1983 r. trwał 
jeszcze stan wojenny. Ojciec Święty nie mógł i tym razem spełnić swego pragnienia przybycia do 
Lublina. Żadne miasto w Polsce na wschód od Wisły nie znalazło się na trasie papieskiej 
pielgrzymki. Spotkanie, podczas którego Jan Paweł II otrzymał tytuł doktora honoris causa, nadany
mu przez wszystkie wydziały Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miało miejsce w Warszawie.
Dostojny Doktor nazwał KUL również swoją <Alma Mater>. W lakonicznym, powściągliwym 
stylu, Jan Paweł II,  mówił o związku pomiędzy niepodległością a uniwersytetem. Zdanie to padło 
w nawiązaniu do obchodzonej  65. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zbiegającej się 
również z 65. rocznicą założenia KUL-u. Niesłychana krótkość tego zdania potęgowała światło, 
jakie w nim było zawarte, tak bardzo potrzebne w mrocznych miesiącach stanu wojennego. 

Rok 1982 oznacza ponadto początek w akademickiej strukturze KUL bardziej systematycznej 
recepcji nauczania  Papieża, który kiedyś był Profesorem tej uczelni. W tym celu założony został 
wówczas Instytut Jana Pawła II, którego wieloletnia już działalność może poszczycić się 
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W swych publikacjach, sympozjach,  konwersatoriach oraz na łamach kwartalnika Ethos, Instytut 
Jana Pawła II stara się odkrywać sens pontyfikatu w kontekście współczesnej kultury. Pracom 
Instytutu, kontynuującego program Katedry Etyki, kierowanej przez ćwierć wieku przez Karola 
Wojtyłę, przygląda się z perspektywy Watykanu również Ojciec Święty. Dał temu wyraz w 
wywiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu. “Mam na myśli uczelnie, które znam, oraz te, do 
których powstania się przyczyniłem. Mam na myśli w szczególności Katedrę Etyki na 
Uniwersytecie Katolickim w Lublinie, mam na myśli powstały tam - już po moim odejściu - 
Instytut, który prowadzą moi najbliżsi współpracownicy i uczniowie. 

Mam na myśli ks.prof. Tadeusza Stycznia oraz ks.prof. Andrzeja Szostka. Osoba nie jest tylko 
wspaniałą teorią. Znajduje się ona równocześnie w centrum ludzkiego ethosu.” (Jan Paweł II, 
Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s.155.)
           
Nadszedł wreszcie oczekiwany dzień przyjazdu Ojca Świętego do Lublina - 9 czerwca 1987 roku. 
Pierwszą stację pielgrzymki Jana Pawła II w Lublinie stanowiła modlitwa na Majdanku na terenie 
byłego obozu koncentracyjnego. Potem przejazd do Katedry i zatrzymanie się na chwilę modlitwy 
w murach świątyni, którą Dostojny Gość znał dobrze z okresu swych profesorskich przyjazdów do 
Lublina. Odwiedziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stają się okazją do spotkania z ludźmi
nauki przybyłymi z całej Polski oraz do specjalnego spotkania ze społecznością kulowską, która na 
spotkanie z Ojcem Świętym w tym miejscu oczekiwała prawie dziesięć lat. Ostatni akt, 
kulminacyjny, to celebracja Eucharystii  przed nowym kościołem na Czubach.
           Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do społeczności Katolickiego Uniwersytetu  
Lubelskiego, wygłoszone na dziedzińcu uniwersyteckim w pobliżu pomnika będącego symbolem 
trwałej obecności w tym Uniwersytecie postaci Prymasa Tysiąclecia i Papieża Polaka, jest 
zwieńczeniem przesłań dla KUL-u z obydwu poprzednich papieskich pielgrzymek do Polski. 
Wszystkie te trzy przemówienia budują tryptyk o doskonałej dramaturgii, której osnową jest dramat
wyzwolenia - niepodległości i służby. Mówią one w sposób niezrównanie piękny o istocie i 
zadaniach uniwersytetu. Kulminacyjne słowa przesłania z trzeciej pielgrzymki zostały potem 
wykute na tablicy wmurowanej w ścianie obok wejścia do kościoła akademickiego.
                                   
Uniwersytecie, służ Prawdzie!
Jeśli służysz prawdzie - służysz Wolności.
Wyzwoleniu człowieka i Narodu.
Służysz Życiu!
 KUL Uniwersytet Karol Woj  tyła - św. Jan Paweł II   Teksty o Karolu Wojtyle/Janie Pawle II 
Ks. prof. Alfred Wierzbicki

Konferencja episkopatu, episkopat – 
w Kościele łacińskim instytucja zrzeszająca biskupów danego terytorium, najczęściej kraju, mająca 
na celu koordynację prac biskupów i współpracę w rozwiązywaniu wspólnych problemów. 
Konferencja episkopatu nie ma funkcji nadrzędnej nad żadnym biskupem. Wspólne posiedzenie 
biskupów konferencji episkopatu nazywa się sesją zebrania plenarnego. W katolickich Kościołach 
wschodnich istnienie podobnej instytucji (tzw. Zgromadzenie hierarchów) ma charakter 
obligatoryjny i regulowane jest wewnętrznym prawem poszczególnych Kościołów sui iuris.
Konferencję episkopatu PAPIEŻ powołuje na terenie danego kraju, chyba że okoliczności 
wymagają tego by powołana była w innych granicach (część kraju lub kilka krajów).
Każda konferencja episkopatu określa swój statut, który po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską 
określa działanie episkopatu, jego składu, rady stałej, sekretariatu oraz organizacji zebrań 
plenarnych, które powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.
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Do konferencji episkopatu należą ordynariusze diecezji i jedynie im przysługuje prawo głosu na 
zebraniach plenarnych oraz ich biskupi pomocniczy. Na podstawie postanowień własnych statutów 
do konferencji episkopatu należeć mogą także biskupi innych rytów, legaci papiescy (w tym 
nuncjusz) oraz inni biskupi działający na terytorium episkopatu.  Konferencja episkopatu ma prawo 
wydawania wiążących dekretów i decyzji wyłącznie na szczególne polecenie Stolicy Apostolskiej. 
Dekrety te ustanowione są ważnie jedynie gdy uzyskają poparcie 2/3 głosów decydujących (bez 
głosów doradczych) oraz zostaną zaakceptowane przez Stolicę Apostolską.

Na  wycieczce  akademickiej w  Beskidach  Kozy  rok  1925.

Agent  zdjęcie upozowane  wrzuta  medialna bezpieki 

W 1954 r. ks. Karol Wojtyła dostał propozycję pracy na KUL-u na Wydziale Filozofii. Miał prowadzić 
wykłady z etyki.   Dojeżdżał z Krakowa – najpierw nocnym pociągiem, potem czasami samochodem, a 
w końcu studenci dojeżdżali na seminaria do Krakowa. Lublin był miejscem, gdzie bardzo często 
bywał. W Krakowie mieszkał i pracował jako duszpasterz, a Lublin był miejscem jego pracy naukowej, 
wykładów, przygotowywania książek.                                                                                                 126.



W latach 1954-1958 Karol Wojtyła przyjeżdżał do Lublina jako ksiądz, w latach 1958-1963 jako biskup;
w latach 1963-1967 jako arcybiskup; w latach 1967-1978 jako kardynał. 

Najpierw nocował w konwikcie, czasem w domu dla profesorów na Lipowej (raz spał na stole, bo 
zabrakło dla niego łóżka). Potem był gościem w klasztorze Dominikanów na Starym Mieście, a w 
końcu zatrzymywał się regularnie w klasztorze sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy kościele 
powizytkowskim. 

 Brał udział w różnych dyskusjach filozofów lubelskich (tzw. lubelska szkoła filozoficzna); z jednej 
strony kontynuował filozofię św. Tomasza, z drugiej dodawał do niej nowe elementy związane z 
filozofią współczesną. 

Ks. Karol Wojtyła miał wielu uczniów. Studenci pisali u niego prace magisterskie, doktoraty. Niektórzy 
z jego uczniów sami zostali profesorami, wykładali przez wiele lat na KUL-u; niektórzy pracują jeszcze 
na uczelni, inni są już na emeryturze. 

Zdarzało się, że Ks. Karol Wojtyła wybierał się na wycieczki po Lubelszczyźnie (w pierwszych latach 
pracy). 
Księdza Docenta Karola Wojtyłę poznałem dawno, jako student pierwszego roku filozofii KUL. (…) 
Należał do najbardziej popularnych wykładowców. W największej sali nr 33 – na Jego wykładach 
był zawsze tłok. Siedzieliśmy na oknach, pod podium, przy którym stał, po prostu na podłodze, 
staliśmy pod ścianami. Na wykłady przychodzili często również studenci innych wydziałów. (…) 

Zauważyliśmy również coś innego. Pierwsze zwróciły na to uwagę nasze koleżanki: Jego przetarte 
rękawy u sutanny, zniszczone zielone spodnie od dresów, podniszczone buty. (…) Zwróciliśmy 
również uwagę na jego modlitwę. Był chyba jedynym, który w przerwach między zajęciami po 
prostu modlił się w kościele. (…) 

Pamiętał o naszych kłopotach; mam Jego kartki, w których pisze o swojej modlitwie o zdrowie, a 
później o pokój duszy moich rodziców. Miał czas dla wszystkich, kosztem swojego. Prawda też, że 
dzięki temu ciągle był opóźniony. W Lublinie śmialiśmy się często, że na wykłady przychodzi 
według czasu środkowo krakowskiego. 

Jerzy W. GAŁKOWSKI (uczeń i doktorant ks. K. Wojtyły, profesor, wykładowca KUL) 

Zdarzało się, że ksiądz kardynał zabierał mnie do auta, kiedy trzeba było jechać do Lublina z wykładami 
albo gdzie indziej, na jakieś sympozjum. Kilka godzin skupienia: rozmowa, modlitwa, lektura, rozmowa. 
Takie były części podróży oraz ich kolejność. Nigdy nie było wielomówstwa. Parę myśli wypowiedzianych w 
kilku zdaniach – i to wszystko. 
Stanisław GRYGIEL (uczeń i doktorant ks. K. Wojtyły, profesor, wykładowca KUL) 

Sam często byłem niedelikatny, może nie dość szanowałem Jego wypowiedzi, pozwalając sobie na 
przesadny sceptycyzm czy bardzo ostre krytyki. Byłem nieraz zdumiony, że właśnie ksiądz Wojtyła 
chciał i lubił posłuchać takich właśnie ocen. Rzadko się zdarza, żeby człowiek lubił słuchać krytyki 
i skierowanych wprost zastrzeżeń. Sporo lat żyję i wiem, że to nie jest łatwo. Mogę powiedzieć, że 
właśnie On umiał z różnych krytycznych opinii wyciągać wnioski (…) bardzo często doceniał takie 
właśnie krytyki oraz dawał do zrozumienia, że te krytyki wcale jakoś nie osłabiają więzi przyjaźni 
ani nie osłabiają chęci słuchania jak gdyby nadal tego krytycznego spojrzenia na sprawę. 
Ks. Stanisław KAMIŃSKI (filozof, profesor, wykładowca KUL) 

Wspomnienia wspólnych przechadzek w niedzielne popołudnia … Widzę jakby to było dziś, Karola 
(byliśmy ze sobą na ty) podnoszącego ze zgorszeniem i z uszanowaniem kawałek chleba rzucony na 
ziemię (na niezabudowanym wówczas terenie między ulicami Szopena a Lipową); oczyścił go i 
położył na widocznej kupie kamieni, mówiąc: „Niech go zje jakie zwierzę lub ptak”.                127.



Wspomnienia wycieczek … Raz namówiłem Go na jazdę rowerem do Kazimierza nad Wisłą przez 
Nałęczów, gdzie jedna z mych ciotek mieszkała u sióstr. Na drugi dzień w niedzielę odprawił im 
mszę św., nim ruszyliśmy znów w drogę. Wróciliśmy szosą warszawską. (…) 
Ilekroć „Wujek” przyjeżdżał z Krakowa, przynosił mi kopertę z pieniędzmi. Ile tam za każdym 
razem było, dokładnie dziś nie pamiętam. Raz dwa, raz trzy tysiące, może więcej, może nawet pięć.
Zawstydzony zabiegałem o to, aby i świeccy profesorowie coś tam dorzucili. I zanosiłem to o. 
Mirewiczowi do jego pokoiku na pięterku za kaplicą uniwersytecką: dla najbardziej potrzebujących 
studentów (a którzy to byli, ojciec duszpasterz wiedział najlepiej). Taki był Ksiądz Profesor 
Wojtyła, taki nam dawał przykład i tak nas nim za sobą pociągał. 
Jerzy KALINOWSKI (filozof, profesor, Dziekan Wydziału Filozofii KUL) 
Podczas dużej przerwy między wykładami spotykałam Go najczęściej w kaplicy akademickiej, gdy 
odprawiał drogę krzyżową albo adorację Najświętszego Sakramentu. Przeżywał bardzo każdą mszę 
św. i długo po niej odprawiał dziękczynienie. 
s. Karolina KASPERKIEWICZ (uczennica i doktorantka ks. K. Wojtyły) 
Jak jeździliśmy pociągiem z Krakowa do Lublina, Wojtyła mówił różaniec albo się modlił w 
skupieniu, a ja wolałem towarzystwo i żarty. 
Różnica między mną a nim polega na tym, że ja zaraz po przebudzeniu wychodzę na papierosa, a 
on klęka przy oknie i modli się, modli się bez końca. 
Ks. Franciszek TOKARZ (filozof, profesor) 
Pamiętam, jak do wypełnionej po brzegi dużej sali nr 33 na drugim piętrze w każdy wtorek o godz. 
8.30 wchodził ksiądz Wojtyła, nieco pochylony, zawsze skupiony, w wytartej jesionce, w 
postrzępionej sutannie. Gdy czasem spóźniał się kilka minut, to usprawiedliwiając się mówił: „Ja 
według czasu krakowskiego” (dojeżdżał co tydzień z Krakowa). 
s. Zofia ZDYBICKA (filozof, profesor, wykładowca KUL) 

I jesteśmy w Sączu …....z  agentem  UB 
W maju 1999 roku biskup Antoni Dydycz wspominał wyprawy księdza Karola Wojtyły na 
Sądecczyznę. Nie było dla nikogo tajemnicą, że młody ksiądz z Krakowa często wychodził na 
szlaki Beskidu Sądeckiego, Gorców. Karol Wojtyła szczególnie upodobał sobie okolice Prehyby, 
której łagodne stoki świetnie nadają się do spokojnej, pieszej turystyki i narciarstwa. Bywał tutaj 
wraz z przyjaciółmi, a także samotnie.

TU JEST PRAWDZIWY 

Często zaglądał do domostw, rozsianych po dolinach, gdzieś pomiędzy Niemcową a Prehybą. 
Ksiądz Karol szczególnie często zaglądał na Sądecczyznę w latach 1952 – 1958. Po święceniach 
biskupich bywał tutaj rzadziej. 
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We wrześniu 1954 roku, profesor Stefan Świeżawski, który znał zamiłowanie księdza Wojtyły do 
pieszych wędrówek, namówił go na kilkudniową wyprawę w Gorce. To właśnie w okolicach 
Ochotnicy Dolnej, w czasie podejścia na Turbacz profesor Świeżawski przekonał księdza doktora 
Karola Wojtyłę do podjęcia zajęć w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od października 1954, 
ksiądz Karol zaczął regularnie, co dwa tygodnie dojeżdżać koleją do Lublina, gdzie w tamtejszym 
uniwersytecie prowadził wykłady i ćwiczenia z etyki. 

TU JEST  AGENT

Karol Wojtyła, kiedy tylko mógł – wychodził w góry. Niektórzy twierdzą, że na szlakach 
wiodących ku Prehybie, powstawały kazania, które potem młody duszpasterz akademicki wygłaszał
młodzieży, zaglądającej do kościoła Świętego Floriana w Krakowie. Być może są to tylko piękne 
legendy, trzeba natomiast ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że dla wrażliwego na piękno 
przyrody kapłana – góry stały się inspiracją przy tworzeniu kolejnych cykli poetyckich. Dla Karola 
Wojtyły przyroda, czyli objawienie naturalne, było jakby trzecim źródłem poznania, obok Pisma 
Świętego i tradycji, z którego czerpał wiarę i siłę do pracy. 

TU JEST  AGENT
Na Ziemi Sądeckiej żyją jeszcze ludzie, pamiętający biskupa, a później kardynała Wojtyłę, który 
wędrował po tutejszych górskich szlakach. W przekazie ustnym pozostało po nim wiele ciepłych 
anegdot, powtarzanych szczególnie chętnie – zwłaszcza przez górali z okolic Krościenka. Ksiądz 
Wojtyła pozostawił po sobie w kronikach górskich schronisk wpisy pamiątkowe. Kilka takich 
pamiątek znajduje się w kronice schroniska na Prehybie. Ostatni wpis pochodzi z dnia 10 lutego 
1971 roku. Zimową porą, w okolice Prehyby ksiądz Karol chętnie zaglądał z nartami. 
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Beskid Sądecki dla Karola Wojtyły – to nie tylko narty i piesze wędrówki. Od połowy lat 
pięćdziesiątych ksiądz doktor z Krakowa czerpał przyjemności także ze spływów kajakowych 
nurtem Dunajca. Na sądeckich Plantach stoi dziś Skała Piotrowa, która upamiętnia tamte 
wydarzenia. Zanim głaz znalazł się na miejskim skwerze, wcześniej spoczywał w korycie Dunajca, 
w miejscu – gdzie prawdopodobnie w latach pięćdziesiątych wiódł wodny szlak spływów 
kajakowych, w których brał udział Karol Wojtyła. W czerwcu 2005 roku, kamień wydobyto z dna 
rzeki i umieszczono na Plantach miejskich, jako niemego świadka tamtych wydarzeń sprzed lat. 
Dziś, każdego drugiego dnia miesiąca przy głazie, który nazwano Skałą Piotrową, modlą się 
sądeczanie. Modlą się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II i pielęgnują pamięć po Polskim Papieżu. 
                                                   
1957 - 1958 - ks. prof. Karol Wojtyła opublikował na łamach "Tygodnika Powszechnego" 21 
artykułów, którym dał tytuł  "Elementarz etyczny". „Tygodnik Powszechny” – ukazujący się od 
1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, założony przez kardynała Adama 
Stefana Sapiehę.

Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny 
składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka, Jerzego Turowicza 
(wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej. Później 
dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, 
Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), ks. Andrzej Bardecki, Stanisław 
Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa. W 1953 r. pismo zamknięto z powodu 
odmowy opublikowania w numerze z 8 marca nekrologu Stalina, a jego wydawanie wznowiono w 
grudniu 1956 r. 

W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski – pod identyczną winietą, 
zachowujący ciągłość numeracji – nie redagowany jednak przez prawowitych właścicieli. W tym 
czasie linia czasopisma stała się znacznie przychylniejsza PZPR, zaś na jego łamach często 
krytykowano młodzież oraz hierarchię kościelną. Po tym, jak w 1956 r. „Tygodnik” wrócił w 
posiadanie redaktorów z Wiślnej, na łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław 
Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, 
Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kudliński, Czesław Zgorzelski. Pismo było wówczas 
uważane za jedyny niezależny głos środowiska tzw. inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem 
tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak”. Później współpracowało ono z KOR, 
współtworzyło „Solidarność” (jej kapelanem został ks. Józef Tischner – jeden ze sztandarowych 
publicystów krakowskiego pisma). Od chwili wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową – „Tygodnik” stał się najpopularniejszym w Polsce przekaźnikiem nauki Jana Pawła II i 
przez długi czas jedynym pismem, któremu papież udzielił wywiadu (3 sierpnia 1980). 
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4 lipca 1958r. - papież Pius XII nominuje Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego archidiecezji 
krakowskiej /sufraganem/ -  Karol miał 38 lat. 
                  
                                                               TU JEST  PRAWDZIWY 

                                   Tu  jest  jeszcze  prawdziwy  Karol Wojtyła 

1- 4 września 1958r. - jako biskup-nominat uczestniczył w rekolekcjach episkopatu Polski na 
Jasnej Górze oraz w pierwszej w życiu plenarnej konferencji episkopatu;
trzecia dekada września 1958r. - biskup - nominat Karol Wojtyła uczestniczy w rekolekcjach w 
prastarym opactwie Benedyktynów w Tyńcu;
28 września 1958r. - uroczyste wyświęcenie  na biskupa w katedrze wawelskiej w dzień św. 
Wacława, patrona tejże katedry, konsekratorem Wojtyły był arcybiskup Baziak, 
współkonstruktorami byli: biskup Franciszek Jop z Opola i Bolesław Kominek z Wrocławia; 

Ks. Wojtyła figurantem

Po  pozornej likwidacji w 1954 roku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i powołaniu 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego działalność przeciwko Kościołowi prowadził w 
Krakowie wydział VI Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. W połowie 
1955 roku pracowało w nim 21 osób, podzielonych na cztery sekcje. Pomimo weryfikacji tajnych 
współpracowników i informatorów nadal wskazywano na wielką przydatność agenta posługującego
się od lipca 1949 do końca 1957 r. pseudonimem „Żagielowski”, zaś od połowy 1959 do stycznia
1964 roku podpisującego swe raporty pseudonimem „Torano”. Był on niezwykle wartościowym 
agentem, gdyż przyjaźnił się i blisko współpracował z Prymasem Polski kard. Wyszyńskim, 
towarzysząc mu w wielu podróżach i poufnych spotkaniach. Przez jakiś czas był także 
spowiednikiem Prymasa. To w jego doniesieniu agencyjnym z 17 listopada 1949 r., w sprawie m. 
in. „kółek ministrantów”, organizowanych przez ks. Kurowskiego, przeczytać można: „Zbadałem 
jak mniej więcej wygląda to kółko ministrantów u ks. Kurowskiego na terenie parafii św. Floriana...
Kierownikiem ich odpowiedzialnym jest sam ks. Kurowski, w jego zastępstwie prowadzi ich nowy 
przydzielony wikary ks. Wojdyła (sic!), a dawniej ich prowadził ks. Obtułowicz. Zebrania trwają do
2 godzin z referatami i zabawami towarzyskimi.
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Co pewien czas mają także wspólny podwieczorek. Bliższych szczegółów, jakie tematy poruszają, 
jaka jest frekwencja nie mogłem na razie ustalić, gdy nowy wikary i kierownik kółka ministrantów 
jeszcze mało w to wprawiony...” Na obecnym etapie poznawania dokumentów można 
przypuszczać, iż jest to pierwszy donos na późniejszego Ojca Świętego. W miarę upływu czasu ks. 
Karol Wojtyła pojawia się w sporządzanych doniesieniach coraz częściej.

Agenci nie lubią biskupa

Dopiero w momencie nominacji Karola Wojtyły na sufragana krakowskiego staje się on obiektem 
wnikliwie opisywanym w raportach agenturalnych. Co ciekawe, informatorzy SB nie szczędzą 
biskupowi Wojtyle kąśliwych uwag i formułowanych ze złośliwą satysfakcją informacji o 
napotykanych przez niego trudnościach. TW „Torano” w doniesieniu z dnia 22 grudnia 1959 r. 
relacjonuje kongregację dekanalną pod przewodnictwem ks. biskupa Karola Wojtyły, podczas której
biskup omówił nowoczesne metody duszpasterstwa oraz wspomniał o proponowanych innowacjach
w obchodach uroczystości Bożego Narodzenia i końca roku. Opisując kongregację „Torano” pisał: 
„Te myśli ks. bpa Wojtyły wywołały wprost wrzawę na sali, oburzenie i niezadowolenie głośno na 
zewnątrz objawiane... ks. Machay musiał dopiero dzwonkiem uspokajać wszystkich zebranych. 
Czegoś podobnego jeszcze nie było na takich zebraniach. Ks. bp. Wojtyła stracił głowę, zaczął się 
tłumaczyć, że to nie jego pomysł [zniesienie postu wigilijnego, Msze św. w noc sylwestrową, 
zagraniczne nowinki w metodach pracy duszpasterskiej – przyp. ML] że to jeszcze nie decyzja 
tylko rada... jednym słowem tłumaczył się jak dzieciak przed wszystkimi księżmi”. Równie 
nieprzychylnie oceniał TW „Torano” działania biskupa wobec wydarzeń w Nowej Hucie w 
kwietniu 1960 r. Komentując podjętą przez ks. biskupa Wojtyłę decyzję oskarżenia 
przedsiębiorstwa budującego obiekty nowohuckie o spowodowanie walk wokół krzyża pisał: 

„Poważniejsi księża kiwają nad tym głowami, jak to jest nierozsądny i głupi krok ze strony ks. 
biskupa Wojtyły i ks. kanclerza Kuczkowskiego, że się tych ludzi naraża na wiele nieprzyjemności, 
przykrości i niebezpieczeństwo usunięcia z pracy, kary więzienia itd. Mówi się także wśród 
duchowieństwa, że należy się spodziewać dużych nowych represji wobec duchowieństwa...”
Autor jest pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, był posłem sejmu I kadencji 
RP.           www.tygodnik.com.pl/numer/276729/lasota.html
(…..)   

PAP: Kardynał Wojtyła był chyba niesłychanie ważny dla bezpieki; wiadomo, że stosowano 
wobec niego najnowocześniejsze techniki podsłuchu i inwigilacji?

Ks. prof. Józef Marecki: Po raz pierwszy nazwisko Wojtyły przewija się przez dokumenty Urzędu 
Bezpieczeństwa w latach 1945-46, przy okazji zamieszek majowych. Drugi moment to rok 1949, 
kiedy Wojtyła wraca ze studiów z Rzymu i jest duszpasterzem akademickim, pracuje naukowo. 

                                                    

Ks. prof. Józef Marecki: Już w 1952 roku z kurii zwerbowano kilku tajnych współpracowników. 
To byli tzw. +agenci celni+ - nazwa pochodzi od celi więziennej, w której ich złamano. Metody ich 
werbunku były okrutne, to wiemy z relacji. Natomiast po roku 1960 zmienia się filozofia 
pozyskiwania współpracowników przez funkcjonariuszy SB. Nie chodziło o to, by werbować jak 
najwięcej osób duchownych, ale chodziło o niewielką, bardzo konkretną grupę, która by miała 
dostęp do informacji. A więc wybierano: pracowników kurii, osoby bardzo wpływowe, księży 
dziekanów, profesorów byłego Wydziału Teologicznego UJ. I dochodziło do takich sytuacji, że 
proboszcz jeszcze nie miał w ręce listu napisanego przez Wojtyłę, a już funkcjonariusze bezpieki 
mówili mu, że nie wolno mu tego listu czytać z ambony, gdyż znali jego treść

http://dzieje.pl/aktualnosci/ks-marecki-sb-analizowala-osobowosc-kard-wojtyly  
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LEPSZY  PAPIEŻ W  WATYKANIE 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,2651877.html

Do mieszkania Wojtyły SB nasyłała pod jego nieobecność komisje mieszkaniowe, by potem 
wytoczyć mu przed kolegium sprawę, że ich nie przyjął. Miał założony podsłuch telefoniczny i 
pokojowy. Podlegał ciągłej obserwacji zewnętrznej. O tym jak SB śledziło przyszłego papieża, 
opowiada Marek Lasota* z IPN
Wojciech Czuchnowski: Kiedy nazwisko Karola Wojtyły pierwszy raz pojawiło się w aktach 
bezpieki? 

Marek Lasota*: W 1946 r. po zorganizowanej przez studencką Bratnią Pomoc Akademicką 
manifestacji patriotycznej, która odbyła się 3 maja w Krakowie. Karol Wojtyła, wówczas kleryk, 
był działaczem Bratniej Pomocy. Jego nazwisko znalazło się na dziewiątym miejscu listy 
kilkudziesięciu osób przeznaczonych do rozpracowania operacyjnego sporządzonej przez UB. 
Oprócz niego jest tam dwóch jeszcze znanych później duchownych zaprzyjaźnionych z Karolem 
Wojtyłą - Andrzej Maria Deskur, późniejszy kardynał, przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Środków Masowego Przekazu i Stanisław Starowieyski, towarzysz Wojtyły podczas studiów w 
Watykanie, potem duszpasterz środowisk polonijnych w Ameryce Południowej. Przy nazwisku 
Wojtyły dopisane jest nazwisko Sikora - to funkcjonariusz odpowiedzialny za jego rozpracowanie. 
Dokument znaleźliśmy w rozproszonych materiałach dotyczących działaczy antykomunistycznego 
podziemia (WiN i NSZ). Nie ma śladów, jakie były efekty rozpracowania osób z tej listy.

Jak Karol Wojtyła przeżył represje wobec Kościoła w latach 50. - tzw. proces kurii 
krakowskiej, aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego? 

- Te burzliwe chwile przechodziły trochę obok niego. Wynikało to w jakiejś mierze z tego, że po 
kilku latach wikariatu w parafii św. Floriana w Krakowie arcybiskup Eugeniusz Baziak kazał mu 
wybierać pomiędzy pracą w parafii a karierą naukową. Ze wspomnień ludzi, którzy go znali, 
wynika, że ks. Wojtyła miał dylemat. Był bardzo zaangażowany w pracę duszpasterską wśród 
młodej inteligencji, i to znajduje swoje odbicie w dokumentach UB z tego okresu, gdzie jest 
określany jako ksiądz opiekujący się młodzieżą. Ostatecznie zaważyły argumenty profesorów - 
Wojtyła był wykładowcą wydziału teologicznego UJ do jego rozwiązania przez władze. Przekonali 
go, że powinien zrobić habilitację. Pozostawał jednak w sferze zainteresowania bezpieki. 
Zachowała się notatka krakowskiego wydziału ds. wyznań z 1956 r. Wezwano tam Wojtyłę jako 
wykładowcę seminariów duchownych i KUL-u. Pytano go o stosunek do PAX-u oraz pisma "Dziś i 
jutro" [gazety katolickich środowisk współpracujących z władzami - red.]. Odparł, że nie jest 
zainteresowany współpracą z tymi środowiskami. Notatkę z tego spotkania kończy zdanie: 
"Ślubowania na wierność PRL nie składał". 

W latach 60. władze zgodziły się, by Karol Wojtyła został biskupem krakowskim, licząc na 
jego ugodowość. Kiedy zorientowały się, że to były błędne rachuby? 

- To bardzo często powtarzana nieprawda o ugodowości Karola Wojtyły. Jest pochodzący z jesieni 
1963 r. dokument Wydziału Administracyjnego KC PZPR stanowiący odpowiedź na 
wniosekprymasa Wyszyńskiego o nominację na stanowisko biskupa krakowskiego. Prymas zgłosił 
trzy kandydatury, wśród nich Karola Wojtyły, wówczas biskupa pomocniczego. W tym dokumencie
PZPR określa Wojtyłę jako "bardzo niebezpiecznego przeciwnika ideowego". Uznano, że jako 
biskup pomocniczy poradził sobie z reorganizacją kurii, skonsolidował środowisko kleru 
krakowskiego, wprowadził rzutkich i inteligentnych księży, ma znajomości wśród krakowskiej 
inteligencji, prezentuje otwarty katolicyzm i cieszy się uznaniem Wyszyńskiego.                     133.



Na tę negatywną opinię partii składają się więc w gruncie rzeczy same zalety Karola Wojtyły jako 
administratora diecezji. Anonimowy autor opinii formułuje konkluzję, że na stanowisko biskupa 
krakowskiego należy przedstawić kandydata w poważniejszym wieku. Obawiano się, że Wojtyła ze 
względu na młody wiek - 43 lata - nie doczeka się szybko kapelusza kardynalskiego. A władzom 
był w Krakowie potrzebny kardynał do rozgrywki przeciwko Wyszyńskiemu. Oczekiwały, że 
zgłoszony zostanie na stanowisko biskupa krakowskiego bp Klepacz, który przewodniczył 
Episkopatowi w okresie uwięzienia prymasa Wyszyńskiego. 

Ostatecznie jednak Karol Wojtyła został metropolitą krakowskim. 

- Zadecydował o tym w grudniu 1963 r. ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. Według mojej 
hipotezy Cyrankiewicz dostał informację, że Wojtyła zabłysnął na drugiej sesji Soboru 
Watykańskiego swoim wystąpieniem na temat roli laikatu w Kościele. Zaczęło o nim być głośno. 
Cyrankiewicz być może uznał, że Wojtyła jest gwiazdą, która będzie przeciwwagą dla prymasa 
Wyszyńskiego. Bo dla władz największym złem był Wyszyński. Komuniści chcieli skonfliktować, 
podzielić polski Kościół na ośrodek warszawski i krakowski.

Czy te kalkulacje się powiodły? 

- Nie, i władza przekonała się o tym bardzo szybko. W wieku 47 lat Karol Wojtyła został 
kardynałem, po drodze była obrona krzyża w Nowej Hucie, w 1965 r. list biskupów polskich do 
biskupów niemieckich, którego autorstwo przypisuje się Karolowi Wojtyle, obchody Millennium. 
Nie udało się doprowadzić do rozłamu i poważnych konfliktów między prymasem a metropolitą 
krakowskim. 

Kiedy zaczęła się regularna inwigilacja biskupa Wojtyły? 

- Gdy w 1958 r. został sufraganem krakowskim. Szczyt osiągnęła w latach 60., gdy przekonano się 
o klęsce kalkulacji dotyczących jego konfliktu z Wyszyńskim. Tak zwanymi sprawami 
operacyjnego rozpoznania objęto wszystkie środowiska, z którymi związany był biskup Wojtyła. 
Jego samego próbowano nękać szykanami administracyjnymi. Na przykład do mieszkania przy ul. 
Kanoniczej SB nasyłała pod jego nieobecność komisje mieszkaniowe, by potem wytoczyć mu 
przed kolegium sprawę o to, że ich nie przyjął. Miał na stałe założony podsłuch telefoniczny i 
pokojowy. Podlegał też ciągłej obserwacji zewnętrznej. 

A agentura wokół jego osoby? 

- Dbano o to, żeby sieć była gęsta, z drugiej strony, w miarę pojawienia się nowych możliwości 
technicznych, rola agentury jako źródła informacji malała. Stawiano raczej na agentów, którzy 
mogli mieć wpływ na jego decyzje, działania. Pozyskiwano ich głównie w środowiskach świeckich.
Postacią pełniącą taką rolę od wielu lat był agent o pseudonimie "Ares", pracownik "Tygodnika 
Powszechnego" i urzędnik świecki kurii. Pozyskano go na zasadzie lojalnościowej. Zastrzegł, że nie
będzie donosił. Był przekonany, że jego rola będzie polegała na naprawie stosunków państwo - 
Kościół. Dość szybko został rozszyfrowany przez środowisko krakowskie i traktowany był jako 
postać dziwaczna.

Czy w latach 70. w raportach SB pojawiały się jakiekolwiek prognozy dotyczące tego, że 
Karol Wojtyła może zostać papieżem? 
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– Tak, i to dosyć wcześnie. Jesienią 1972 r. w relacji ze spotkania duchowieństwa 
archidiecezji poznańskiej SB przytacza opinię z Rzymu mówiącą o ciężkim stanie zdrowia 
Pawła VI i o tym, że gdyby teraz odbyło się konklawe, to jednym z najpoważniejszych 
kandydatów na papieża jest Karol Wojtyła. Potem w meldunkach z Krakowa do Warszawy 
pisze się wielokrotnie, że Wojtyła wkrótce opuści Kraków i obejmie ważną funkcję w 
Watykanie, że jest osobą bliską Pawłowi VI , który obdarza go wielkim zaufaniem. W 
materiałach z 1976 r. mocno podkreśla się znaczenie rekolekcji wielkanocnych, które dla 
kurii rzymskiej wygłosił Karol Wojtyła. To również ma dowodzić jego pozycji w Watykanie.
Z analiz SB wyziera dwojaki stosunek do Karola Wojtyły. Z jednej strony postrzegany jest 
jako wróg, z drugiej czuć w nich pewien respekt wynikający z tego, że jest to ktoś, kto 
wykracza poza sferę wpływów władzy.

Czyli twierdzenie, że komuniści nie byli przygotowani na to wydarzenie, nie jest 
prawdziwe? 

- Właśnie. Rozpoznanie mieli dobre. Albo te informacje lekceważyli, albo nie umieli ich 
odczytać. Raczej to drugie - czego dowodzi reakcja sekretarza KC PZPR Józefa Czyrka, 
który po wyborze Karola Wojtyły stwierdził: "Lepszy Wojtyła tam, w Watykanie, jako 
papież, niż tu, w Polsce, jako prymas". Ta wypowiedź jest dowodem ogromnej 
krótkowzroczności władz.

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 r. to ogromna mobilizacja 
aparatu bezpieczeństwa PRL. Jaki był cel tej mobilizacji.? 

- Na pewno nie bezpieczeństwo Ojca Świętego i uczestników tego wydarzenia. Pielgrzymkę
określono kryptonimem "Lato 1979". Nadrzędnym celem służb specjalnych było 
rozpoznanie planów nowego papieża, kierunków jego polityki globalnej. To już nie była 
sprawa dla krakowskiej SB. To była realizacja zadania postawionego przez sieć służb całego
bloku sowieckiego. Kolejnym celem była neutralizacja opozycji, która uczestniczyła w 
spotkaniach z Papieżem. Zaangażowano ogromne środki - oprócz 60 tys. umundurowanych 
milicjantów 20 tys. funkcjonariuszy po cywilnemu miało zadanie śledzenia przebiegu 
pielgrzymki i jej uczestników. Wypożyczono najnowocześniejszy sprzęt do podsłuchu i 
fotografowania od Stasi i KGB. Dwóch esbeków podających się za dziennikarzy Interpressu
miało pełną akredytację dziennikarską, dwóch zaangażowano jako funkcjonariuszy służby 
ochrony rządu do bezpośredniej obstawy Papieża. Mieli nagrywać wszelkie rozmowy w 
samochodzie i pomieszczeniach. Wszystkie telefony w kurii krakowskiej i biurze 
organizacyjnym pielgrzymki - łącznie 80 linii - były podsłuchiwane. Przygotowano 300 
miejsc w aresztach krakowskich. Wreszcie uruchomiono nie tylko agenturę miejscową, ale i 
z całej Polski, wydelegowano tajnych współpracowników SB nawet z województwa 
słupskiego. Mobilizacja była ogromna, ale efekty dosyć żałosne. Jedyna akcja, która tak 
naprawdę się powiodła, dotyczyła krzyża, który młodzież po spotkaniu z Papieżem 
przeniosła ze Skałki do miasteczka studenckiego, a potem na Błonia, gdzie został wkopany. 
Najpierw władze nakazały klerykom demontaż krzyża, a kiedy ci się nie zgodzili, dziesięciu
funkcjonariuszy MO przebranych w sutanny wykopało krzyż i przewiozło z Błoni na 
Skałkę. 
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Czy kolejne pielgrzymki były podobnie obstawiane? 

- Tak. Określano je kryptonimami "Zorza 1" (1983) i "Zorza 2" (1987). Przed tą pierwszą 
próbowano przeprowadzić wobec Papieża prowokację. Z tzw. archiwum Mitrochina 
[przemyconego na Zachód przez b. archiwistę KGB - red.] wynika, że ówczesny szef MSW 
gen. Czesław Kiszczak wpadł w panikę. Władza była przekonana, że Papież przyjedzie do 
Polski i zacznie się krwawa rewolucja. Mając doświadczenie z 1979 r., kiedy Papież nie 
chciał dostosować się do żadnych zaleceń, próbowano wymyślić coś, co Go powstrzyma. 
Wykorzystano starą i zaniechaną kiedyś przez SB sprawę kontaktów Karola Wojtyły ze 
środowiskami świeckimi w latach 60.

W mieszkaniu przyjaciela Ojca Świętego, ks. Andrzeja Bardeckiego, dwie funkcjonariuszki SB, 
podając się za wolontariuszki organizacji charytatywnej, podrzuciły pod nieobecność księdza 
paczkę ze sfałszowanym pamiętnikiem, który miał rzucić cień na Karola Wojtyłę. Była tam mowa o
zbytniej zażyłości biskupa z osobą z jego świeckiego otoczenia. 

O dziwnej wizycie powiadomiła ks. Bardeckiego jego gospodyni. Ksiądz po prostu spalił paczkę. 
Dwa dni później w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję, wyraźnie szukając tych materiałów. 
Akcją dowodził najprawdopodobniej kpt. Grzegorz Piotrowski, późniejszy morderca ks. 
Popiełuszki, który tego samego dnia miał po pijanemu poważny wypadek samochodowy w 
Krakowie, pod hotelem Holiday Inn. Tym wypadkiem zdekonspirował się, bo krakowska SB nie 
wiedziała nic o jego wizycie. Piotrowski wylądował w szpitalu, a sprawa jego tajemniczej misji 
stała się zbyt głośna i w rezultacie działań mających skompromitować Papieża zaniechano.

A już po tym, jak Karol Wojtyła został papieżem, władzom udało się w Jego bezpośrednim 
otoczeniu umieścić agenturę? 

- Nie ma materiałów wskazujących na to bezpośrednio. Wiadomo natomiast, że wszyscy księża, 
którzy wyjeżdżali do Rzymu, podlegali ogromnym naciskom, SB odbywała z nimi rozmowy, 
nakłaniano ich do współpracy. Z jakim skutkiem - trudno powiedzieć. Najczęściej meldowali o 
takich rozmowach przełożonym. Z dokumentów wynika, że efekt był mierny. Po takich rozmowach 
oficer SB odnotowywał, że należy zaprzestać dalszych kontaktów "z powodu nieprzejednanie 
wrogiej postawy wobec socjalizmu i PRL". Na pewno odrębne działania w celu umieszczenia 
agentury wokół Jana Pawła II podejmowały służby Związku Sowieckiego, ale na ten temat nie 
mamy danych.

Czy w archiwach po SB zachowała się teczka księdza Karola Wojtyły? 

- Tak jak wszystkie teczki księży została - przynajmniej w formie papierowej - zniszczona w roku 
1989. Wiemy jednak, że część z tych materiałów jest zachowana w mikrofilmach i pracujemy nad 
ich odnalezieniem. Ciekawe jest natomiast, że również jeśli chodzi o teczkę, to wobec Karola 
Wojtyła zaplanowano specjalne działania. Zachował się dokument z 1964 r., w którym szef 
Wydziału IV krakowskiej SB zwraca się do centrali o zgodę na opracowanie "na biskupa Wojtyłę" 
specjalnego wzoru teczki operacyjnej. Na czym ten wzór miał polegać, na razie nie wiadomo.

*Marek Lasota jest pracownikiem Biura Edukacji Publicznej w krakowskim oddziale IPN. 
Jego książka "Karol Wojtyła w dokumentach bezpieki" wkrótce ukaże się w wydawnictwie 
Znak 
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NAGŁA  ŚMIERĆ  BAZIAKA  i  SOBÓR  WATYKAŃSKI  II 

1.12.1952 r., wieczorem abp Baziak został zabrany do siedziby Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. Ponieważ odmówił potępienia księży, aresztowanych wcześniej pod 
absurdalnym zarzutem szpiegostwa, następnego dnia znalazł się w areszcie domowym. Mógł się 
kontaktować jedynie ze swoim kapelanem. Odebrano mu nawet żyletki a jedzenie dostarczało mu 
UB. Ponieważ nie dał się zastraszyć podczas kolejnych przesłuchań, 

16.12.1952 r. został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i osadzony w krakowskim więzieniu 
przy ul. Montelupich. Po 8 dniach przesłuchań odzyskał wolność. Zabroniono mu jednak 
sprawowania urzędu i nakazano opuścić Kraków. W tej sytuacji udał się do Krynicy, aby 
wykorzystać przymusowe wygnanie do podratowania nadwątlonego zdrowia.  Następnie osiadł w 
Tarnowie, gdzie mieszkała jego matka i siostra. 

3.12.1956 r. abp Baziak powrócił do Krakowa na skutek przemian  tzw. ' polskiego października '.

3.05.1957 r. poświęcił w Nowej Hucie działkę na której miał stanąć kościół. 

28.09.1958 r. konsekrował ks. Karola Wojtyłę, którego mimo oporów krakowskiej Kapituły, 
uczynił sufraganem. Członków krakowskiej kapituły przekonywał: <Pragnę>mieć biskupa do 
roboty, a nie do ozdoby, (...) ksiądz Wojtyła jest wykształcony w nowoczesnych kierunkach 
społecznych, zna komunizm. (...) ktoś taki jest potrzebny, zwłaszcza ze względu na Nową Hutę.
Jesienią 1959 r., abp Baziak podczas pobytu w Rzymie z wizytą „ad limina Apostolorum” w czasie 
rozmowy z Ojcem Świętym bł. Janem XXIII, bezskutecznie prosił o zwolnienie z rządów nad 
archidiecezją krakowską. W marcu 1962 r. Ojciec Św. bł. Jan XXIII mianował go metropolitą 
krakowskim. 

WOJTYŁA KALENDARIUM 

1961   18 – 19 stycznia Zakopane, „Księżówka”. Spotkanie duszpasterzy krajowych. Ks. bp K. 
Wojtyła w zastępstwie nieobecnego ks. Romana Lena SAC, krajowego duszpasterza pisarzy 
(wydawnictw) poinformował o sytuacji w tej dziedzinie.
9 września W Katedrze na Wawelu Msza św. na 20-lecie Teatru Rapsodycznego.
1962   15 marca Uzupełniono skład komisji Konferencji Episkopatu Polski. Do Komisji Studiów 
dokooptowano ks. bpa K. Wojtyłę.
22 – 24 sierpnia Wykłady dla duchowieństwa na KUL-u, poświęcone problematyce: kapłan w 
świecie współczesnym. Referat bpa Wojtyły: Kapłan na tle przemian współczesnych.
11 października – 8 grudnia Udział w I sesji Soboru Watykańskiego II.
Przemawia na XXIV kongregacji Soboru w związku z I rozdziałem schematu o źródłach 
Objawienia. Wypowiedź na piśmie odnosząca się do schematu o środkach przekazu społecznego.
Wypowiedź na piśmie w związku ze schematem De Ecclesia.
Abp Eugeniusz Baziak zmarł   trzy  miesiące  po  mianowaniu 15.06.1962 r. po obradach 
konferencji Episkopatu w Warszawie. Przyczyną śmierci był  podobno kolejny zawał serca -  ale  
przyczyna  wydaje się  mocno  naciągana i  możliwa  do  sprawdzenia  tylko  na  podstawie  
medycznej  dokumentacji wraz z  poprzednimi  zawałami.  Cztery dni później został pochowany w 
wawelskiej katedrze w krypcie pod Kaplicą Zebrzydowskich. Uroczystościom pogrzebowym 
przewodził już  fałszywy  bp Karol Wojtyła, jego następca.   5  października  ma  miejsce  pierwsza 
sesja  masońskiego  soboru  watykańskiego  II która  zakończyła  się  zniesieniem  Trójcy Świętej  
oraz  wprowadzeniem  do mszy  masońskich  rytuałów.
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"W marcu 1962 nastąpiły ważne decyzje Stolicy Apostolskiej, które zasadniczo zmieniały sytuację 
osobistą księdza arcybiskupa. Oto księża - sufragani krakowscy, Karol Wojtyła i Julian Groblicki, 
oraz księża kanonicy Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej zwrócili się dnia 2 lutego 1962 roku do 
Stolicy Apostolskiej z prośbą o mianowanie księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka arcybiskupem
- metropolitą w Krakowie. W odpowiedzi Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, A.J. Kardynał 
Cicognani powiadomił księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, że ksiądz arcybiskup Eugeniusz 
Baziak został przeniesiony na stolicę arcybiskupią w Krakowie, zostając administratorem 
archidiecezji we Lwowie, dla wiernych obrządku Łacińskiego. Wolę Ojca Świętego podał ksiądz 
prymas do wiadomości księdzu arcybiskupowi Eugeniuszowi Baziakowi 14 marca 1962, który 
wyraził księdzu Prymasowi kanoniczną zgodę na objęcie stolicy krakowskiej. Równocześnie jednak
ksiądz arcybiskup Baziak przez ręce księdza Prymasa wniósł prośbę do Ojca Świętego, by mógł 
pozostać jednocześnie przy stolicy arcybiskupiej we Lwowie, a to z uwagi na duchową wrażliwość 
wiernych archidiecezji lwowskiej, którzy o to prosili. 

Ksiądz Prymas zaznaczył, że w czasie rozmowy w Warszawie w dniu 13 czerwca 1962 'ksiądz 
arcybiskup Baziak głęboko przeżywał swoje rozłączenie z Katedrą lwowską'". Niestety, nie 
zdążono już uroczyście ogłosić jego nominacji, bo dwa dni po tej rozmowie ks. abp Baziak 
zmarł......

30 grudnia 1963 Karol Wojtyła został mianowany  przez  Watykan   arcybiskupem metropolitą 
krakowskim. Od tamtej pory droga Wojtyły prowadziła już prosto do Watykanu. 

Papież Jan Paweł II w swoim testamencie napisał: „Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia «in medio 
Ecclesiae», pragnę raz jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru 
Watykańskiego II, którego wraz z całym Kościołem - a w szczególności z całym Episkopatem - 
czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać
z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował. Jako Biskup, który uczestniczył w 
soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragnę powierzyć to wielkie 
dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości powołani. Sam zaś 
dziękuję Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć w ciągu 
wszystkich lat mego pontyfikatu”.

„Od pierwszego do ostatniego dnia” w obradach Soboru Watykańskiego II uczestniczył także 
prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Jego zainteresowanie sprawami soborowymi, a nade 
wszystko jego aktywną działalność w całym przebiegu obrad przedstawia interesująca publikacja 
pt. „Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Ojciec Soboru Watykańskiego II 1962-1965. 
Wybór dokumentów” (s. 414). Książka, zredagowana przez znanego polskiego historyka Kościoła -
ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka SDB (byłego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II) i Annę Wójcik (pracownicę Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego), ukazała się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa KUL.

Podczas Soboru Watykańskiego II, biskup, a następnie (od grudnia 1963 r.) arcybiskup metropolita 
krakowski, hierarcha, który przyjechał zza “żelaznej kurtyny” – dał się poznać gronu hierarchów 
Kościoła powszechnego. Na wielu z nich polski arcybiskup wywarł duże wrażenie z racji 
nieprzeciętnej osobowości i szerokości intelektualnych horyzontów. Był to wyraźny przełom w 
dziejach międzynarodowej “kariery” hierarchy Polski...
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W Soborze uczestniczyło niewielu biskupów zza żelaznej kurtyny. Ze 150 biskupów z krajów 
komunistycznych pojawiło się 25. Większość z nich stanowili biskupi polscy, których na Sobór 
pojechało 20. Reszta to dwaj Węgrzy i trzej Czechosłowacy. Nie przyjechał żaden z ZSRR, 
Rumunii, Bułgarii, Chin. Z Polaków będących na Soborze można wymienić kard. Stefana 
Wyszyńskiego, abp. Karola Wojtyłę, abp. Bolesława Kominka. Polscy biskupi na Soborze 
wystosowali   haniebne Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Autorem i 
inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek.  Orędzie nawet nie wspomniało o 
odszkodowaniach  wojennych  od  Rzeszy  hitlerowskiej  zaś  tekst  w  którym  błagano  
niemieckich  i  hitlerowskich  biskupów  o  przebaczenie  zasługuje  na  pewno  na  piekło. 

Krytycy  zarzucają Soborowi nieuzasadnione porzucenie wielu dotychczasowych koncepcji, które 
ich zdaniem sprawdzały się w życiu Kościoła do tej pory, a które składały się na całokształt jego 
pozycji w świecie. Dotyczy to wielu aspektów: stosunku do ekumenizmu i wolności religijnej, 
liturgii, pozycji i organizacji Kościołów partykularnych. W konstytucjach soborowych dopatruje 
sięherezji modernizmu, jak również złamania wielu ustanowionych wcześniej zakazów. 
Przeprowadzone w latach następujących po soborze zmiany w liturgii określa się jako jej 
protestantyzację. Generalnie krytyka z tej strony sprowadza się do zarzutu, że zmiany dokonane 
przez Sobór nie były konieczne, ponieważ należało się trzymać zasad dotychczasowych, 
ewentualnie że zmiany szły zbyt daleko. Konserwatyści podkreślają także możliwość wpływu 
masonerii na postanowienia Soboru. Jednym z ośrodków konserwatywnej krytyki jest Bractwo 
Świętego Piusa X oraz sedewakantyści. Krytycy modernistyczni zarzucali Soborowi rzecz 
dokładnie odwrotną – że zmiany w Kościele były zbyt małe i że nie dotknęły istoty Kościoła jako 
instytucji. Podnoszono zwłaszcza, że Kościół katolicki pozostał instytucją niedemokratyczną, zbyt 
mało zależną od wiernych, i że zbyt mało angażuje się w przemiany społeczne po stronie biednych i
upośledzonych  - co  jest   tradycją  tego  kościoła  od  najdawniejszych  czasów.

               ŚMIERĆ  APOSTOŁA  KAROLA  WOJTYŁY 

NOMINACJA  NA  SUFRAGANA
12 MARCA – arcybiskup Eugeniusz Baziak prosi Stolicę Apostolską o nominację na nowego 
biskupa sufragana ks.  Karola Wojtyły. Bezpieka  od  razu  o tym wiedziała  od  wtyczek w  kurii  
krakowskiej.  26 CZERWCA – na KUL–u odbyła się obrona pracy doktorskiej s. Marii 
Kasperkiewicz: "Przyjaźń i jej miejsce i zadanie w arystotelesowskim systemie etycznym”, której 
promotorem jest ks. doc. Karol Wojtyła. To pierwsza obrona pracy doktorskiej napisanej pod 
kierunkiem ks. doc. Wojtyły.

Było piękne lato 1958 r. Młody ks. Wojtyła, duszpasterz akademicki, wraz z przyjaciółmi pływał 
kajakami po rzekach Krutyni i Łyny. Nagle został wezwany przez prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Zostawił studentów i pojechał więc do Warszawy. Jak stał – w letnim stroju. 
Kardynał nie krył zdziwienia, gdy wręczał Wojtyle dekret Piusa XII o nominacji na biskupa 
sufragana archidiecezji krakowskiej.

Ale po kilku dniach ks. Wojtyła wrócił do studentów. Ci czekali na niego w Świętej Lipce, 
przepięknym maryjnym sanktuarium. Modlił się z nimi, śpiewał, rozmawiał o swojej nowej książce.
Na koniec, gdy nadszedł moment rozstania, studenci zgotowali mu radosne pożegnanie. Tańczyli i 
śpiewali wokół niego, podrzucali do góry, a potem zanieśli na rękach do samochodu, którym 
odjechał do Krakowa.
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                                         Prawdziwy  Karol  Wojtyła  jako  Biskup

Abp Antoni Tokarczuk, wówczas wikary w parafii w Kortowie tak wspomina okoliczności w jakich
ks. Karol Wojtyła dowiedział się o biskupiej nominacji: „w sierpniu 1958 r. Rano, w kościele Serca 
Jezusowego siedziałem w konfesjonale. Podszedł młody mężczyzna z plecakiem. Poznałem księdza 
Karola Wojtyłę. Z młodzieżą odbywał wycieczkę kajakową na Łynie. Chciał się umyć, odpocząć 
trochę. Zaprowadziłem go do swego mieszkania. Zostawiłem klucze. Radio Watykańskie w tym dniu 
ogłosiło jego nominację na biskupa sufragana krakowskiego. Jako pierwszy mogłem złożyć 
życzenia i gratulacje.”

Studenci, radując się z wywyższenia „Wuja Karola”, zanieśli umiłowanego duszpasterza na rękach 
do autobusu. Przyszły następca św. Piotra udał się do Warszawy, gdzie odbył spotkanie z prymasem
Stefanem kard. Wyszyńskim. Czekając na nocny pociąg do Krakowa, nominowany na biskupa 38-
latek w sfatygowane sutannie zajrzał do warszawskiego domu sióstr urszulanek. Wszedł do pustej 
kaplicy i modlił się leżąc na podłodze. Po kilku godzinach zaniepokojona siostra spytała, czy nie 
zechciałby zjeść kolacji. Przyszły papież odparł: „Mam pociąg do Krakowa dopiero po północy. 
Pozwólcie mi tu pobyć. Mam dużo do pomówienia z Panem Bogiem. Nie przeszkadzajcie.” 

 KOGO  PRZYJĄŁ WYSZYŃSKI  -raczej  na pewno  jeszcze  prawdziwego Karola  Wojtyłę

5 WRZEŚNIA – prymas Stefan Wyszyński przyjął nowych biskupów: Wronkę, Plutę, Drzazgę, 
Blecharczyka i Wojtyłę. Poinformował również, że księża biskupi Pluta i Wojtyła zostali powołani 
do Komisji Duszpasterstwa Ogólnego.

Uroczystą sakrę biskupią  Wojtyła otrzymał 28  września 1958 r, w święto św. Wacława, w 
katedrze wawelskiej.  Biskup Wojtyła otrzymał w darze od parafian z Wadowic pastorał, od zakonu 
benedyktynów z Tyńca infułę, od ks. Ferdynanda Machaya nową sutannę, od przyjaciół z Teatru 
Rapsodycznego szaty  …..
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INGRES  AGENTA  WOJTYŁY  wrzuta  medialna  z  agentem uwaga- na  ingresie  musiałby  
nosić    okulary       

Wprowadzenia  prawdziwego biskupa Karola Wojtyły do Katedry Wawelskiej
28 września 1958 r.Jest wyższy i  inaczej  wygląda

                    prawdziwy                        agent   upozowana wrzuta medialna  bezpieki                141.  



Prawdziwe muzeum, bez naciągania...
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gołębia 24)
W 1938 r. Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W czasie II wojny światowej kontynuował tajne studia na Wydziale Teologicznym 
tej uczelni. Na tym uniwersytecie w 1948 r. młody ks. Wojtyła uzyskał stopień doktora i prowadził 
wykłady z etyki społecznej, a w 1954 r. uzyskał habilitację, jako ostatni przed usunięciem Wydziału
z UJ. Wszechnica Jagiellońska nie zapomniała o swoim profesorze i 22 czerwca 1983 r. nadała 
Janowi Pawłowi II doktorat honoris causa. Odwiedzając Kraków w 1997 r., w pobliskiej kolegiacie 
akademickiej, kościele św. Anny, wygłosił przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału 
Teologicznego UJ. 
 
14. Bazylika Mariacka (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) (Rynek Główny)
W latach 1952-1957 Jan Paweł II był kaznodzieją i spowiednikiem w tej Bazylice. Jako Papież 
nawiedził ją trzykrotnie, a w 1991 r. przy ołtarzu stojącym u jej wejścia odprawił mszę św., podczas
której dokonał beatyfikacji bł. Anieli Salawy. 17 maja 1981 r. przed Bazyliką Mariacką zebrali się 
wszyscy uczestnicy Białego Marszu, zorganizowanego po zamachu na życie Jana Pawła II. W 
ścianę kościoła wmurowane są tablice upamiętniające beatyfikację Anieli Salawy i Biały Marsz. 
 
 Bazylika św. Floriana (ul. Warszawska 1)
W tej parafii ks. Karol Wojtyła, będąc od marca 1949 r. wikarym, zainicjował działalność 
duszpasterstwa akademickiego. Jednocześnie kontynuował swoją pracę naukową. Z parafii odszedł 
w listopadzie 1951 r., pozostając do 1958 r. duszpasterzem akademickim. Dnia 18 sierpnia 2002 r. 
na dziedzińcu Bazyliki Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami parafii. 

 17. Grób Rodziców Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim (lokalizacja mogiły jest 
zaznaczona na planie ustawionym przy wejściu do części wojskowej cmentarza od ul. 
Prandoty)
W tzw. wojskowej części cmentarza znajduje się grobowiec rodziny Wojtyłów i Kaczorowskich. 
Pochowani są tutaj: matka Jana Pawła II, Emilia z Kaczorowskich Wojtyła (zm. w 1929 r.), ojciec 
Karol Wojtyła (zm. w 1941 r.), brat Edmund Wotyła (zm. w 1932 r.), a także rodzice matki Ojca 
Świętego - Feliks i Maria Kaczorowscy oraz trzy inne osoby z rodziny Kaczorowskich. 

 Kościół Matki Bożej Królowej Polski ARKA PANA w Bieńczycach (ul. Obrońców Krzyża 1)
Historia powstania tutejszej parafii wiąże się z walką o drewniany krzyż, postawiony tu przez 
mieszkańców nowej dzielnicy Krakowa (Nowej Huty), z założenia traktowanej przez władze 
komunistyczne jako - pozbawionej  życia religijnego. Od 1960 r. przy tym krzyżu bp Karol Wojtyła 
odprawiał "pasterki" pod gołym niebem, a 14 października 1967 r. - już jako kardynał - sprawował 
mszę św. na rozpoczęcie budowy kościoła. Dnia 18 maja 1969 r. - wmurował kamień węgielny 
pochodzący z resztek murów konstantyńskiej bazyliki św. Piotra poświęcony przez ówczesnego 
papieża Pawła VI. W 1973 r. ówczesny metropolita krakowski powiedział tutaj: "chyba nie ma 
drugiej parafii w archidiecezji, w której bym tak często bywał jako wasz biskup". 15 maja 1977 r. 
kard. K. Wojtyła konsekrował ten kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski, zbudowany według 
projektu arch. Wojciecha Pietrzyka. W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II 
odprawiając mszę św. w pobliskiej Mogile wielokrotnie odnosił się do historii powstania tutejszej 
świątyni, zwanej Arką Pana. 

 Kamieniołomy na Zakrzówku (kapliczka przy skrzyżowaniu ulic: Pychowicka-Wyłom-
Norymberska)
W pobliskich kamieniołomach Karol Wojtyła pracował jako robotnik od września 1940 r. do 
października 1941 r.
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 Zatrudniono go przy wysadzaniu wapienia za pomocą ładunków amonitu oraz przy rozbijaniu 
bloków i ładowaniu na wagoniki kolejki wąskotorowej. W późniejszym okresie roznosił ładunki 
wybuchowe, a następnie pracował jako pomocnik maszynisty przy kolejce wąskotorowej. 
 
Dawne Zakłady Sodowe "Solvay" (ul. Zakopiańskiej 62, obecnie - Centrum Sztuki 
Współczesnej "Solvay")
W Zakładach Sodowych "Solway" Karol Wojtyła był zatrudniony od jesieni 1940 r. - początkowo 
jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku, a od lata 1941 r. do sierpnia 1944 r. - w 
oczyszczalni wody przy kotłowni. Pracował najczęściej na nocnej zmianie, poświęcając wolne 
chwile na lekturę i modlitwę.

„Czy to autentyczne?” — dziwi się pytaniu ks. dr Andrzej Nowobilski, dyrektor Muzeum 
Archidiecezjalnego w Krakowie. „Nie ma nic bardziej prawdziwego, choć jesteśmy w muzeum, to 
wszystko jest prawdziwe, przynajmniej w pierwszym, najstarszym papieskim pokoju” — tłumaczy 
spokojnie. W kamienicy św. Stanisława, przy Kanoniczej 19, ks. Karol Wojtyła zamieszkał w 
1952 roku i pozostał do 1958 r. Jednego pokoju użyczył mu ks. prof. Ignacy Różycki. Dziś, tak jak
wtedy, znajduje się tu oryginalne papieskie łóżko, szafa na ubrania i większy kredens z półkami na 
książki. Do całości skompletowano biurko i stół z parą krzeseł. „Meble przetrwały na kurialnym 
strychu” — przypomina ks. Nowobilski i dodaje, że z myślą o urządzeniu „papieskiego pokoju” 
zakładano w 1994 r. Muzeum Archidiecezji. Pokój jest najbardziej stabilną częścią muzealnej 
ekspozycji i chyba jedną z najczęściej odwiedzanych. „Nawet kiedy mamy interesujące i oryginalne
wystawy, przychodzą turyści i pytają o papieski pokój” — zauważają pracownicy Muzeum. Druga 
jego część powstała pod koniec lat 90., kiedy z „papieskim pokojem” połączono kilka pomieszczeń 
z sąsiedniej kamienicy, tzw. Dziekańskiej przy Kanoniczej 21. Jej ostatnim lokatorem był bp 
Julian Groblicki, który używał tych samych mebli, z których korzystał bp Wojtyła. 

Kamienica Dziekańska

W dwóch kamienicach przy ulicy Kanoniczej, gdzie obecnie mieści się Muzeum Archidiecezji 
Krakowskiej (ul. Kanonicza 19 i 21), mieszkał niegdyś Karol Wojtyła: w latach 1953–1958, jako 
ksiądz, pod numerem 19, później, w latach 1958–1967, jako biskup pomocniczy, pod numerem 21, 
w tzw. Domu Dziekańskim.   W muzeum można zobaczyć wiele pamiątek związanym z papieżem. 
Do zwiedzania udostępniono pokój, w którym mieszkał.
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Rok akademicki 1957 - 1958   Wykłady Wojtyły koncentrują się wokół etyki seksualnej i są 
kontynuowane w roku akademickim 1958-1959. 
1960   Wydawnictwo KUL-u publikuje książkę Karola Wojtyły "Miłość i odpowiedzialność" 
 Rok akad. 1960/1961 – AGENT  UB  jako  Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na pół etatu; 
prowadzi 1 godz. tyg. wykładu monograficznego „z wybranych zagadnień z etyki”-  bo  bał się 
pokazywać   na  KUL...

PO  ŚMIERCI  PRAWDZIWEGO  WOJTYŁY WPROWADZIŁ  SIĘ  DO  JEGO   
MIESZKANIA   AGENT i  BEZPIEKA   ZAWŁASZCZYŁA  CAŁE  ARCHIWUM  
APOSTOŁA

Kiedy w 1997 roku urządzono w tych pomieszczeniach śniadanie dla Papieża i jego najbliższej 
świty, Ojciec Święty od razu przypomniał sobie, gdzie jest: „Tu przecież kiedyś mieszkałem”, a 
potem dodał: „Tylko w tej wnęce nie stała szafa, ale łóżko. Pamiętam, bo czasem w zimie 
trochę marzłem”.

Na tej ulicy, Kanoniczej 19 i 21 mieszkał przez kilkanaście lat. Ilekroć wchodzę do tego domu, 
czuję Jego obecność. I tak jak przed kilkudziesięciu laty, tu przy ulicy Kanoniczej spotykał się z 
wieloma ludźmi, tak i teraz gromadzi nas w Muzeum Archidiecezjalnym i zaprasza na spotkanie z 
Nim. Pamiątki zgromadzone, które tu możemy zobaczyć, dają nam okazję do ponownego przeżycia
spotkania z Janem Pawłem II. Obiekty prezentowane na tej wystawie potwierdzają, że są one 
zwyczajne, tak jak prosty i zwyczajny był kard. Karol Wojtyła. 
Od roku 1958, w związku z otrzymaniem sakry biskupiej, Karol Wojtyła zawiesza na dwa lata 
prowadzenie zajęć w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku akademickim 1960/61 biskup 
Wojtyła zatrudniony jest na pół etatu. W praktyce jego obecność w KUL polega na kilku 
przyjazdach w ciągu roku, w czasie których prowadzi kilkugodzinne wykłady oraz seminaria.

Po skończonych studiach doktorskich w latach 1952 - 1958 ks. Karol Wojtyła zamieszkał przy ul. 
Kanoniczej 19, w malutkim pokoju na pierwszym piętrze, który odstąpił mu ks. prof. Ignacy 
Różycki. Jak wyglądał pokój ks. prof. Wojtyły można zobaczyć dzisiaj. Znajduje się tutaj  
biblioteczka, szafa na ubrania, łóżko, biurko oraz  stolik z trzema krzesłami. Nic więcej już nie 
mogło się zmieścić. Pokój z tego okresu posiada kompletne wyposażenie. Uzupełniono go  
pamiątkami po ks. profesorze takimi jak rękopisy, publikacje książkowe, pióra wieczne, pierwsze 
narty ks. Karola (tzw. "zubki" z 1954  ze słynnymi wiązaniami typu "kandahary"), a także "Haedy" 
- ostatnie narty, którymi posługiwał się już jako Kardynał. W szafie znajdują się: toga profesorska, 
sutanna biskupia i kardynalska. Z tego okresu zachowała się jeszcze lampka nocna, a także maszyna
do pisania, której używał kardynał Karol Wojtyła mieszkając w Kolegium Polskim w Rzymie. 

Po otrzymaniu sakry biskupiej w 1958 r., biskup Wojtyła przeniósł się do sąsiedniej kamienicy 
Dziekańskiej pod numerem 21, gdzie mieszkał do końca 1967 roku. Dzisiaj, w odrestaurowanych w
latach 1997-2004  pomieszczeniach, od 2005 roku prezentowana jest wystawa "Dary Papieskie w 
Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie - w Hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II". Pośród 
ponad czterystu eksponatów - darów Ojca Świętego Jana Pawła II dla Muzeum - znajdują się liczne 
przedmioty którymi posługiwał się Biskup Karol Wojtyła, m.in. komplet mebli, komoda oraz 
klęcznik. W 1997 r., w czasie Pielgrzymki Apostolskiej do ojczyzny, Ojciec Święty Jan Paweł II 
zaszczycił Muzeum swoją osobą. W Kamienicy Dziekańskiej spożył śniadanie. W sali, która była 
kiedyś Jego biblioteką, dziś prezentowany jest porcelanowy serwis śniadaniowy, wyprodukowany 
w Ćmielowie.
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W dniu 9.XI.1958 roku prawdziwy  biskup  Wojtyła odprawił mszę św. pontyfikalną z okazji 
koronacji Jana XXIII. Wiele wysiłków poświęcał sprawom wiernych w Nowej Hucie, gdzie ze 
względów ideologicznych ówczesna władza utrudniała kontakty księży, a zwłaszcza 
hierarchów kościelnych z wiernymi. Wtedy zrodziła się myśl budowy kościołów w Nowej 
Hucie. 
W takim oto klimacie duchowym rozwijało się moje życie kapłańskie i biskupie. Owe dwa systemy 
totalitarne, a więc z jednej strony groza wojny, obozów koncentracyjnych nazizmu, z drugiej zaś 
ucisk i terror komunistyczny, które tak bardzo zaciążyły nad naszym stuleciem, dane mi było 
poznać niejako od wewnątrz. Łatwo więc zrozumieć moją wrażliwość na kwestię poszanowania 
godności każdej osoby ludzkiej i jej praw, a zwłaszcza prawa do życia. Kształtowała się ona już w 
pierwszych latach mojej kapłańskiej posługi i towarzyszy mi do dzisiaj. Łatwo zrozumieć także 
moje zatroskanie o rodzinę oraz o młodzież. Wszystko to wyrasta organicznie z tamtych właśnie 
dramatycznych doświadczeń.

Dnia 15.VI.1960 roku biskup Karol Wojtyła napisał taki list: Droga Aniu, z listu Twojego
dowiedziałem się, że w dniu 12.VI. przystąpiłaś już do Pierwszej Komunii św. Bardzo się cieszę, żeś
tego szczęścia dostąpiła i życzę ci, byś w całym swym życiu jak najbliżej była Pana Jezusa i często z
Nim w Komunii św. się łączyła. Karol Wojtyła, który udzielał Ci Sakramentu Chrztu św. Ten list
poświadcza  jak  biskup  cenił  opiekę  duszpasterską  nad  najmłodszymi.  Biskup  Karol  Wojtyła
zainicjował  i  uczestniczył  w  pracach  Instytutu  Rodziny,  który  wkrótce  przekształcił  się  w
samodzielne studium przy Papieskim Wydziale Teologicznym. 

W świetle długiego doświadczenia, pośród tylu przeróżnych sytuacji, nabrałem przekonania, że 
tylko z gleby kapłańskiej świętości może wyrastać skuteczne duszpasterstwo - cura animatum. 
Najgłębszym sekretem prawdziwych sukcesów duszpasterskich nie są bowiem środki materialne, 
zwłaszcza "środki bogate". Trwałe owoce duszpasterskich trudów rodzą się na podłożu świętości 
kapłańskich serc. To jest podstawa! 

W 1960 ukazała się książka Karola Wojtyły pt. "Miłość i odpowiedzialność", wydana przez 
Towarzystwo Naukowe KUL, a w numerze 12 "Znaku" tekst "Przed sklepem jubilera", podpisany 
pseudonimem Andrzej Jawień zaopatrzony wyjaśnieniem: "Medytacje o sakramencie małżeństwa, 
przechodzące chwilami w dramat". Autor napisał wtedy do Mieczysława Kotlarczyka: Pragnę 
zapytać o dwie Wasze premiery, których nie udało mi się dotąd zobaczyć : "Dialogi miłości" oraz 
"List do Ludożerców". Prócz tego muszę Ci przesłać owoc moich zainteresowań literackich. Już od 
dłuższego czasu próbowałem "stylu rapsodycznego", który wydaje mi się raczej służyć medytacji niż
dramatowi (może to tylko mój punkt widzenia). Przesyłam maszynopis do przejrzenia. Karol. 
Z wielkim zaangażowaniem pełnił  obowiązki nie tylko naukowca, ale także i  biskupa.  Udzielał
sakramentu  bierzmowania,  święceń  diakonatu  i  prezbiteratu.  Brał  udział  w  konsekracjach
biskupich. Prowadził rekolekcje, dni skupienia, wygłaszał konferencje dla różnych stanów i grup
zawodowych. Wizytował parafie i odwiedzał najciężej chorych w ich domach. Odprawiał Mszę dla
głuchoniemych,  spotykał  się  z  dziećmi  „sprawnymi  inaczej”.  Brał  udział  w  spotkaniach
opłatkowych dla różnych grup, podczas których bardzo chętnie śpiewał kolędy.  W 1960 r.  z jego
inicjatywy  rozpoczął działalność Instytut Rodziny, który początkowo adresowany był tylko do
świeckich, a od 1965/1966 r. także i do księży.

           ???          Czy tu  już  nie  żył?  Możliwe, że  tak.  Był  bardzo  aktywny  
                                          i   popularny i  przez   to  niebezpieczny   .
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Na zajęcia ze studentami zupełnie zabrakło mu czasu. Dopiero w roku akademickim 1960/61 
zatrudnił się na pół etatu na Katedrze Etyki KUL, by prowadzić przynajmniej kilka godzin zajęć 
tygodniowo. Z czasem spotkania przeniosły się do Krakowa - biskup Wojtyła zapraszał na nie 
studentów i wykładowców z KUL-u i UJ, potem już tylko wykładowców  (  bo  miał  inne  plany 
i  nie  był  kapłanem  ani duszpasterzem )  Często chodził z nimi na spacery, dyskutując. 

W ścisłym gronie współpracowników z Lublina wyjeżdżał też na narty. Towarzyszyli mu wówczas 
ks. Tadeusz Styczeń, księża profesorowie Stanisław Nagy, Ignacy Różycki, Marian Jaworski - 
właściwie cała katedra z wyjątkiem księdza Andrzeja Szóstka. "Jędruś, musisz się koniecznie 
nauczyć jeździć na nartach, bo nie możesz brać udziału w najważniejszych posiedzeniach katedry" -
mawiał do kolegi ksiądz profesor Wojtyła -  nie  był  to styl  dżentelmena  Karola  Wojtyły  ! 
Na stolicy biskupiej w Krakowie po śmierci Metropolity Krakowskiego Eugeniusza Baziaka 
(15 czerwca 1962 r.) rozpoczął się trwający półtora roku wakat. W oczekiwaniu na nominację 
nowego arcybiskupa metropolity krakowskiego funkcję wikariusza kapitulnego, to znaczy 
administratora diecezji krakowskiej pełnił ks. bp Karol Wojtyła. Tego samego roku bp Wojtyła 
zrezygnował z prowadzenia wykładów na Wydziale Teologicznym w Krakowie, aby od 
11 października wziąć czynny udział w obradach Soboru Watykańskiego II w Rzymie.

PRAWDZIWY BISKUP                                                        AGENT  UB

Niepublikowane dotychczas prywatne listy Jana Pawła II do rodziny Półtawskich, szczególnie 
Wandy, zapis jej drogi duchowej pod kierownictwem księdza, biskupa, kardynała a wreszcie 
papieża oraz relacje ze wspólnie spędzanych wakacji składają się na książkę „Beskidzkie 
rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Połtawskich”. Ukaże się ona 
nakładem wydawnictwa „Edycja św. Pawła”.
Wanda Półtawska, nazywana przez Wojtyłę „siostrą” i „drogą Dusią”, pozostawała w przyjaźni z 
Janem Pawłem II aż do jego śmierci – znalazła się w niewielkim gronie osób, które czuwały przy 
jego łóżku w ostatnich dniach i godzinach życia.
Spotkali się po wojnie przy konfesjonale. Półtawska, która miała za sobą cztery lata obozu 
koncentracyjnego w Ravensbrück - gdzie widziała najniższe, ale też najwznioślejsze zachowania 
ludzkie - szukała odpowiedzi na dręczące ją pytania dotyczące natury ludzkiej i wiary. Po wielu 
rozczarowaniach kolejnymi spowiednikami, zrozumienie i kierownictwo duchowe znalazła dopiero 
u ks. Wojtyły, który stał się przyjacielem całej rodziny, powiernikiem jej duchowych rozterek. 
Kierownictwo polegało nie tylko na spowiedzi, ale również na "prowadzeniu" duchowego rozwoju 
Wandy Półtawskiej. Były to wspólne lektury, modlitwa, dyskusje a przede wszystkim zadanie 
medytacji nad tematami, które przysyłał jej w listach.                                                                146.



Półtawska niemal codziennie robiła notatki dla „Brata” - jak go nazywała razem z mężem 
Andrzejem i jak on sam podpisywał się w listach do nich, także jako papież - w których zapisywała 
swoje rozmyślania, ale również stany emocjonalne i niezwykle trudne doświadczenia choroby 
nowotworowej, wiążącej się z ogromnym bólem fizycznym. 

Wojtyła czytał jej notatki, robił w nich podkreślenia, dopisywał na marginesie swoje komentarze. 
Pisał też listy, w których pocieszał, wspierał, pomagał uporać się z negatywnymi emocjami swojej 
„siostrzyczki”. A pisał często – także w czasie pierwszego i drugiego konklawe – nawet tuż po 
wyborze na papieża. Gdy nie mógł wspierać „drogiej Dusi”, powierzał ją ks. Marianowi 
Jaworskiemu, który znajdował się w gronie najbliższych przyjaciół. Przy niektórych listach do 
Półtawskiej, prosił, by przeczytała wszystko „Marianowi”.
„Beskidzkie rekolekcje” zawierają faksymile listów Wojtyły, a wszystkie zapiski i notatki Wandy 
Półtawskiej, jak podkreśla ich autorka, zostały przeczytane i zaaprobowane przez Jana Pawła II. 
Gdy zapytała go, czy powinna je spalić, odrzekł krótko: „szkoda”. W książce znalazło się też kilka 
tekstów wspomnieniowych Półtawskiej, z których dowiedzieć się można m.in. o tym, jak powstał 
„Tryptyk rzymski”.

ROK  1960  KALENDARIUM 

• 1 stycznia - msza św. oraz przemówienie noworoczne bpa Karola Wojtyły w bazylice oo. 
Franciszkanów w Krakowie; 

• 3 stycznia - msza św. odprawiona przez bpa Karola Wojtyłę w kaplicy ss. Miłosierdzia w 
Krakowie. Po nabożeństwie przyszły Papież odwiedził chorych znajdujących się pod opieką 
Zgromadzenia; 

• 7 stycznia - 
• Bp Karol Wojtyła odprawił mszę św. w kaplicy ss. Miłosierdzia; 
• Po nabożeństwie odwiedził chorych w Zakładzie przy ul. Helców 2 w Krakowie; 

• 13 stycznia - bp Karol Wojtyła odprawił mszę św. u ss. Prezentek z okazji 300-lecia 
Zgromadzenia w Polsce; 

• 1 lutego - udział bpa Karola Wojtyły w odbywającej się w Myślenicach konferencji dla 
inteligencji; 

• 14 lutego - wizyta bpa Karola Wojtyły w Zakładzie Opieki prowadzonym przez ss. 
Albertynki w Krakowie przy ulicy Zielnej. Biskup Wojtyła obszedł wszystkie sale, zbliżył 
się do każdej chorej, długo modlił się przy łóżku umierającej staruszki; 

• 21 lutego - udział bpa Karola Wojtyły w konferencji z okazji dnia skupienia sióstr 
przedszkolanek; 

• 25 lutego - wizyta bpa Karola Wojtyły w domu ss. Albertynek na Prądniku w Krakowie. 
Podczas spotkania biskup Wojtyła mówił o roli Zgromadzenia, które ma spełniać rolę 
„kwasu chlebowego” w społeczeństwie; 

• 28 lutego - biskup Wojtyła odprawił mszę św. w kaplicy ss. Albertynek w Krakowie i 
odwiedził chorych w zakładzie prowadzonym przez siostry

Karol Wojtyła a Nowa Huta
W 1958 roku biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej został ks. Karol Wojtyła. 
Uzasadniając tę nominację arcybiskup Eugeniusz Baziak, mówił o potrzebie sprawnego kierowania 
tworzącą się społecznością katolicką w Nowej Hucie. Budowa nowej świątyni, trudne problemy 
duszpasterskie oraz jawna wrogość komunistycznych władz wobec tworzącego się nowohuckiego 
Kościoła, wymagały umiejętnego i nowatorskiego działania. Biskup, a następnie kardynał 
metropolita krakowski, był obecny w Nowej Hucie przez cały okres pasterskiej posługi w 
archidiecezji krakowskiej. 
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Walka o krzyż w 1960 r.
Na początku 1957 roku Urząd ds. Wyznań wydał zgodę na lokalizację dużego kościoła nieopodal 
Teatru Ludowego, przy ul. Marksa w Nowej Hucie, gdzie stanął krzyż poświęcony przez ks. abpa 
Eugeniusza Baziaka. Wkrótce komuniści wycofali zgodę, konfiskując 2 mln zł z konta Komitetu 
Budowy Kościoła i informując, że w miejscu przyszłego kościoła stanie szkoła. 19 kwietnia 1960 
roku władze nakazały, by proboszcz Bieńczyc, ks. Satora usunął krzyż. Kapłan stanowczo odmówił.
27 kwietnia 1960 roku grupa robotników rozpoczęła wykopywanie krzyża. W jego obronie stanęły 
kobiety. Wkrótce zebrała się większa grupa wiernych, którzy rozpoczęli modlitwę i śpiewy 
religijnych pieśni. Po kilku godzinach przybyły jednostki ZOMO. Starcia rozszerzyły się na całą 
dzielnicę i trwały do później nocy. Milicja użyła broni palnej. Nad ranem rozpoczęła się pacyfikacja
dzielnicy i hoteli robotniczych. Aresztowano około 200 osób, później zatrzymano kolejnych 200, w 
czasie starć 81 funkcjonariuszy odniosło rany, liczba rannych demonstrantów jest nieznana, gdyż 
większość obawiała się prosić o pomoc lekarską, opatrzono jedynie 12 z nich, 6 osób znalazło się w
szpitalach z ranami postrzałowymi. Wszczęto 170 dochodzeń sądowych, 166 wniosków skierowano
do kolegium. Pomocą służyło zwłaszcza 900 zdjęć, wykonanych przez agentów SB. Zapadały 
wyroki od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.  

27 kwietnia 1960 roku przychodzą robotnicy ze spychaczem celem usunięcia krzyża. Rozpoczyna 
się jedyna w swoim rodzaju "walka o krzyż Chrystusowy w Nowej Hucie". Przejeżdża dużo milicji,
bo gromadzą się liczni wierni, którzy czynnie bronią krzyża. Już w południe są pobici i ranni. Po 
pierwszej zmianie przychodzą robotnicy z kombinatu. Komuniści gromadzą dużo milicji i wojska z 
KBW. Około 20.oo cała Nowa Huta zostaje pozbawiona elektryczności, zaczęto strzelać, używać 
armatek wodnych i gazu łzawiącego. Rozpoczęły się masowe aresztowania. Wielu rannych ukrywa 
się w blokach. Komuniści plac kościelny zabrali. Katolikom zostały łzy i jeszcze większa wiara, 
bowzmocniona ofiarą krwi i cierpienia. Tu w obronie ludzi i sprawy wielką rolę odegrał ks. Bp 
Karol Wojtyła. Nie ustawano w staraniach o pozwolenie na budowę kościoła. Komuniści znowu 
żądają zmiany proboszcza. Ks. Satora odchodzi do pracy w Kurii, a parafią kieruje, bez nominacji, 
ks. Zbigniew Mońko i księża wikarzy: Ks. Stanisław Gałuszka, ks. Eugeniusz Sukiennik. Funkcje 
Ordynariusza Diecezji pełni ks. bp, a od roku 1964 abp Karol Wojtyła.

Dziś w miejscu, gdzie dawniej stał krzyż, stoi pomnik Krzyża Nowohuckiego, zaprojektowany 
przez krakowskiego artystę rzeźbiarza prof. Stefana Dousę. Odlany z brązu monument ma prawie 5 
metrów wysokości i waży ok. 600 kg. O wydarzeniach z 1960 r. przypominają umieszczone u 
podstawy pomnika popękane płyty, w których odciśnięte zostały ludzkie dłonie i strony gazet z 
tamtego czasu. Na płytach są napisy: "Janowi Pawłowi II - obrońcy krzyża - wdzięczni mieszkańcy 
Nowej Huty" oraz słowa wypowiedziane przez papieża w 1979 r.: "Od krzyża w Nowej Hucie 
zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja nowego Millenium". 
- Komuniści chcieli społeczeństwo ateizować, zatomizować i stworzyć z niego masę podmiotów 
niezależnych od siebie, niezwiązanych ani lojalnością wobec organizacji kościelnej, ani lojalnością 
wobec Dekalogu – słyszymy w komentarzu prof. Wojciecha Roszkowskiego. 

Narastanie sporu

W 1958 r. dochodziły jednak do nowohucian sygnały od życzliwych urzędników, że kościoła nie 
będzie. Rada Narodowa i Wydział. ds. Wyznań w Krakowie zaczęły mnożyć problemy. Nie 
podobała się dokumentacja prawna gruntu, rzekome nieprzestrzeganie przepisów BHP, pojawiły się
zarzuty o libacje i seks w barakach przy parafii. Leon Król z krakowskiego wydziału zażądał 
odwołania ks. Kościelnego. Nowym proboszczem został ks. Mieczysław Satora, tajny 
współpracownik SB od 1947 r., zwerbowany najprawdopodobniej w związku z zabójstwem 
komendanta MO w Niegowici.
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W planach operacyjnych SB parafia w Bieńczycach miała być tylko przystankiem dla Satory. 
Bezpieka zamierzała sprowokować konflikt swojego współpracownika z lokalnymi władzami. 
Dzięki temu ksiądz jako obrońca wiary stałby się wiarygodny dla
kurii biskupiej, w której SB zamierzała go umieścić. Satora wiedział o planach wobec siebie i je 
akceptował. Wybuch niezadowolenia w Nowej Hucie był więc tylko kwestią czasu.
W lutym 1960 r. władze zagarnęły pieniądze komitetu budowy kościoła i zlikwidowały 
stowarzyszenie. W miejscu przeznaczonym na kościół miała stanąć szkoła, a krzyż miał zniknąć. 
Od strony formalnej spór nie był jednak zakończony. W kwietniu Satora odrzucił więc żądanie 
Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych usunięcia krzyża, a 24 kwietnia ogłosił decyzję władz o 
zakazie budowy, sugerując jednocześnie przekonanie kurii, że kościół jednak powstanie. Ktoś na 
płocie budowy powiesił plakat wzywający do obrony krzyża.

Starcia
27 kwietnia 1960 r. o godzinie 8 na placu budowy pojawia się spychacz. Z okolicznych mieszkań 
przymiarki do usunięcia krzyża widzą żony robotników pracujących na pierwszą zmianę. O 8.30 na 
placu jest już kilkadziesiąt osób. Dochodzi do słownych utarczek. Podkopany krzyż chwieje się. W 
robotników DBOR lecą grudy ziemi i kamienie. Ludzie biją i przepędzają budowlańców.
O godz. 9 przybywają pierwsze radiowozy i lokalna SB. Milicja najpierw wyczekuje, potem 
zaczyna bić protestujących. Tłum na placu gęstnieje i o godz. 14, gdy pracę kończy pierwsza 
zmiana, liczy już 2000 osób. Kolejne 3000 idzie pod dzielnicową radę narodową, która o godz. 21 
stanie w płomieniach. Powstają barykady, w stronę milicji lecą kamienie, butelki. Zamieszanie 
wykorzystują pospolici chuligani, być może kierowani przez agentów SB, dewastując kioski i 
budkę telefoniczną. Przed północą MO i ZOMO, wspierane przez żołnierzy KBW, opanowują 
sytuację, niszcząc barykady i rozpędzając tłum. Słychać strzały z broni palnej. 28 kwietnia jest już 
spokojniej. MO bije i przepędza protestujące pod krzyżem grupy kobiet.
W wyniku zajść aresztowano 493 osoby, z których 87 dostało kary więzienia, a 119 grzywny. Pod 
kontrolą MO odbyły się dwa pogrzeby, najprawdopodobniej osób zastrzelonych przez milicję. 
Rannych zostało 118 milicjantów, w tym 15 ciężko.

Następstwa
Zamieszki zaskoczyły bp. Wojtyłę, który wystosował apel do wiernych.
 Miał on być odczytany do 1 maja. 
Biskup przemawiał w nim w bardzo uspokajającym tonie, twierdząc jednocześnie, że krzyż do 
czasu zbudowania kościoła musi w Nowej Hucie pozostać. Satora przekazał w nocy list 
urzędnikowi wydziału ds. wyznań, który zabronił jego rozpowszechniania. Jednocześnie władze 
oskarżyły publicznie proboszcza o podżeganie do zamieszek.
 Satora na ich żądanie szybko został zdjęty z parafii. Jako symbol oporu wobec władzy trafił do 
pracy w kurii na wysokim stanowisku, mieszkając w tej samej kamienicy co bp Wojtyła. 

SATORA 

"Wierny" SB do śmierci Ksiądz Mieczysław Satora także dostał się w tryby SB - pisze ks. Jan 
Szczepaniak z PAT. Zachowane w IPN teczki dowodzą, iż z komunistyczną bezpieką 
współpracował aż 33 lata jako "Marecki", "Tukan", "Dyrektor" i "Kolejarz". Zachowały się 
pokwitowania odbioru pieniędzy i prezentów od SB. Plan osadzenia księdza w krakowskiej kurii 
uknuto już w 1953 r. - czytamy. Kilka lat później udało się go zrealizować. Jako TW "Marecki" 
kapłan nie dopuścił np. do odczytania listu bp Wojtyły do mieszkańców Nowej Huty i do udziału 
biskupa krakowskiego w nabożeństwie w tej dzielnicy. 
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Ten agent był wyjątkowo aktywny, informował, brał pieniądze, lekarstwa (chorował na cukrzycę) i 
upominki. Sumy, jakie dostawał od SB - jak twierdzi autor rozdziału - nie były zawrotne. Ale w 
latach 60. brał też duchowny np. "kupon materiału na ubranie" czy motor "Jawa" i "artykuły 
delikatesowe". Nie gardził pomarańczami, biletem na mecz reprezentacji Węgier z drużyną 
Krakowa czy na koncert "Mazowsza".

 Spełniano nawet jego dziwaczne zachcianki - na prośbę kapłana funkcjonariusz Kudła załatwił mu 
w 1976 r. wejściówkę na proces sądowy wielokrotnego mordercy. Kapłan pomagał też za 
pośrednictwem SB swej rodzinie - dbał o dobrą pracę dla krewnych. Było za co go nagradzać - ten 
wyjątkowo szkodzący Kościołowi agent przekazywał SB z kurii m.in. ważne dokumenty, a nawet 
odciski pieczęci kurialnych. Na podstawie jego donosów - pisze ks. Szczepaniak - dokonano kilku 
aresztowań. Ujawnianie przez tego TW "grzechów" księży prowadziło czasem do kolejnych 
werbunków. "Marecki" przyczynił się też do zatrzymania przebudowy kościoła w Mydlnikach. To, 
co najbardziej poraża - czytamy - to fakt, iż duchowny posuwał się nawet do instruowania SB. W 
obszernej naukowej publikacji nie brak także heroicznych przykładów postawy inwigilowanych 
duchownych - jak bp. Jana Pietraszki, który zmarł w opinii świętości. Co szczególnie istotne, Filip 
Musiał z krakowskiego IPN przypomniał także sylwetki tych, którzy sumienia duchownych łamali -
szefów Wydziału IV SB z Krakowa, specjalizujących się w walce z Kościołem. Ich życiorysy i 
"dokonania" z pewnością do czytelnika przemówią. Znajdziemy też w książce materiały z funduszu
operacyjnego po IV Wydziale oraz Wydziale Studiów i Analiz KW MO w Krakowie. To informacje 
m.in. o lokalach kontaktowych i pieniądzach przekazywanych agentom. Odnotowywano nawet 
wydatki na taksówkę czy zakup kawy lub szynki. Ujęto też w nich opłatę czynszu za lokal 
kontaktowy czy zakup piecyka elektrycznego i ścierek. Mieszkaniowe wydatki SB obejmowały 
dorobienie klucza i pranie, kupno poduszki czy wstawienie szyby. TW kuszono natomiast ciastem i 
winem, koniakiem i podobnymi deficytowymi dobrami. Na taki lep szła niewielka część 
duchownych. "

 Tymczasem niczego niepodejrzewający biskup    Wojtyła wziął proboszcza w obronę, zwracając 
uwagę, że winę za zamieszki ponosi DBOR. Wojtyła zamierzał nawet sądownie oskarżyć 
przedsiębiorstwo o nielegalną rozbiórkę krzyża. 14 maja 1960 r. Gomułka na uroczystościach w 
Nowej Hucie zapowiedział surowe represje wobec dalszych prób protestu. 
                                    Biskup zmienił zatem taktykę.  Ale  który  biskup  ? 
 Zaproponował władzom kompromis: zmianę lokalizacji świątyni. Ku zdziwieniu reszty hierarchów
na proboszcza mianował ks. Józefa Gorzelanego.......  późniejszego  działacza  Solidarności .

Z kolei ksiądz Józef Gorzelany z parafii w Filipowicach został agentem w 1957 roku. 

ks. Tadeusz Zaleski › Przelom.pl - portal ziemi chrzanowskiej

                                przelom.pl/ks-tadeusz-zaleski

Ks. Józef Gorzelany, spokrewniony ze wspomnianym Hilarym Mincem. Jako proboszcz w 
Filipowicach (Małopolska) współpracował z UB jako tajny współpracownik o ps. "Turysta". 
Współpracę tę jednak   (??) zerwał. W 1964 r. został mianowany przez kard. Karolę Wojtyłę 
proboszczem w Nowej Hucie-Bieńczycach, gdzie wybudował kościół "Arka Pana". 

Na przełomie czerwca i lipca 1960 roku,  jako biskup, ni z  tego  ni z  owego  jak  by   nic  się  
nie   działo  w  kraju  oraz w  diecezji -  biskup  Karol  Wojtyła  przemierzył szlak z Myślenic 
do Kasinki przez Uklejnę i Łysinę.   Zamiast  odwiedzania w  więzieniach swych   parafian! 

                       POWINNY  BYĆ ZDJĘCIA Z  TEJ WYCIECZKI  A  NIE   MA
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                    I KOLEJNA WYCIECZKA  NIEPODOBNA  DO    POWAŻNEGO 
                                       RANGĄ BISKUPA  ORDYNARIUSZA 

             24 lipca - początek trwającej do 7 sierpnia wycieczki kajakowej bp. Karola Wojtyły po 
Obrze    
             POWINNY  BYĆ ZDJĘCIA Z  TEJ WYCIECZKI  A  NIE  MA

31 sierpnia - udział bpa Karola Wojtyły w rekolekcjach Episkopatu Polski na Jasnej Górze. 
   
   CZTERY MIESIĄCE  PRZERWY  od  1  września  do   8  stycznia  

                    brak danych  o działalności    Karola  Wojtyły  

                                              TU JUŻ  NIE  ŻYŁ 

ROK  1961  - msze  tylko  ciche  bez  odwiedzin  chorych   , niepodobne  do  naszego  Karola
dlaczego?  Żeby nie dać się  zdemaskować.

Msza cicha (czytana)
- nie ma muzyki do części stałych ani zmiennych Mszy,
- nie ma diakona ani subdiakona,
- na ołtarzu zapalone dwie świece,
- nie ma okadzenia,
- jeden lub dwóch ministrantów

• 8 stycznia - udział bpa Wojtyły w konsekracji księdza bp Stefana Baryły w Częstochowie; 
• 18 stycznia - przemówienie bpa Karola Wojtyły na temat sytuacji w dziedzinie 

duszpasterstwa pisarzy, wygłoszone podczas spotkania duszpasterzy krajowych w 
„Księżówce” w Zakopanem; 

• 24 stycznia - msza św. cicha odprawiona przez bpa Karola Wojtyłę w kościele św. Anny w 
Krakowie. Po nabożeństwie bp Wojtyła wziął udział w spotkaniu opłatkowym ze 
zgromadzonymi; 

• 26 stycznia - odprawienie przez bpa Karola Wojtyłę mszy św. cichej w katedrze św. Floriana
w Krakowie; 

• 27 stycznia - odprawienie mszy św. cichej i wygłoszenie kazania przez bpa Karola Wojtyłę 
w kaplicy Urszulanek w Krakowie; 

• 2 lutego - odprawienie mszy św. cichej, wygłoszenie kazania oraz udział bpa Karola Wojtyły
w procesji w kościele św. Anny w Krakowie; 

• 17 lutego - referat bpa Karola Wojtyły Personalizm tomistyczny wygłoszony w ramach IV 
Tygodnia Filozoficznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 

• 23 lutego - biskup Karol Wojtyła odprawił mszę św. w kościele oo. Franciszkanów w 
Krakowie na zakończenie rekolekcji młodzieży licealnej; 

• 26 lutego - udział bpa Karola Wojtyły w uroczystości poświęcenia kościoła w Sułkowicach. 
Biskup Wojtyła odprawił mszę i udzielił sakramentu bierzmowania; 

• 4-7 marca - bp Karol Wojtyła poprowadził rekolekcje dla inteligencji w Białymstoku; 
• 21 kwietnia - udział bpa Wojtyły w rejonowym zjeździe księży w Kalwarii Zebrzydowskiej; 
• 3 czerwca - bp Wojtyła udzielił w Krakowie ślubu parze ze "Środowiska"; 
• 24 czerwca - bp Wojtyła udzielił w Chorzowie ślubu parze ze "Środowiska"; 
• 24 lipca - msza św. pontyfikalna na Wawelu w 10. rocznicę śmierci kardynała Adama

 Sapiehy;                                                                                                                          
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• 31 lipca-16 sierpnia - wycieczka kajakowa ze "Środowiskiem" na Pojezierze Drawskie; 
• 9 września - w katedrze na Wawelu msza św. na 20-lecie Teatru Rapsodycznego - z okazji 

tego jubileuszu bp Wojtyła opublikował w Tygodniku Powszechnym (numer 40/1961 z 1 
października) artykuł "Dziady" i dwudziestolecie (podpisany A.J.); 

• 5 listopada - homilia podczas mszy św. na inaugurację roku akademickiego KUL. 

24 maja 2012 r. papież Benedykt XVI skierował słowo do włoskich biskupów, w którym 
przypomniał wizytę Jana Pawła II w Nowej Hucie w 9 czerwca 1979 r. i zacytował fragmenty jego 
homilii ze Mszy św. sprawowanej w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (więcej znajdziesz 
tutaj). Właśnie w Mogile Jan Paweł II po raz pierwszy używa sformułowania "nowa 
ewangelizacja". Mówił m.in.: Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali 
krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa 
nienaruszona. Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakowskiej Mogile – w pobliżu 
Starej Huty. Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już w okresie 
Millennium. Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki 
wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta
sama co pierwsza.
 
Wspominając tamten dzień i słowa Papieża zachęcamy do zapoznania się z dotąd 
niepublikowanym, amatorskim filmem ks. Kazimierza Malagi, dokumentującym wizytę Jana Pawła
II w Mogile z perspektywy ołtarza polowego. Na filmie możemy dostrzec m.in. ks. kardynała 
Josepha Ratzingera.                                                                         www.mogila.cystersi.pl

Agent  UB   jako Biskup Karol Wojtyła i Mieczysław Kotlarczyk. Rzym, 1962

                                                                                                                                                       152.



 W 1962 roku  podstawiony ' Wojtyła' został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i 
inteligencji. 
                                        Miał teraz ogląd całego polskiego Kościoła.
 
W czerwcu tegoż roku umiera wielki protektor młodego biskupa, następca księcia kardynała 
Sapiehy, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Jest to kolejny moment przełomowy w karierze Karola 
Wojtyły. Już następnego dnia zostaje bowiem wybrany wikariuszem kapitulnym, mającym 
sprawować rządy nad archidiecezją krakowską do czasu mianowania nowego ordynariusza. Jednym
z pierwszych doświadczeń na nowym stanowisku była potyczka z komunistycznymi władzami. 
Wizytując wiejską parafię w Maniowach, otrzymał wiadomość, że władze chcą odebrać budynek 
krakowskiego seminarium duchownego przy ul. Manifestu Lipcowego i przekazać go Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. Nie zwlekając wiele, kazał kierowcy zawieźć się prosto do budynku 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tam spotkał się z I sekretarzem Komitetu, Lucjanem Motyką, z 
którym - w drodze kompromisu - ustalili, że WSP dostanie trzecie piętro, a seminarium będzie 
zajmować resztę gmachu.

NAGŁA  ŚMIERĆ  Metropolity BAZIAKA  i  SOBÓR  WATYKAŃSKI  II 

1.12.1952 r., wieczorem abp Baziak został zabrany do siedziby Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. Ponieważ odmówił potępienia księży, aresztowanych wcześniej pod 
absurdalnym zarzutem szpiegostwa, następnego dnia znalazł się w areszcie domowym. Mógł się 
kontaktować jedynie ze swoim kapelanem. Odebrano mu nawet żyletki a jedzenie dostarczało mu 
UB. Ponieważ nie dał się zastraszyć podczas kolejnych przesłuchań, 

16.12.1952 r. został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i osadzony w krakowskim więzieniu 
przy ul. Montelupich. Po 8 dniach przesłuchań odzyskał wolność. Zabroniono mu jednak 
sprawowania urzędu i nakazano opuścić Kraków. W tej sytuacji udał się do Krynicy, aby 
wykorzystać przymusowe wygnanie do podratowania nadwątlonego zdrowia.  Następnie osiadł w 
Tarnowie, gdzie mieszkała jego matka i siostra. 

3.12.1956 r. abp Baziak powrócił do Krakowa na skutek przemian  tzw. ' polskiego października '.

3.05.1957 r. poświęcił w Nowej Hucie działkę na której miał stanąć kościół. 

28.09.1958 r. konsekrował ks. Karola Wojtyłę, którego mimo oporów krakowskiej Kapituły, 
uczynił sufraganem. Członków krakowskiej kapituły przekonywał: <Pragnę>mieć biskupa do 
roboty, a nie do ozdoby, (...) ksiądz Wojtyła jest wykształcony w nowoczesnych kierunkach 
społecznych, zna komunizm. (...) ktoś taki jest potrzebny, zwłaszcza ze względu na Nową Hutę.

Jesienią 1959 r., abp Baziak podczas pobytu w Rzymie z wizytą „ad limina Apostolorum” w czasie 
rozmowy z Ojcem Świętym bł. Janem XXIII, bezskutecznie prosił o zwolnienie z rządów nad 
archidiecezją krakowską. W marcu 1962 r. Ojciec Św. bł. Jan XXIII mianował go metropolitą 
krakowskim.  

WOJTYŁA KALENDARIUM 

1961   18 – 19 stycznia Zakopane, „Księżówka”. Spotkanie duszpasterzy krajowych. Ks. bp K. 
Wojtyła w zastępstwie nieobecnego ks. Romana Lena SAC, krajowego duszpasterza pisarzy 
(wydawnictw) poinformował o sytuacji w tej dziedzinie.
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9 września W Katedrze na Wawelu Msza św. na 20-lecie Teatru Rapsodycznego.
1962   15 marca Uzupełniono skład komisji Konferencji Episkopatu Polski. Do Komisji Studiów 
dokooptowano ks. bpa K. Wojtyłę.
22 – 24 sierpnia Wykłady dla duchowieństwa na KUL-u, poświęcone problematyce: kapłan w 
świecie współczesnym. Referat bpa Wojtyły: Kapłan na tle przemian współczesnych.
11 października – 8 grudnia Udział w I sesji Soboru Watykańskiego II.
Przemawia na XXIV kongregacji Soboru w związku z I rozdziałem schematu o źródłach 
Objawienia. Wypowiedź na piśmie odnosząca się do schematu o środkach przekazu społecznego.
Wypowiedź na piśmie w związku ze schematem De Ecclesia.

Abp Eugeniusz Baziak zmarł   trzy  miesiące  po  mianowaniu 15.06.1962 r. po obradach 
konferencji Episkopatu w Warszawie. Przyczyną śmierci był  podobno kolejny zawał serca -  
ale  przyczyna  wydaje się  mocno  naciągana i  możliwa  do  sprawdzenia  tylko  na  
podstawie  medycznej  dokumentacji wraz z  poprzednimi  zawałami.  Cztery dni później został
pochowany w wawelskiej katedrze w krypcie pod Kaplicą Zebrzydowskich. Uroczystościom 
pogrzebowym przewodził już  fałszywy  bp Karol Wojtyła, jego następca.   5  października  ma  
miejsce  pierwsza sesja  masońskiego  soboru  watykańskiego  II która  zakończyła  się  zniesieniem
Trójcy Świętej  oraz  wprowadzeniem  do mszy  masońskich  rytuałów.

W marcu 1962 nastąpiły ważne decyzje Stolicy Apostolskiej, które zasadniczo zmieniały sytuację 
osobistą księdza arcybiskupa. Oto księża - sufragani krakowscy, Karol Wojtyła i Julian Groblicki, 
oraz księża kanonicy Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej zwrócili się dnia 2 lutego 1962 roku do 
Stolicy Apostolskiej z prośbą o mianowanie księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka arcybiskupem
- metropolitą w Krakowie. W odpowiedzi Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, A.J. Kardynał 
Cicognani powiadomił księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, że ksiądz arcybiskup Eugeniusz 
Baziak został przeniesiony na stolicę arcybiskupią w Krakowie, zostając administratorem 
archidiecezji we Lwowie, dla wiernych obrządku Łacińskiego. Wolę Ojca Świętego podał ksiądz 
prymas do wiadomości księdzu arcybiskupowi Eugeniuszowi Baziakowi 14 marca 1962, który 
wyraził księdzu Prymasowi kanoniczną zgodę na objęcie stolicy krakowskiej. Równocześnie jednak
ksiądz arcybiskup Baziak przez ręce księdza Prymasa wniósł prośbę do Ojca Świętego, by mógł 
pozostać jednocześnie przy stolicy arcybiskupiej we Lwowie, a to z uwagi na duchową wrażliwość 
wiernych archidiecezji lwowskiej, którzy o to prosili. 

Ksiądz Prymas zaznaczył, że w czasie rozmowy w Warszawie w dniu 13 czerwca 1962 'ksiądz 
arcybiskup Baziak głęboko przeżywał swoje rozłączenie z Katedrą lwowską'". Niestety, nie 
zdążono już uroczyście ogłosić jego nominacji, bo dwa dni po tej rozmowie ks. abp Baziak 
zmarł......

30 grudnia 1963 Karol Wojtyła został mianowany  przez  Watykan   arcybiskupem metropolitą 
krakowskim. Od tamtej pory droga Wojtyły prowadziła już prosto do Watykanu. 

Papież Jan Paweł II w swoim testamencie napisał: „Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia «in medio 
Ecclesiae», pragnę raz jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru 
Watykańskiego II, którego wraz z całym Kościołem - a w szczególności z całym Episkopatem - 
czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać
z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował. Jako Biskup, który uczestniczył w 
soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragnę powierzyć to wielkie 
dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości powołani. Sam zaś 
dziękuję Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć w ciągu 
wszystkich lat mego pontyfikatu”.                                                                                              154.



„Od pierwszego do ostatniego dnia” w obradach Soboru Watykańskiego II uczestniczył także 
prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Jego zainteresowanie sprawami soborowymi, a nade 
wszystko jego aktywną działalność w całym przebiegu obrad przedstawia interesująca publikacja 
pt. „Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Ojciec Soboru Watykańskiego II 1962-1965. 
Wybór dokumentów” (s. 414). Książka, zredagowana przez znanego polskiego historyka Kościoła -
ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka SDB (byłego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II) i Annę Wójcik (pracownicę Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego), ukazała się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa KUL.Podczas Soboru 
Watykańskiego II, biskup, a następnie (od grudnia 1963 r.) arcybiskup metropolita krakowski, 
hierarcha, który przyjechał zza “żelaznej kurtyny” – dał się poznać gronu hierarchów Kościoła 
powszechnego. Na wielu z nich polski arcybiskup wywarł duże wrażenie z racji nieprzeciętnej 
osobowości i szerokości intelektualnych horyzontów. Był to wyraźny przełom w dziejach 
międzynarodowej “kariery” hierarchy Polski...W Soborze uczestniczyło niewielu biskupów zza 
żelaznej kurtyny. Ze 150 biskupów z krajów komunistycznych pojawiło się 25. Większość z nich 
stanowili biskupi polscy, których na Sobór pojechało 20. Reszta to dwaj Węgrzy i trzej 
Czechosłowacy. Nie przyjechał żaden z ZSRR, Rumunii, Bułgarii, Chin. Z Polaków będących na 
Soborze można wymienić kard. Stefana Wyszyńskiego, abp. Karola Wojtyłę, abp. Bolesława 
Kominka. Polscy biskupi na Soborze wystosowali   haniebne Orędzie biskupów polskich do 
biskupów niemieckich. Autorem i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek.  
Orędzie nawet nie wspomniało o odszkodowaniach  wojennych  od  Rzeszy  hitlerowskiej  zaś  
tekst  w  którym  błagano  niemieckich  i  hitlerowskich  biskupów  o  przebaczenie  zasługuje  na  
pewno  na  piekło. 

Krytycy  zarzucają Soborowi nieuzasadnione porzucenie wielu dotychczasowych koncepcji, które 
ich zdaniem sprawdzały się w życiu Kościoła do tej pory, a które składały się na całokształt jego 
pozycji w świecie. Dotyczy to wielu aspektów: stosunku do ekumenizmu i wolności religijnej, 
liturgii, pozycji i organizacji Kościołów partykularnych. W konstytucjach soborowych dopatruje 
sięherezji modernizmu, jak również złamania wielu ustanowionych wcześniej zakazów. 
Przeprowadzone w latach następujących po soborze zmiany w liturgii określa się jako jej 
protestantyzację. Generalnie krytyka z tej strony sprowadza się do zarzutu, że zmiany dokonane 
przez Sobór nie były konieczne, ponieważ należało się trzymać zasad dotychczasowych, 
ewentualnie że zmiany szły zbyt daleko. Konserwatyści podkreślają także możliwość wpływu 
masonerii na postanowienia Soboru. Jednym z ośrodków konserwatywnej krytyki jest Bractwo 
Świętego Piusa X oraz sedewakantyści. Krytycy modernistyczni zarzucali Soborowi rzecz 
dokładnie odwrotną – że zmiany w Kościele były zbyt małe i że nie dotknęły istoty Kościoła jako 
instytucji. Podnoszono zwłaszcza, że Kościół katolicki pozostał instytucją niedemokratyczną, zbyt 
mało zależną od wiernych, i że zbyt mało angażuje się w przemiany społeczne po stronie biednych i
upośledzonych  - co  jest   tradycją  tego  kościoła  od  najdawniejszych  czasów.
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           Zdjęcia z  retuszem i  z  charakteryzacją

Bez  retuszu                                                156.                                  świetny z  niego był  aktor ! 



Prosta   gęba  inna  niż  twarz inteligenta  Karola  !!
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Na  starość nie  nosił  okularów co jest bardzo dziwne, tym bardziej,że nigdy nie  było mowy o tym,
że  Jan  Paweł  II  nosi soczewki  kontaktowe a  także dlaczego przestał  nosić  okulary.Agent  nosił 
okulary tylko na początku a potem z  nich zrezygnował  gdyż osobie zdrowej  okulary 
przeszkadzają.

                      PRAWDZIWY WOJTYŁA  WYŁONIŁ  SIĘ Z  MROKU.....…
                                                W  OKULARACH...   zdjęcie  bezpieki 
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                            FOTO Z  RETUSZEM  TECHNIKA  RETUSZOWĄ
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Fotografia z archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie 

Karol Wojtyła  prawdziwy 
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    KAROL                                                                              AGENT

                              

prawdziwy  proste  sportowe   ramiona          agent  spadziste  ramiona  inne  usta  górna  warga       
                                                                                       jeszcze   jako  biskup w  okularach
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                                       ten  pan  po  prawej  dziwi  się  kto  to  ….? 

                                           wrzuta   stylizowany    agent bez  okularów
September 28, 1958: The Episcopal Consecration of Karol Wojtyla, the Last Historic Act of 
Pope Pius XII

To   młody  Wojtyła  ale   nie  ma  okularów  które  cały czas  nosił ,  krótkowidz  nie  może  
chodzić  bez  okularów , po  prawej  rzekomo ten sam z  wizerunkiem  patriotycznym  .           164.



Bezczelna  wrzuta -  rzekomo  nasz Karol 
w czasie  ćwiczeń  wojskowych                                      to  także   upozowana  wrzuta 

                                                                                                                   agent      
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Po lewej gimnazjalista 16-letni Karol Wojtyła, obok jego ojciec i koledzy z klasy  ?????

             Bez   retuszu                                                 z  retuszem  i z  charakteryzacją 

                                   prawdziwy  Karol  Wojtyła  w  okularach                                                           
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                                    FARAON 

                      Amen-em-opet (  X  wiek  p.n.e)
'Temu  co czyni  zło,  i wrzuca   je  do kanału,  muł  rzeczny  przyniesie  je  z powrotem....
      …....................................................................................................................................

                            I  część  
                         ŚLEDZTWA  
                                           PRZEPROWADZIŁ   
                             NAJLEPSZY  WYWIAD  NA ŚWIECIE
                                         ARMIA  KRAJOWA
                                 

                    Słowiański Renesansowy  Psałterz 
(…) że  wierzę w  przemijanie  najgorszych dni  katorg,w  jasność  wierzę  idącą z twojej 
wawelskiej  gontyny, co  nas  słowiańskim  ludem,  jak  Jowisz  rzymski  Stator
                        Sprawiedliwości  miarę  i   miarę  dzierży  czynów.....
(….) z  wolności  renenansowej,z  marmurów  boskich Olimpu, dźwiga  się  Grecja  Aten,Sokratów,
Sofoklesów , Patrzaj,  nad  architrawem  -  poświata, jasność,  nimbos:
Mesyjasza  dowidzą-  Empirejskiego  Kresu ! Po wiekach  dyjamentowe   nad  Akropolem  Krzyże, 
wcielenie  Chrystusowe  w  doryckie, jońskie  kształty- Duszo  z  wolności  wyrosła,  moc  
mesyjańską  wyrzeźb, i  zaklnij w Psalmy  miłości – w renesansowy Psałterz !   I powstań  
wcieleniem nowym -  odwieczna  Beatrycze,    drogę  nam  ku  miłości  słowiańskim  oświeć 
 zniczem !                                                         
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                                                      CZĘŚĆ  II 

Działalność konspiracyjna - Federacja Organizacji Narodowo-Katolickich "Unia" 

W okresie  swych konspiracyjnych działań kulturalnych Karol Wojtyła styka się z Federacją 
Organizacji Narodowych  "Unia". Była to katolicka konspiracyjna organizacja polityczno-
wojskowa powołana na przełomie 1939/40 jako federacja różnych odłamów ruchu chrześcijańsko-
demokratycznego i przedwojennych polskich organizacji katolickich. Krakowskie Stronnictwo 
Pracy wspólnie z Chrześcijańską Demokracją reprezentowane przez senatora Władysława Tempkę, 
ks. Mazanka, ks. Jana Lubowieckiego, Jerzego Brauna stworzyło tą konspiracyjną organizację na 
terenie Krakowa, gdzie jej szefem był Stanisław Bukowski (potem działał na terenie Warszawy). 
Organizacja ta miała silnie oparcie w Kurii Krakowskiej i w sferach ziemiańskich oraz 
kulturalnych.

"Unia" głosiła program odbudowy niepodległego państwa polskiego, opartego na zasadach 
katolickiej nauki społecznej. Wydawała pisma konspiracyjne "Kultura Jutra" i "Naprzód". Z czasem
"Unia" zaczęła posiadać własną sieć konspiracji i wywiadu wojskowego oraz własną Organizację 
Wojskową, której komendantem został płk dypl. Stanisław Grodzki, ps. dr Edward, a jego zastępcą 
Cyprian Odorkiewicz, ps. Krybar. 

W 1942 struktury zbrojne "Unii" podporządkowały się Armii Krajowej. Ich członkowie wzięli 
później udział w powstaniu warszawskim w Zgrupowaniu "Krybar". W ramach „Unii” 
zorganizowana została Unia Kobiet kierowana przez Halinę Bierównę, natomiast w 1942 roku jej 
przybudówką młodzieżową kierował Wojciech Żukrowski.

Konspiracyjna „Unia” zainicjowała także działalność oporu w obszarze kultury narodowej dbając o 
jej rozwój. Była m.in. inspiratorem powołania konspiracyjnego Teatru Słowa tzw. "Rapsodycznego"
(z którym związany był Karol Wojtyła), wprowadzając go do swej struktury organizacyjnej. Do 
grona aktywnych członków i współpracowników "Unii" należało liczne środowisko kulturalne 
prowadzące na tym tajnym froncie walkę o zachowanie tożsamości narodowej. Byli wśród nich 
m.in.: Pola Gojawiczyńska, Stefan Jaracz, Zofia Kossak-Szczucka, Kazimierz Kumaniecki, Juliusz 
Osterwa, Kazimierz Studentowicz, Jerzy Turowicz i Kazimierz Wyka. W gronie tym obecny i 
aktywny był właśnie Karol Wojtyła.
W roku 1943, Unia - zachowując autonomię organizacyjną - połączyła się ze Stronnictwem Pracy.

Seminarium lat wojny
Od października 1942 roku bierze już udział w Tajnych Kompletach Teologicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w ramach zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. Jak uczył po
latach: „Seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza 
w drodze.” Bo słowo „seminarium” znaczy tyle, co „szkółka roślin, drzew”, a swoją etymologię ma 
w łacińskim słowie semen – nasienie, latorośl.
W tym czasie Karol Wojtyła służył również do mszy św. Księciu Metropolicie Stefanowi Sapiesze, 
który zwraca na niego baczną uwagę. Swój czas dzielił pomiędzy pracę, studia i aktorstwo. 
Najwięcej jednak poświęcał się studiom i modlitwie.
W roku 1944 zamieszkał w pałacu Księcia Metropolity w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3.
Dnia 9.XI.1944 z rąk Księcia Metropolity otrzymał tonsurę i niższe święcenia kapłańskie. Od tego 
czasu był starannie chroniony przed hitlerowcami, którzy nieraz próbowali aresztować i wywieźć 
kleryków do obozu. Mimo, iż ubiera sutannę nadal formalnie pozostaje bez wypowiedzenia 
stosunków służbowych z Solvayem.
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W roku 1945/46 zapisał się na IV rok studiów na Wydziale Teologicznym, bo władze Wydziału 
uznały wszystkie Jego egzaminy zdane na tajnych kompletach zakonspirowanego Seminarium 
Archidiecezji Krakowskiej. Rektorem Uniwersytetu był wtedy prof. Tadeusz Lehr-Spławiński.
Święcenia kapłańskie przyjął już po wojnie 1 listopada 1946 r. Tak zaczyna się nowy rozdział 
życia Karola Wojtyły...
Ważniejsze daty lat wojny z życia Karola Wojtyły:

• Lipiec 1939 - Przechodzi szkolenie wojskowe Legii Akademickiej w Ożomili .
• 1 IX 1939 - Karol Wojtyła przerywa studia.
• 6 XI 1939 - 184 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje aresztowanych i 

wywiezionych do Sachsenhausen. Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia i 
działalność w podziemnym ruchu oporu. Bierze udział w przygotowaniach i wystawieniach 
nielegalnego teatru.

• 28 XII 1939 - W liście do Mieczysława Kotlarczyka informuje przyjaciela o ukończeniu 
poematu dramatycznego Dawid.

• Luty 1940 - W salezjańskiej parafii na Dębnikach poznaje Jana Tyranowskiego, który 
wprowadza go do młodzieżowego Koła Żywego Różańca oraz w świat dzieł hiszpańskich 
mistyków, m.in. św. Jana od Krzyża.

• 1940-41 – Pracuje fizycznie w kamieniołomach w Krakowie, w fabryce chemicznej Solvay.
• Wiosna - lato 1940 - Powstają dwie sztuki teatralne „Jeremiasz” oraz „Hiob”
• 18 II 1941 - Na atak serca umiera ojciec Karola.
• 1 XI 1941 - Wojtyła gra rolę króla Bolesława Śmiałego w pierwszym konspiracyjnym 

przedstawieniu Teatru Rapsodycznego, Królu-Duchu Słowackiego. Następne premiery to 
Hymny Jana Kasprowicza, Godzina Stanisława Wyspiańskiego, wybór poezji C. K. Norwida
Portret artysty, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Samuel Zborowski Słowackiego.

• Październik 1942 - Wstępuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie i 
rozpoczyna studia filozoficzne kontynuując pracę w Solvayu

                    ZNALAZŁ  SIĘ  PRAWDZIWY  OJCIEC 
                               KAROLKA(  LOLKA)  
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Mojego Ojca uważam za niezwykłego człowieka” – wyznał kiedyś św. Jan Paweł II. Wspominał go 
często, przez całe życie, nawet jeszcze kilka dni przed śmiercią. Dlaczego? Jakim ojcem był Karol 
Wojtyła senior?

Razem z żoną Emilią podjęli decyzję o urodzeniu dziecka, mimo że ciąża zagrażała życiu matki. 
Gdy tylko Karol Wojtyła senior usłyszał, że wadowicki położnik zalecił jego żonie aborcję, znalazł 
innego lekarza, który mimo ryzyka zgodził się poprowadzić ciążę. Na wyraźną prośbę obojga 
małżonków i na ich odpowiedzialność.
Kiedy zbliżał się czas porodu, Wojtyła przyprowadził do domu położną, która miała odebrać 
dziecko. Sam natomiast, z synem Edmundem, poszedł do kościoła na nabożeństwo majowe. W tym 
czasie przyszedł na świat noworodek. Chłopiec, który miał się nie urodzić, a który później został 
papieżem.

Decyzja, którą razem z żoną podjął Karol Wojtyła, była dla niego oczywista. Ukształtowany w 
tradycyjnej, religijnej rodzinie, nie brał pod uwagę innej opcji. Zabicie poczętego dziecka było 
sprzeczne z jego systemem wartości.

Prawego charakteru, niezmordowanie pracowity

Karol Wojtyła senior, rocznik 1879, pochodził z Lipnika (dziś dzielnica Bielska-Białej). Matki nie 
pamiętał, zmarła, gdy miał 2 lata. Wychowywał go ojciec z macochą. Ukończył 5 klas niemieckiej 
szkoły ludowej, a w 1890 r. rozpoczął naukę w niemieckim gimnazjum państwowym w Bielsku. 
Jako 14-latek musiał przerwać edukację, by pracować w zakładzie krawieckim ojca. Kiedy 
ukończył 21 lat, osiągnął wiek poborowy. Mieszkał wszak na terenie zaboru austriackiego, gdzie 
mężczyźni mieli obowiązek służby wojskowej w cesarsko-królewskiej armii. Otrzymał przydział do
56. Pułku Piechoty, tzw. wadowickiego. W październiku 1900 r. rozpoczął służbę. Szybko podjął 
też decyzję, że pozostanie w wojsku na stałe.

W 1906 r. ożenił się z Emilią Kaczorowską. Ślub odbył się w kościele Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Odtąd obok życia wojskowego Karol prowadził życie 
rodzinne, był mężem Emilii i – wkrótce – ojcem Edmunda. Ponieważ służył w wojsku już 12 lat, a 
od 9 jako żołnierz zawodowy, rozpoczął starania o przeniesienie do wojskowej służby urzędniczej. 
Dowództwo pułku wyraziło zgodę, co więcej – wystawiło mu znakomite świadectwo służby: 
„Prawego charakteru, poważny, dobrze ułożony, skromny, dbały o honor, z silnie rozwiniętym 
poczuciem obowiązku, bardzo łagodny i niezmordowanie pracowity”.

W 1913 r. został skierowany z rodziną do Wadowic. Tam znajdowała się bowiem Powiatowa 
Komenda Uzupełnień, w której miał pracować jako urzędnik wojskowy. Awans pociągał za sobą 
zaliczenie go do korpusu oficerskiego, spowodował też podwyżkę pensji. Było to istotne, Emilia 
bowiem nie pracowała zawodowo, Karol sam musiał utrzymać żonę i syna.

W czasie I wojny światowej na rok został skierowany na Morawy (w połowie listopada 1914 r. 
okazało się bowiem, że batalion uzupełniający pułku wadowickiego zostaje ewakuowany). Karol 
Wojtyła otrzymał rozkaz ewakuacji do Hranic. Na szczęście miał prawo zabrać ze sobą rodzinę. Po 
powrocie do Wadowic mógł kontynuować służbę kancelaryjną w macierzystym 56. Pułku Piechoty.
W 1916 r. Karol przeżył śmierć swojej córki, Olgi, która żyła tylko 16 godzin po urodzeniu. Nie 
zobaczył jej nawet żywej, gdyż żona rodziła ją u swojej rodziny w Białej. Zanim tam przyjechał po 
przedwczesnym porodzie, Olga była już martwa. Jako ojciec musiał teraz wytłumaczyć synowi, co 
się stało, i zaopiekować się zbolałą żoną. Jak jednak przystało na wojskowego, dał sobie z tym radę.
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Troszczył się o edukację syna, wysłał go do wojskowej szkoły realnej w Enns w Górnej Austrii. 
Edmund uczył się tam 2 lata, do Wadowic powrócił w 1918 r., kiedy Polska odzyskała 
niepodległość. W rodzinie wojskowego nie sposób było nie przeżyć tak przełomowego wydarzenia.
Była to zmiana także w życiu rodzinnym Wojtyłów, gdyż 31 października porucznik Karol Wojtyła 
skończył służbę w wojsku austriackim i 1 listopada formalnie zaczął ją w Wojsku Polskim. 56. Pułk
Piechoty, dotąd cesarsko-królewski, w którym służył, przekształcił się w 12. Pułk Piechoty Ziemi 
Wadowickiej.

Wtedy Wojtyła znalazł rodzinie nowe mieszkanie – przy ul. Kościelnej, tuż przy Rynku, 10 minut 
pieszo do koszar. Wkrótce, w 1920 r., urodził mu się drugi syn – Karol.

Szył, cerował, przerabiał stare ubrania

Wbrew zapowiedziom lekarzy, dziecko urodziło się zdrowe, ale żona Karola Wojtyły od tego 
porodu była już cały czas chora. Jej życie naznaczone było coraz większym cierpieniem, nieustanną
słabością. Wiedziała jednak, że mąż musi pracować zawodowo, i organizowała zajęcia tak, by 
domownicy jak najmniej odczuwali jej niedyspozycję. Przyszedł czas, kiedy Karol musiał przejąć 
obowiązki domowe. A trzeba przyznać, że był niezwykle oddany żonie i dzieciom, nie prowadził 
życia towarzyskiego, każdą wolną chwilę spędzał w domu. Pomagał też w lekcjach Edmundowi, 
który uczył się już w gimnazjum. W 1924 r. Edmund zdał maturę. Bardzo dobre oceny, jakie 
uzyskał, sprawiły, że mógł iść na studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Karol Wojtyła był z niego dumny.
W 1927 r. z Emilią było już na tyle źle, że jej mąż postanowił przejść na wcześniejszą wojskową 
emeryturę. Musiał na stałe zaopiekować się żoną i 7-letnim synem Lolkiem. Emilia nie była już w 
stanie prowadzić domu, nie mogła podołać najprostszym obowiązkom. Karol Wojtyła senior przejął
więc zarządzanie gospodarstwem domowym. Robił zakupy, przygotowywał posiłki, zmywał 
naczynia, sprzątał mieszkanie, prał. W tym okresie przypomniał też sobie wyniesione z domu 
rodzinnego rzemiosło – krawiectwo. Odwiedzający Lolka koledzy często widywali jego ojca przy 
takich czynnościach, jak: szycie, przerabianie starych ubrań, cerowanie skarpetek. Karol znajdował 
też czas, żeby syna i jego kolegów wprowadzać w dzieje ojczyste, opowiadał im różne zdarzenia z 
historii Polski, uczył języka niemieckiego, który świetnie znał. I pływania – bo kochał sport. 
Niekiedy wędrował z Lolkiem i jego kolegami po górach.
Ojciec strzelił gola
Nie wytrzymał jednak próby, jaką była śmierć żony Emilii w 1929 r. Wprawdzie, jak wynika z 
relacji sąsiadów i rodziny Wojtyłów, Karol Wojtyła nie był zaskoczony jej śmiercią – chorowała 
bowiem długo i z pewnością spodziewał się jej odejścia – ale było to dla niego i tak nad wyraz 
bolesne przeżycie.
Pierwszym zadaniem, jakie go czekało, było poinformowanie 9-letniego Lolka o odejściu mamy. 
Mimo że z zawodu był wojskowym, nie znalazł w sobie tyle sił, by oznajmić to chłopcu osobiście. 
Poprosił nauczycielkę Lolka, by delikatnie, po kobiecemu, przekazała mu tę tragiczną wieść. Tylko 
Edmunda powiadomił sam.
Po pogrzebie Emilii zabrał obu synów na pielgrzymkę do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
– Ojciec Święty przez całe życie to pamiętał i nieraz wspominał, stanowiło to dla niego ważne 
doświadczenie – opowiada kard. Stanisław Dziwisz.
W Wadowicach powszechne było przekonanie, że po odejściu Emilii zarówno Karol Wojtyła, jak i 
jego syn Lolek boleśnie odczuwali tę stratę. Zaobserwowali to koledzy Lolka. Jeden z nich, Jan 
Kuś, na zawsze zapamiętał scenę, gdy przed lekcjami wstąpił na chwilę do kościoła. – Wtedy 
zobaczyłem starszego pana, nieco pochylonego, z siwą jak gołąbek brodą, prowadzącego za rękę 
mojego kolegę Lolka. Na ich twarzach malował się smutek – był to rok 1929.

                                                                                                                                                        171.



W domu przy Kościelnej mieszkali teraz ojciec i syn, już tylko we dwóch. Na nowo musieli 
zorganizować sobie życie. I zorganizowali. Przede wszystkim zamknęli salon, w którym umarła 
Emilia. Przestali go używać, jakby wyłączając to pomieszczenie z mieszkania.
Eugeniusz Mróz, ówczesny sąsiad, mówi: – Po śmierci matki całymi latami nie wchodzili do 
salonu. Ilekroć zaglądałem do Lolka, siedzieliśmy w kuchni albo w małym pokoiku.

Zamknięty salon wspominał też Antoni Bohdanowicz, szkolny kolega Karola Wojtyły, który nieraz 
z Lolkiem odrabiał lekcje. – Zawsze w kuchni, do której wchodziło się z wewnętrznego balkonu na 
pierwszym piętrze. Skromne mieszkanie państwa Wojtyłów składało się z trzech izb, poza kuchnią 
w amfiladzie była sypialnia, a trzeciego pokoju w czasach, gdy tam bywałem, nie używano.
Zbigniew Siłkowski przyznał, że po śmierci Emilii raz tylko widział, jak pokój ten został otwarty, 
by posłużyć za boisko:

– Przechodząc nieopodal mieszkania Karola, postanowiłem wpaść na chwilę. Pukam do 
drzwi, nikt nie odpowiada. Słyszę śmiechy, pokrzykiwania i towarzyszą temu tępe odgłosy 
uderzenia.
Przeszedłem pierwszy pokój i w momencie, kiedy uchylam jedno z dwuskrzydłowych 
drzwi, w to zamknięte skrzydło idzie soczysty strzał szmacianką i rozlega się okrzyk: jeeest!
To ojciec strzelił gola w światło bramki, którą stanowiły owe drzwi, bramki, której bronił 
nasz reprezentacyjny bramkarz klasowego teatru, Karol. Ten drugi pokój, chwilowo 
zamieniony na boisko sportowe, to był salonik rodziny Wojtyłów. Od śmierci pani Emilii 
Wojtyłowej zatracił swój charakter. Dywan zrolowany leżał pod ścianą, salonowe mebelki 
zsunięto pod ścianę i nakryto narzutą, pod ścianami stało kilka drobnych sprzętów i cały 
środek był wolny.

Ale to był wyjątek. Po śmierci Emilii ojciec Lolka przeniósł się na stałe do pokoju syna.

Nie ożenił się po raz drugi
Zastanawia, co było powodem decyzji o zamknięciu salonu i jaki wpływ wywarło to na osobowość 
przyszłego papieża. Jak twierdzą psychologowie, wskazuje to wyraźnie, że ojciec z synem nie 
poradzili sobie z trudnym doświadczeniem śmierci Emilii, co więcej – że tę śmierć wyparli. Tak 
jakby nigdy jej wewnętrznie nie uznali, jakby Emilia pozostała wciąż obecna w tym zamkniętym 
salonie. Oni jakby nie pozwolili jej odejść, nie pogodzili się z tym, że jej już nie ma – tak tłumaczy 
to dzisiejsza psychologia. Znamienne jest też, ale w tym kontekście bardziej zrozumiałe, milczenie 
Papieża o Emilii, całkowity niemal brak wspomnień o matce. Ojciec z synem nie rozmawiali 
bowiem o niej ani między sobą, jak wskazują świadectwa ludzi, którzy ich znali, ani z osobami 
postronnymi.

Karol Wojtyła senior nie ożenił się po raz drugi. Pozostał wdowcem, mocno skupił się na 
wychowaniu Lolka. Tak jak chciałaby tego Emilia. Był zawsze blisko. Dobry, łagodny, cierpliwy. 
Właściwie można powiedzieć, że ojciec zastępował Lolkowi również matkę. Z żelazną 
konsekwencją wypełniał rodzicielskie obowiązki. W oczach sąsiadów stanowił wzór rodzica. 
Mężczyzna silny, ale jednocześnie po macierzyńsku opiekuńczy. Kształtował charakter Lolka, dbał 
o jego wszechstronny rozwój, o edukację. Uczył go nawet języka niemieckiego w domu – stąd 
przyszły papież będzie mówił tym językiem z ojcowskim, austriackim akcentem.
Kiedy Lolka odwiedzali w domu koledzy, „pan kapitan” wyjmował z biblioteczki ilustrowaną 
książkę do historii i opowiadał im o bohaterskich dziejach Polski. Streszczał „Trylogię” 
Sienkiewicza albo czytał na głos wiersze Norwida. – Uczył nas patriotyzmu, a także porządku, 
systematyczności i poczucia obowiązku – wspomina Eugeniusz Mróz.
Karol Wojtyła senior zupełnie sam prowadził gospodarstwo domowe, nie prosił nikogo o pomoc. 
Taką troskliwość o dom, jak opowiadali starsi mieszkańcy Wadowic, rzadko w ogóle można było 
spotkać.
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Eugeniusz Mróz: – Uszył nawet kiedyś ze swoich starych mundurów garnitur dla Karola. Także on 
przyrządzał śniadania i kolacje. Na obiady chodzili z synem do jadłodajni, którą naprzeciw ich 
domu prowadziła sąsiadka – Maria Banaś.

Każda czynność miała swój czas i swoje miejsce. Karol Wojtyła senior przestrzegał regularnego 
rytmu dnia, który wyznaczały: posiłki, wspólne odrabianie lekcji, wieczorne spacery nad Skawą. I 
systematyczna modlitwa. A także codzienna poranna, zawsze o 7, przed lekcjami szkolnymi Lolka, 
Msza św. w parafialnym kościele. Razem z synem Wojtyła czytał też w domu Biblię, co w tamtych 
czasach nie było tak powszechne. Razem odmawiali Różaniec i śpiewali Godzinki do Najświętszej 
Maryi Panny. Jan Paweł II tak wspominał ojca z tamtych czasów: „Mogłem na co dzień 
obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał,
stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i 
wtedy zastawałem mego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele 
parafialnym”.

Znów ojciec prowadził dom
W 1938 r. Lolek zdał maturę i ojciec przeprowadził się z nim do Krakowa. Kiedy we wrześniu 1939
r. wybuchła II wojna światowa, tak jak reszta mieszkańców miasta zaczęli uciekać na wschód. 
Dotarli do Sanu, za Tarnów, ale kiedy się dowiedzieli, że 17 września Polskę od wschodu 
zaatakowali Sowieci, wrócili do Krakowa, który był już pod okupacją niemiecką. Wtedy też Lolek 
zaczął pracować. W 1940 r., z kartą pracy (Arbeitskarte) w ręku, zatrudnił się w zakładach 
chemicznych Solvay, w kamieniołomach, jako robotnik. Z tej pracy utrzymywał siebie i ojca. 
Przynosił do domu pożywienie. Takie, jakie udało mu się zdobyć: trochę ziemniaków, fasolę, 
czasem kapustę.
Jak w Wadowicach, tak teraz w Krakowie ojciec prowadził dom, jakby wciąż jeszcze pragnął 
zastąpić synowi matkę. Przygotowywał posiłki, cerował skarpety, reperował nawet Karolowi buty. 
W niedzielę razem chodzili do kościoła, przeważnie na 12 do Franciszkanów. Przekuwali cierpienie
na wiarę. Dużo rozmawiali.

– Między nimi wywiązała się prawdziwa, głęboka przyjaźń – opowiada kard. Stanisław Dziwisz.
W Boże Narodzenie 1940 r. Karol Wojtyła senior zachorował. Syn wezwał lekarza, wykupił 
lekarstwa. Dbał o to, aby ojciec się teraz oszczędzał. Dlatego na nowo zorganizował codzienne 
życie, chcąc go w ten sposób odciążyć od domowych obowiązków. Poprosił, by obiady gotowała 
im mieszkająca w pobliżu Aleksandra Kydryńska. Kiedy Karol wracał z pracy, wstępował do niej 
po jedną porcję dla ojca i zabierał ją w blaszanej menażce. Pewnego dnia przyszedł z tą menażką do
domu i zobaczył, że ojciec nie żyje. Rozpłakał się jak dziecko. Całą noc klęczał przy ojcu i modlił 
się. Było to 18 lutego 1941 r.
Kard. Stanisław Dziwisz opowiada, że Papież wiele razy powracał wspomnieniami do tego 
tragicznego dnia. – Ojciec Święty opowiadał, że po powrocie z fabryki zastał w domu martwego 
ojca, siedzącego na krześle, z głową opuszczoną wraz z rękami na stole. Obok stała szklanka 
niedopitej herbaty.
Publicznie zaś Papież tak mówił o swoim ojcu: „Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede 
wszystkim z postacią Ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się 
pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie, widziałem, jak umiał od siebie wymagać, widziałem, 
jak klękał do modlitwy. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał 
już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania
i przykładać się do spełniania własnych obowiązków. Mojego Ojca uważam za niezwykłego 
człowieka”.
http://www.niedziela.pl/artykul/112703/nd/Niezwykly-ojciec-papieza?page=2
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KAROL WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ - Uczeń Gimnazjum w Wadowicach
Nikodem Kowalski

Karol Wojtyła, urodzony w 1920 roku, miał niespełna 7 lat, kiedy rozpoczął naukę w szkole 
powszechnej w Wadowicach, położonych w Krakowskiem. Życie jego ogniskowało się wokół kilku
sąsiadujących ze sobą budynków: domu rodzinnego, kościoła parafialnego, domu katolickiego 
i szkoły. Do roku 1929 - daty śmierci matki - były to beztroskie lata. Od pierwszych klas uczył się 
bardzo dobrze, a czas wolny po nauce spędzał z rówieśnikami na grach sportowych i zabawach. 
Uczęszczał też pilnie do kościoła nie tylko na niedzielne Msze św., ale na wszelkiego rodzaju 
nabożeństwa. Pełen skupienia pełnił obowiązki ministranta.
Od 1930 roku do 1938 uczęszczał do Gimnazjum imienia księdza Marcina Wadowity 
w Wadowicach. Było to gimnazjum męskie, ośmioklasowe, klasyczne z programem nauczania 
m.in. języków obcych: łacińskiego, greckiego, francuskiego, niemieckiego. Karol Wojtyła był 
jednym z ostatnich maturzystów dawnego ośmioklasowego, klasycznego gimnazjum 
w Wadowicach przed powszechną w Polsce reformą szkolnictwa (1932-1933) przez ministra 
Wacława Jędrzejewicza, która dzieliła szkoły średnie na 4-klasowe nie zróżnicowane gimnazja i 2-
letnie zróżnicowane licea. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1938 roku z wynikiem ogólnym bardzo
dobrym.
W gimnazjum wadowickim dbano o rozwój młodzieży nie tylko duchowy oraz umysłowy, 
ale i fizyczny. Organizowano wycieczki, działało koło sportowe, gimnastykę uprawiali chłopcy 
w gmachu "Sokoła". Karol Wojtyła grał w piłkę nożną, chodził na wycieczki górskie i pielgrzymki 
do pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam modlił się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
i odprawiał słynne kalwaryjskie dróżki, które tak pokochał. W gimnazjum uczestniczył 
także w obowiązkowych szkolnych ćwiczeniach wojskowych, jako samodzielnym przedmiocie 
nauczania w programie dla gimnazjów.

Lata szkolne Karola Wojtyły opisywało już wielu autorów z różnych punktów widzenia. Ten epizod
przysposobienia wojskowego (PW) z okresu gimnazjalnego Karola Wojtyły jest mało znany. 
Roman Gajczak przedstawił go następująco: "w latach 1935-1937 odbywano przysposobienie 
wojskowe (PW). Był to uproszczony sposób ćwiczeń, które prowadzili podoficerowie zawodowi 
z wadowickiego 12 Pułku Piechoty. Raz w tygodniu na dwie godziny uczniowie gimnazjum 
zamieniali się w żołnierzy. Wkładali mundury wojskowe, mocno zużyte, przeznaczone dla 
rezerwistów. Czasem zakładali tylko furażerki i pasy wojskowe na cywilne ubrania. Otrzymywali 
broń, przeważnie karabiny typu "Mauser". Na dziedzińcu gimnazjalnym ćwiczyli musztrę i krok 
defiladowy. Odbywali marsze do Księżego Lasu, Gorzenia i Jaroszowic. Próbowali "oka i ręki" 
na strzelnicy..." Ćwiczenia z przysposobienia wojskowego z jego klasą prowadzili najczęściej 
sierżant Bruzda i chorąży Kołaczyk. Oceny z przedmiotu wpisywane były do gimnazjalnych 
świadectw okresowych jak z: religii, łaciny, ćwiczeń cielesnych, matematyki, itd.
W ramach przysposobienia wojskowego odbywały się tak zwane koncentracje czyli kilkudniowe 
ćwiczenia polowe w terenie. Brał w nich też udział Karol Wojtyła, najpierw w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, a następnie w Żywcu. Szturmem zdobywali Górę Lancokorońską. A trasę 
z Wadowic do Żywca pokonali forsownym marszem. Wyruszyli z Wadowic w mundurach 
wojskowych i z bronią, by przez Frydrychowice, Wieprz, Andrychów i Kocierz dotrzeć w ciągu 
jednego dnia do Żywca. Po drodze cały czas ćwiczenia (elementy natarcia i obrony). Po noclegu 
w Żywcu wracali na piechotę do Wadowic przez Suchą. Był to spory wysiłek. W tych 
minimanewrach brały udział inne gimnazja m.in. z Żywca i Białej.

W lipcu i sierpniu 1937 roku Karol Wojtyła pojechał wraz z uczniami gimnazjum Wadowice na 6-
tygodniowy obóz - poligon do Hermanic k. Ustronia. Te ćwiczenia zostały zorganizowane 
na zakończenie dwuletniego przysposobienia wojskowego, trzeba je było zaliczyć i zdać egzamin. 
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Do Hermanic gimnazjaliści udali się pociągiem. Z wadowickiej prowiantury otrzymali 
umundurowanie oraz broń, mieli nawet jeden ciężki karabin maszynowy ckm "Maksym". 
                                                                   
W Hermanicach, obecnie część Ustronia, ulokowano ich w starym budynku, który przypominał 
spichlerz. Okna były zakratowane i nie brakowało szczurów. Myli się i kąpali w Wiśle. Przez te 
sześć tygodni dostali w kość. Ale wszystko poszło dobrze, ćwiczenia ukończyli pomyślnie, 
egzaminy wojskowe pozdawali, Karol Wojtyła z ogólną oceną dobry. W klasie ósmej, a więc 
ostatniej gimnazjalnej, przed maturą zajęć z przysposobienia wojskowego (PW) już nie było."
Po 61 latach, po zdaniu matury w 1938 roku w gimnazjum w Wadowicach, podczas VII 
pielgrzymki do Polski Papież Jan Paweł II na spotkaniu w Wadowicach 16.06.1999 roku 
w przemówieniu do wiernych powiedział m.in. "Przy ulicy 3 Maja były koszary 12 Pułku Piechoty. 
Na 11 listopada, na 3 maja były tutaj uroczystości na Rynku. - Msza św. polowa, potem defilada 
przed koszarami. My też braliśmy w tym udział jako studenci należący do Legii, jeszcze 
nie akademickiej."

W czasie ostatniej pielgrzymki Papież wygłosił 11.06.1999 roku przemówienie w polskim Sejmie. 
Obecność Jana Pawła II w tym gmachu była wielkim wydarzeniem. Do tej pory bowiem żaden 
Następca Świętego Piotra nie przemawiał na forum parlamentu narodowego. Po przemówieniu 
posłowie i senatorowie odśpiewali wraz z Ojcem Świętym hymn narodowy. Zapanowała podniosła 
atmosfera i wtedy dały się słyszeć ciche słowa Papieża: "Ale nikt nie przypuszczał, że w takim 
umundurowaniu". Słowa te były żartobliwym nawiązaniem do refrenu hymnu: "... z ziemi włoskiej 
do Polski", to jest Jego pielgrzymki do Polski.

Historia szkoły

Przed 140 laty, 1 września 1866 r. rozpoczęło działalność Gimnazjum w Wadowicach, jedna z 
najstarszych szkół średnich w ówczesnej Galicji, czyli w południowej Polsce. Trudno w krótkim 
zarysie przedstawić prawie półtorawiekową historię tej zasłużonej placówki.
        O tym, że społeczeństwo Wadowic ceniło edukację i pragnęło jak najlepszego kształcenia dla 
kolejnych pokoleń świadczyć mogą zapiski z wizytacji dekanatu wadowickiego z przełomu XVI i 
XVII wieku, wzmiankujące istniejącą w mieście szkołę parafialną. Także pierwszy znany 
powszechnie wadowiczanin, Martinus Campius Wadowita czyli Marcin Kępka Wadowita, teolog 
i filozof, profesor Akademii Krakowskiej, w swoim testamencie przeznaczył część swego majątku 
na szkołę w Wadowicach. Ówczesna szkołą mieściła się najprawdopodobniej w miejscu dzisiejszej 
plebanii. Na początku wieku XIX po przeniesieniu do Wadowic urzędu cyrkularnego czyli 
obwodowego utworzono w mieście pierwszą szkołę publiczną – szkołę elementarną, przekształconą
wkrótce w tzw. szkołę główną. W połowie XIX w. szkoła znalazła pomieszczenie w nowo 
wzniesionym budynku Magistratu, czyli Zarządu Miejskiego, co świadczy o doceniania roli 
edukacji przez władze miejskie. Dążenia wadowiczan do podniesienia poziomu oświaty wśród 
młodzieży zaowocowały skutecznymi staraniami o uruchomienie kolejnych klas 
ponadelementarnych, tzw. klas technicznych, a później niższej szkoły realnej. Ale równocześnie, 
już od trzeciej dekady XIX stulecia Rada Miejska Wadowic czyniła starania o utworzenie w mieście
szkoły średniej. 
Zebrano nawet część koniecznych funduszy, jednak władze zaborcze przez ponad trzydzieści lat nie
były skłonne zaakceptować tego wniosku. Dopiero w 1866 r. władze zezwoliły na uruchomienie 
niższego gimnazjum humanistycznego, które z czasem przekształcono w pełnowymiarowe 
Gimnazjum Realne, a następnie ponownie w Gimnazjum Humanistyczne. Pierwszym dyrektorem 
placówki został Kalikst Kruczkowski, po nim godność tę w okresie zaborów piastowali kolejno: 
Teodor Stahlberger, Teofil Malinowski, Antoni Krygowski, Michał Frąckiewicz, Seweryn Arzt, 
Jakub Zachemski i Jan Doroziński.                                                                                        
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        Wadowickie Gimnazjum było pierwszą polską szkołą na zachód od Krakowa. Z tego tytułu 
przez kilkadziesiąt lat zasięg oddziaływania tej szkoły był bardzo rozległy. Uczyli się tutaj głównie 
uczniowie z terenu dawnego cyrkułu wadowickiego, czyli powiatów: bialskiego, myślenickiego, 
wadowickiego i żywieckiego, ale także z położonego za Wisłą powiatu chrzanowskiego czy z 
Podhala.
       
 Szkoła znalazła pierwotnie pomieszczenia w budynku Magistratu, ale już w roku 1872 Rada 
Miejska podjęła uchwałę o budowie osobnego budynku dla szkoły przy ówczesnej ulicy 
Wiedeńskiej, od 1898 r. ul. A. Mickiewicza – dawniej nr 10 obecnie 16. Budynek zaprojektował 
znany krakowski architekt, Teofil Żebrawski. W maju 1874 r. wmurowano kamień węgielny 
pod budowę gmachu dla Gimnazjum, a we wrześniu 1875 r. rozpoczęły tu naukę kolejne roczniki 
uczniów. Do wybuchu I wojny światowej szkołę ukończyło 1035 uczniów. O poziomie kształcenia 
świadczyć może fakt, że kilkadziesiąt nazwisk ówczesnych nauczycieli i uczniów trafiło na karty 
wydawnictw encyklopedycznych czy słowników biograficznych, w tym tak monumentalnych, jak 
Wielka Encyklopedia Powszechna czy Polski Słownik Biograficzny. Szkoła w znaczący sposób 
uczestniczyła w życiu miasta, wpływając na podniesienie poziomu kultury i aktywność 
społeczeństwa.
         
Atmosfera w szkole była bardzo patriotyczna. Cesarsko-królewskim Gimnazjum było tylko z 
nazwy. Absolwenci pisali później, że z tej szkoły wynieśli nieskażoną miłość Ojczyzny. Oczywiście
Polski. Dowodem najoczywistszym tej miłości Ojczyzny był liczny udział uczniów i absolwentów 
Gimnazjum w działalności organizacji niepodległościowych, funkcjonujących w Galicji u schyłku 
XIX i na początku XX w. W szkole w tamtych latach działały m.in. komórki Centralizacji Związku 
Polskiego Ligi Narodowej, Tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej czy Promienistych. W 
ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej prace niepodległościowe prowadzono były 
prawie jawnie. Pod opieką wadowickiego Sokoła powstała Studencka Drużyna Strzelecka, 
gimnazjaliści legalnie uczestniczyli w nauce strzelania, a po zawieszeniu tych lekcji szkolili się 
nadal legalnie w Sokolich Drużynach Polowych oraz nielegalnie w oddziałach Związku 
Strzeleckiego. Efektem tych przygotowań był masowy udział uczniów i absolwentów w Legionach 
Polskich. Kiedy we wrześniu 1914 r. wyruszał z Wadowic do walki batalion legionistów, w jego 
szeregach co najmniej dwa plutony stanowili wychowankowie szkoły. Do Legionów poszło także 
kilku profesorów szkoły. Na frontach I wojny światowej i wojen o niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej zginęło kilkudziesięciu wychowanków szkoły.
        
 Okres międzywojenny to czas rozkwitu szkoły, do której uczęszczało rocznie około 400-500 
uczniów, a ukończyło ją 769 absolwentów. W latach 1919-1938 było to nadal gimnazjum klasyczne,
a w efekcie jędrzejowiczowskiej reformy oświaty przekształcone zostało w Państwowe Gimnazjum 
i Liceum. W pierwszych latach Polski niepodległej, prawdopodobnie z inicjatywy ówczesnego 
dyrektora, Henryka Gawora szkoła podjęła starania o nadanie jej patrona. Na wniosek 
Krakowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w roku 1925 Ministerstwo Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego nadało szkole imię i nazwę: Państwowe Gimnazjum im. Marcina 
Wadowity. Szkoła pozostawała najważniejszym ośrodkiem życia intelektualno-kulturalnego 
Wadowic i okolicy. Młodzież gimnazjalna podejmowała próby wydawania szkolnej gazety „Lutnia 
Szkolna”, w szkole działała orkiestra oraz zespół teatralny. W latach 1930-1938 pobierał w niej 
naukę Karol Wojtyła, który aktywnie uczestniczył w wielu inicjatywach kulturalnych i 
artystycznych, m.in. w występach teatralnych. Dyrektorami Gimnazjum w latach międzywojennych
byli: Jan Doroziński, Jan Pollner, Henryk Gawor, Franciszek Gwiżdż i Jan Królikiewicz.
         
Lata II wojny światowej stały się czasem kolejnego egzaminu patriotycznego uczniów i nauczycieli
szkoły. Do listy poległych i pomordowanych wychowanków dopisane zostało prawie dwieście 
kolejnych nazwisk. Lata wojny były także czasem, kiedy nauka polska, zwłaszcza na ziemiach 
włączonych do III Rzeszy, musiała zejść do podziemia.                                                               176.



W pracach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i Powiatowej Tajnej Komisji Oświaty i Kultury 
uczestniczyło kilkunastu nauczycieli Gimnazjum. Dzięki temu możliwe było wznowienie pracy 
szkoły natychmiast po ustaniu działań wojennych na ziemi wadowickiej.

Po zakończeniu wojny pedagodzy i młodzież z zapałem przystąpili do nadrabiania spowodowanych
okupacją zaległości edukacyjnych. Naukę wznowiono już 4 lutego 1945 r. Kolejne lata przyniosły 
starania o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, ale także wyjątkowe umasowienie edukacji 
ponadpodstawowej. W roku 1963 r. dobudowano do szkoły salę gimnastyczną.
          
Szkoła nie uniknęła także skutków ofensywy ideologicznej. Jednym z jej przejawów było 
odwołanie uroczystości stulecia Gimnazjum w roku 1966, ze względu na zapowiedzianą obecność 
na jubileuszu ówczesnego arcybiskupa Karola Wojtyły. Ten – jak się miało niedługo okazać - 
najwybitniejszy z wychowanków Gimnazjum nie przejmując się zakazem władz odwiedził 
nielegalnie swoją Alma Mater, dając dowód szacunku dla szkoły i potwierdzając, jak bardzo jest z 
nią związany.  Odwołany jubileusz to jedna z nielicznych czarnych plam w historii szkoły, za którą 
dzisiaj chcemy powiedzieć – Przepraszamy!

        W latach pięćdziesiątych przestano używać imienia patrona szkoły. Imię Marcina Wadowity 
przywrócono szkole dopiero dzięki staraniom wadowickiej Solidarności w październiku 1981 r.
         Obecnie Liceum Ogólnokształcące nadal jest wiodącą placówką szkolnictwa średniego 
w powiecie wadowickim i stara się nawiązywać do chlubnych tradycji dawnego Gimnazjum. 
Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych m.in. z matematyki i języka 
francuskiego, czy w działalności kulturalnej. W LO działają zespoły artystyczne, wydawana jest 
szkolna gazetka „Peryskop”. Uczniowie szkoły uczestniczą także w życiu kulturalnym miasta, m.in.
w zespołach teatralnych działających w Wadowickim Centrum Kultury. Dowodem wysokiego 
poziomu edukacji w Liceum jest znacząca liczba maturzystów, którzy corocznie dostają się na 
prestiżowe kierunki studiów na wielu uczelniach.                                            www.lowadowice.pl

WADOWICE  www.sztetl.org.pl

Początki obecności Żydów w Wadowicach przypadają dopiero na koniec XIX wieku. Przyczyn tak 
późnego osadnictwa jest kilka. W okresie średniowiecza ta część Małopolski, w której znajdują się 
Wadowice, nie należała do Polski, lecz do 1564 r. wchodziła w skład księstwa oświęcimsko-
zatorskiego, którego władcy, książęta piastowscy, nie tolerowali Żydów na podległych sobie 
terenach i zezwalali im na osiedlanie się wyłącznie w Oświęcimiu i Zatorze. Po drugie – 
mieszczaństwo wadowickie posiadało przywilej de non tolerandis Judaeis[1.1].  Został on wydany 
w Warszawie 6 listopada 1754 r. przez króla Augusta III Sasa i następnie potwierdzany przez 
kolejnych władców. Wynika z niego, iż Żydzi nie mieszkali w Wadowicach nigdy wcześniej. Ich 
nieobecność potwierdza chociażby fakt, że w księdze Sejmów Czterech Ziem za okres 1580–1764, 
zawierającej spis kahałów płacących daniny, nie ma wzmianki o Wadowicach. Przywilej de non 
tolerandis Judaeis został potwierdzony 28 maja 1765 r. przez dekret królewski Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.

Po pierwszym rozbiorze w 1772 r. Wadowice znalazły się w zaborze austriackim. Cesarz Franciszek
II potwierdził przywilej de non tolerandis Judaeis dla miasta, wydany w dniu 28 maja 1793 r. 
reskryptem. Zakaz ten był w mocy aż do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Do tego czasu Żydzi 
osiedlali się w sąsiednich wsiach: Choczni, Tomicach, Radoczy i Kleczy Górnej oraz na terenach 
wójtostwa „Mikołaj”, tzw. Groblach, należących do rodziny Krobickich, położonych na 
przedmieściach Wadowic. Około 1830 r. powstała tutaj pierwsza drewniana bożnica[1.2].

                                                                                                                                                         177.



Zdarzenia Wiosny Ludów przyczyniły się do uzyskania praw politycznych przez ludność żydowską 
Austrii. Jednak dopiero Ustawa Zasadnicza z 1867 r. zrównała wszystkich obywateli Austrii, 
nadając im jednakowe prawa obywatelskie i polityczne bez względu na wyznanie. Wykorzystując te
zmiany prawne, pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się w Wadowicach po upadku powstania 
styczniowego. Pierwszym, który otrzymał prawo zamieszkania w mieście był uczestnik tego 
powstania, Baruch Thieberg[1.3]. Fakt bycia powstańcem zapewniał mu bezpieczeństwo i tolerancję 
innych mieszczan. Kolejni żydowscy osadnicy pojawili się w Wadowicach bardzo szybko.

Faza intensywnego rozwoju miasta, lata 1867–1890, to okres intensywnego napływu Żydów. 
Pojawiają się wówczas w mieście prowadzone przez nich sklepy i hurtownie. Tutejszy ośrodek 
handlowy w krótkim czasie stał się w okolicy konkurencją nawet dla Bielska czy Krakowa. 
Wzrosło także znaczenie jarmarków wadowickich, które dotąd nie cieszyły się dużym rozgłosem. 
W handlu hurtowym największą rolę odegrali kupcy mąki i zboża. Skupowali oni towar w 
żyźniejszej, a tym samym zamożniejszej, północnej części powiatu i sprzedawali w ubogiej 
południowej, często, zwłaszcza w okresie przednówka, na kredyt. Żydzi odgrywali też istotną rolę 
w wadowickim i okolicznym przemyśle. Prowadzili tartak i młyn, fabryki: likierów, wyrobów 
papierniczych, dywanów, wyrobów cementowych, cukierniczych. Zatrudniali robotników polskich. 
Przyczynili się także do rozwoju chałupnictwa, m.in. koszykarstwa, dla którego potrzeb na masową 
skalę wycinano wiklinę znad brzegów Skawy. Ponieważ polskie instytucje handlowe rozwinęły się 
dopiero w okresie międzywojennym, wtedy też nabrały znaczenia hasła antysemickie o zwalczaniu 
żydowskiej konkurencji. Wcześniej, z tego co wywnioskować można ze wspomnień mieszkańców 
gminy, konkurencja między wyznaniami nie była aż tak wyraźna. „Całe miasto i cały powiat 
korzystały i bogaciły się dzięki pracowitości [...] Żydów.

W 1876 r. okoliczni Żydzi (z terenu powiatu wadowickiego) najpewniej należeli do gminy w 
Zatorze[2.1]. Istnieje także mało prawdopodobne przypuszczenie, że tutejsi Żydzi mogli należeć do 
gminy Zabłocie koło Żywca[2.2]. Dane spisu ludności przeprowadzonego w 1880 r. pokazują, że w 
mieszkało tu wówczas 404 Żydów. Wykorzystali oni austriackie przepisy o obowiązku rejestracji 
gmin i statutów, doprowadzając w 1881 r. do usamodzielnienia się od Zatoru i utworzenia 
samodzielnej gminy żydowskiej w Wadowicach.

Na początku dziejów wadowickiej gminy żydowskiej członkami jej byli niemal wyłącznie 
niemieccy Żydzi postępowi, którzy najczęściej mówili po niemiecku, a nie w jidysz lub po polsku. 
Nosili oni ubiory, które nie odróżniały ich od chrześcijańskiej części społeczeństwa (w dni 
świąteczne mężczyni nosili cylindry i tużurki). Nie byli zainteresowani rozwijającą się wówczas 
nowożytną literaturą hebrajską i jidysz, czytali gazety i książki niemieckie. Dzieciom nadawano 
niemieckie imiona, tego języka używano również w napisach na nagrobkach. Wpływ Żydów 
niemieckich był silny także w okresie późniejszym – najchętniej handlowano z pobliskim 
Bielskiem, również zdominowanym przez zasymilowanych Żydów niemieckojęzycznych. Wkrótce 
jednak gmina wadowicka zatraciła swój postępowo-niemiecki charakter. Stało się tak za sprawą 
napływu Żydów z okolicznych wiosek i miast galicyjskich, używających na co dzień polskiego i 
jidysz. Nie brakowało wśród nich także chasydów. Pojawiły się tradycyjne stroje żydowskie, 
których wcześniej tu nie widywano. Tak więc była to gmina zróżnicowana i ulegająca w swej 
krótkiej historii wielu przemianom. Mówiono ironicznie w jidysz, iż Wadowice to a 
zusamengelofene sztet (dosłownie „miasto, do którego zbiegli się ze wszystkich stron”), w którym 
brak osiadłych rodów żydowskich.

Gmina  żydowska oprócz Wadowic obejmowała także Babice, Bachowice, Barwałd Dolny, Kleczę 
Górną, Barwałd Środkowy, Chocznię, Dąbrówkę, Gorzeń Dolny i Górny, Jaroszowice, 
Jaszczurową, Kaczynę, Kleczę Dolną i Środkową, Kozieniec, Łękawicę, Marcówkę, Mucharz, 
Ponikiew, Radoczę, Roków, Skawce, Śleszowice, Świnną Porębę, Tarnawę, Tomice, Witanowice, 
Zawadkę i Zembrzyce[2.3]. Niektóre miejscowości zmieniły swoją przynależność administracyjną z 
racji przeprowadzonej w latach 1876–1904 regulacji granic między powiatami[2.4].                 178.



Zanim statut nałożył obowiązek nominacji rabina, funkcję tę pełnił Cwi Elimelech Greisman, 
tytułowany more cedek („sprawiedliwy nauczyciel”). Pierwszym oficjalnym rabinem miasta, 
wybranym zgodnie z obowiązującymi zasadami, był Mordechaj Rotenberg. Ubojem koszernym 
zajmowali się przez wiele lat Abraham Müller, jego syn Ojzer i zięć Tobiasz Einhorn. Piastowali 
oni także kolejno stanowisko kantora.

Gmina czerpała dochody z wyrobu macy, toteż zabronione było sprowadzanie gotowego produktu 
bądź też wypiek bez nadzoru rabinackiego. Gmina dzierżawiła wypiek osobom prywatnym, 
udostępniając lokal w pobliżu beit hamidraszu, narzędzia i mąkę. W zależności od swoich 
możliwości finansowych, kupujący sami deklarowali cenę. Najubożsi dostawali macę za darmo. 
Przez długi czas dzierżawcą był Hirsz Lauber. Chasydzi mieli prawo wypieku macy bez nadzoru 
kahalnego. W ostatni wieczór przed świętem Pesach udostępniano im lokal.

W 1882 r. gmina zakupiła parcele ziemi i utworzyła cmentarz żydowski, na którym wybudowano 
dom przedpogrzebowy. Następnie, w latach 1885–1889, wybudowano murowaną synagogę, która 
znajdowała się przy dzisiejszej ul. Gimnazjalnej. Ponieważ datki wiernych – wówczas było to ok. 
75 rodzin – nie wystarczyły, zaciągnięto pożyczkę w bankach bielskich, którą spłacano aż do 1918 
roku. Budowniczym synagogi był inż. Karol Korn z Bielska, autor projektu tamtejszej okazałej 
reformowanej synagogi.

Mykwa na początku istnienia gminy była prywatna, należała do Izaaka Marka. Mieściła się przy ul. 
Zatorskiej. Nowo powstała gmina, po wybudowaniu dwóch domów modlitwy i cmentarza, ze 
względów budżetowych pozostawiła łaźnię w rękach prywatnych, jedynie pod kontrolą rabinacką. 
Po pierwszej wojnie światowej sprzedano ją Polakowi, który co prawda nie miał nic przeciwko 
kontrolom rabinackim, ale podnosił opłaty za korzystanie, ograniczał godziny otwarcia albo 
otwierał ją w porach, które nie odpowiadały użytkownikom. Nic też dziwnego, że Żydzi 
protestowali, jednakże gmina, obawiając się nowych długów, nie wpłynęła na zmianę sytuacji. W 
końcu, w okresie prezesury Chilela Bałamutha, gmina zaciągnęła pożyczkę i wybudowała nowy 
budynek łaźni koło synagogi. Starą mykwę przekształcono na mieszkania.

Ponieważ w Wadowicach nie było szkoły żydowskiej, dzieci uczyły się w szkołach powszechnych. 
W gimnazjum wadowickim w roku szkolnym 1888/89 na 253 uczniów około 16 było wyznania 
mojżeszowego. Sporo Żydów uczyło się w Męskiej Szkole Powszechnej im. M. Wadowity – w roku
1893/94 było tam 86 uczniów żydowskich na 400, w 1906/07 – 55 na 333.  Na przełomie wieków 
w szkole żeńskiej 25% uczennic było Żydówkami. W 1900 r. w szkołach tych wprowadzono naukę 
religii mojżeszowej. Najdłużej czynnym nauczycielem był dr Chaim Reiter, który w latach 1906–
1939 uczył w niemal wszystkich wadowickich szkołach. W powszechnej szkole żeńskiej pracował 
dr Ozjasz Frost. Zgodnie z obowiązującymi wówczas w szkolnictwie przepisami uczniowie 
żydowscy byli zwolnieni z lekcji w soboty, Rosz Haszana, Jom Kipur, Sukot, Chanukę, Purim, 
Pesach, Lag Ba-Omer i Szawuot.

Gmina żydowska założyła dwie fundacje, w roku 1873 i 1875. Obie przeznaczone były na 
stypendia dla uczniów gimnazjum wadowickiego, niezależnie od wyznania.

Wiadomo, iż w 1900 r. w Wadowicach były dwa chedery w latach 1910–1914 lekcje prowadził 
nauczyciel nazwiskiem Redner, a po jego śmierci przez pewien czas brakowało osoby zajmującej 
się uczeniem najmłodszych Żydów. Istniały także dwie jesziwy. Pierwsza, Ec Chaim, należała do 
chasydów bobowskich. Była filią jesziwy z Bobowej.  Najzdolniejsi spośród tamtejszych uczniów 
przyjeżdżali przeprowadzać egzaminy, a uczyli w niej nauczyciele sprowadzeni z Myślenic. Drugą 
jesziwę – Keter Tora, założył radomski rabin Henoch Szlomo Rabinowicz. Kształceniem dziewcząt 
zajmowała się nauczycielka zwana Bubele, której prawdziwe nazwisko brzmiało Silberschütz. 
Uczyła czytać i pisać po hebrajsku. Umiejętności te posiadały wszystkie młode Żydówki z 
Wadowic.
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Przed świętem Pesach zarząd gminy organizował zbiórkę pieniędzy dla najuboższych. Na początku 
istnienia gminy, kiedy jej członkowie należeli do stosunkowo zamożnych, specjalnie starano się 
znaleźć ubogich, aby móc wypełnić przykazanie. Wkrótce jednak, wraz ze zwiększającą się liczbą 
przybyszów, micwa ta przestała być trudnością.

Podczas I wojny światowej wielu wadowickich Żydów służyło w tutejszym 56. pułku piechoty 
armii austriackiej. Lista poległych żydowskich żołnierzy została sporządzona przez zarząd gminy. 
W szpitalu wojskowym w Wadowicach rany leczyli także inni żołnierze żydowscy, z których 
niektórzy zmarli. Zostali oni pochowani na wadowickim cmentarzu żydowskim przez członków 
bractwa pogrzebowego Chewra Kadisza. W okresie wojny zarząd gminy żydowskiej urządzał 
wspólne wieczerze sederowe dla żydowskich jeńców z armii rosyjskiej, ulokowanych w obozie 
jenieckim w Wadowicach.

Po zakończeniu I wojny światowej miasto Wadowice zostało przyłączone do nowo utworzonego 
państwa polskiego. Wadowiccy Żydzi wzięli następnie udział w walkach o ustalenie granic Polski. 
Przykładem może być Seweryn Jeschiwe, który walczył w 12. pułku piechoty ziemi wadowickiej i 
poległ pod Lwowem. Za swoje zasługi został pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari i 
Krzyżem Walecznych[4.1].

Początki ruchu syjonistycznego w Wadowicach datują się na okres I wojny światowej. W 
stacjonującym w mieście 20. pułku landwery stanisławowskiej służyło wielu żołnierzy żydowskich 
będących zwolennikami syjonizmu. Z ich inicjatywy powstała socjalistyczna organizacja skautowa 
Ha-Szomer ha-Cair. Skupiała młodzież w wieku szkolnym, która spotykała się w prywatnych 
domach, zajmując się nauką, szerzeniem syjonizmu i skautingiem. Do 1920 r. organizacja liczyła 
ok. 120 członków, odnosząc w swojej pracy sukcesy, gdyż jak wspomina jedna z członkiń ruchu, w 
krótkim czasie opanowali język hebrajski na poziomie konwersacji[4.2]. Ponieważ na skutek donosu
o nielegalnej działalności władze polskie wytoczyły proces organizacji, jej członkowie zaczęli 
spotykać się tajnie.

Starsza młodzież utworzyła Ogólną Organizację Syjonistyczną. Nauczona doświadczeniem 
młodszych kolegów, oficjalnie wynajęła lokal przy ul. Tatrzańskiej i zarejestrowała swoją 
działalność u władz starostwa. Co wieczór wygłaszano referaty i odczyty, a istniejące przy niej 
kółko dramatyczne z powodzeniem wystawiało nawet dramaty Szekspira i Ibsena. Ta organizacja 
miała największe zasługi w rozwoju wadowickiego ruchu syjonistycznego.

W 1921 r. w Wadowicach żyło 1437 Żydów, stanowiąc 20,9% ogółu mieszkańców. Większość z 
nich trudniła się handlem. Na ponad 500 rodzin żydowskich około 270 utrzymywało się z handlu, a 
60 z rzemiosła.

W 1927 r. powstała w Wadowicach organizacja Mizrachi, skupiająca wielu zwolenników 
religijnego syjonizmu, także starszych, poważanych obywateli. Liczyła wielu członków, którzy w 
soboty wieczór zbierali się w lokalu Banku Ludowego przy ul. 3-go Maja, by słuchać referatów i 
wykładów rabinów przybyłych z innych miast, które znacznie poszerzały wiedzę nabytą w 
chederze.

Inną organizacją syjonistyczną był He-Chaluc, której głównym celem miało być doprowadzenie jej 
członków do aliji – powrotu do ziemi Izraela. Kiedy okazała się ona niemożliwa z braku 
odpowiednich certyfikatów, niezbędnych do wyjazdu do Palestyny,  zmieniono program na 
wychowanie syjonistyczne i przygotowanie do emigracji. Grupa połączyła się z organizacją Ha-
Szomer ha-Cair, i po reorganizacji oraz uzyskaniu zgody lwowskiej centrali, utworzono Żydowską 
Organizację Skautową Ha-Szomer ha-Cair w Wadowicach. Istniała w mieście także religijna 
organizacja Ha-Noar ha-Cijoni, skupiająca tych spośród młodych zwolenników ruchu 
syjonistycznego, którym przeszkadzało lewicowe podłoże Ha-Szomer ha-Cair.

Z myślą o aliji założono także nacjonalistyczną organizację Betar, której członkowie odbywali 
ćwiczenia wojskowe, w nadziei na bliskie już powstanie wojska żydowskiego.                         180.



Z ważniejszych organizacji syjonistycznych wymienić należy jeszcze międzynarodową organizację 
kobiecą WIZO, liczącą około 150 członkiń. Oprócz działalności oświatowo-kulturalnej prowadzono
przy niej kursy haftowania w celu zawodowego przygotowania dziewcząt.

W Wadowicach istniały też inne instytucje gospodarcze, społeczne i charytatywne. W 1925 r. 
Bencyjon Ber i Kalman Proper założyli Bank Spółdzielczy. Początkowo mieścił się on przy ul. 
Kościuszki, potem został przeniesiony do lokalu przy ul. 3-go Maja. Z biegiem czasu stawał się 
coraz bardziej poważną instytucją. Klientami byli nie tylko Żydzi z Wadowic i sąsiednich 
miejscowości, ale także Polacy.

Prężnie rozwijało się Stowarzyszenie Kupców,  zajmujące się obroną interesów tej licznej grupy 
społecznej. Związek Inwalidów Wojennych brał w opiekę żydowskich weteranów I wojny 
światowej i dbał o sprawiedliwy przydział koncesji inwalidzkich na sprzedaż tytoniu i alkoholu.

Najważniejszą organizacją filantropijną było Stowarzyszenie Pań, które obejmowało swoją opieką 
wszystkich biednych. Opieką nad ubogimi chorymi zajmowało się Stowarzyszenie Bikur Cholim, 
opłacające koszty leczenia i leków. Było to istotne, ponieważ aż do 1916 r. w Wadowicach nie było 
lekarza żydowskiego i musiano leczyć się u chrześcijan albo jeździć do Krakowa. Istniało też 
stowarzyszenie Talmud Tora, pokrywające koszty nauki religijnej za biednych uczniów.Instytucjami
kształtującymi życie kulturalne wadowickiego żydostwa były Żydowski Dom Ludowy, działający 
od 1926 r., Klub Inteligencji Żydowskiej, założony w 1936 oraz Biblioteka Żydowska, utworzona z 
inicjatywy syjonistów.

W Wadowicach istniały dwie żydowskie organizacje sportowe. W latach 1922–1926 był to Klub 
Sportowy Hakoach – drużyna piłki nożnej, rozgrywającej mecze mistrzowskie i towarzyskie, często
z pozostałymi drużynami wadowickimi. Klub rozpadł się, kiedy znaczna część jego członków 
wyjechała do Palestyny. W hotelu Hasa organizowano ćwiczenia sportowe dla dziewcząt, 
prowadzone przez instruktorów dojeżdżających z Bielska.

Podczas wielkiego światowego kryzysu gospodarczego w latach 1929–1931 bardzo ucierpiała 
społeczność żydowska. Zamknięto 12 tutejszych sklepów i warsztatów, a wiele innych 
funkcjonowało na krawędzi bankructwa.

W latach 1932–1939 w szkole powszechnej im. Wadowity dochodziło do incydentów 
antysemickich. Zdarzały się przypadki pobić i napadów nie tylko na współuczniów, ale także 
na innych członków społeczności żydowskiej. Rada Pedagogiczna często obniżała oceny z 
zachowania z powodu „walk antysemickich”. W innych szkołach, a szczególnie w gimnazjum, 
takich problemów nie było.  (  A  PRZECIEŻ  JP  II  TAK  MOCNO CHWALIŁ SIĘ    
MIŁOŚCIĄ  DO  ŻYDOWSKICH  KOLEGÓW  w  GIMNAZJUM  !!)  

W 1934 r. w Wadowicach powołano do życia nowy Związek Sportowy Makabi. Oprócz drużyny 
piłki nożnej związek posiadał sekcje gimnastyki, rytmiki, lekkiej atletyki, narciarstwa, tenisa 
ziemnego i stołowego, siatkówki i koszykówki. Szczególne sukcesy odnosiła ostatnia z 
wymienionych sekcji, podobnie jak obie sekcje tenisa. Organizacja miała charakter apolityczny, co 
przysparzało jej popularności. Utrzymywała się ze składek miesięcznych.

W 1938 r. z inicjatywy prywatnej powstała szkoła religijna dla dziewcząt, Beit Jaakow, której celem
było poszerzenie wiadomości zdobytych w szkole powszechnej o wiadomości z zakresu historii i 
kultury żydowskiej. Uczennice z tej szkoły wystawiały także sztuki w języku jidysz. Siedzibą 
szkoły był hotel Hasa przy ul. Sienkiewicza. Przy szkole istniało przedszkole dla dziewczynek z 
domów religijnych. Drugie przedszkole, dla wszystkich dzieci żydowskich, znajdowało się przy ul. 
3-go Maja. Także tutaj odbywały się cieszące się wielką popularnością przedstawienia, w których 
występowały dzieci.

Wraz z wybuchem II wojny światowej rozpoczęła się w mieście grabież żydowskiego majątku i 
towarów. Kiedy 4 września do Wadowic wkroczyły wojska niemieckie, zarządzono otwarcie 
wszystkich sklepów i oddano je pod zarząd tzw. mężów zaufania (treuhaenderów).                    181.



 W październiku 1939 r. Niemcy spalili wadowicką synagogę, a latem 1940 r. rozebrali jej ruiny.

Stopniowo sytuacja Żydów pogarszała się coraz bardziej. Jak i w innych miastach powołano 
Judenrat, którego pierwszym komisarzem był Baruch Majerczyk, spoza gminy wadowickiej. W 
skład wadowickiego Judenratu weszli: kupcy Rubin Scharfer i Bernard Wolf, przedwojenny 
sekretarz kahału Eliasz Fiszgrund i były kasjer Banku Ludowego Kalman Proper. Przewodniczącym
Judenratu był początkowo Rubin Scharfer – przedwojenny prezes gminy, jednakże nie mogąc 
podołać obowiązkom, zrezygnował z tej funkcji, którą przejął po nim Bernard Wolf.

Większość wadowickich Żydów była zmuszana do prac przy regulacji rzeki Skawy w Skawcach, 
Radoczy i Suchej, oraz przy regulacji rzeki Wieprzówki w Andrychowie. Do miejsca pracy byli oni 
dowożeni pociągami i otrzymywali niewielkie wynagrodzenie. W latach 1940 i 1941 
przeprowadzono akcje wysyłania młodych ludzi do obozów pracy. Przed utworzeniem w 
Wadowicach getta, do miasta zwieziono wszystkich Żydów z Kęt, Suchej, Zatora i z okolicznych 
wiosek.

Pierwsza akcja masowej wywózki nastąpiła w dniu 2 lipca 1942 roku. Zgromadzonych na placu 
Żydów podzielono na trzy grupy: (1) zdolnych do pracy skierowano do pracy w szopach, (2) 
starców, kaleki i dzieci wysłano do obozu zagłady Żydów w Bełżcu, (3) osoby o konkretnych 
zawodach wysłano do obozu pracy Dulag w Sosnowcu.

Pozostali w Wadowicach Żydzi zostali zamknięci w getcie, które obejmowało ulice: Mydlarską, 
Krętą, Piaskową oraz lewą stronę ul. Zatorskiej. Cały obszar otoczono murem z drutem kolczastym.
Obecnie jeden z placów wchodzących w skład getta nosi nawę pl. Bohaterów Getta, łatwo więc 
odnaleźć ten historyczny obszar w topografii współczesnych Wadowic. Była to przestrzeń o wiele 
za mała dla tak dużej liczby osób (ok. 1400), toteż zorganizowano zmiany – kiedy jedna połowa 
była przy pracy, druga spała.

10 maja 1943 r., po dziesięciu miesiącach względnego spokoju, przeprowadzono akcję wysłania 
100 dziewcząt na roboty do Niemiec. Prawie wszystkie spośród nich się uratowały. 10 sierpnia 
1943 r., w święto Tisza be-Aw (po Jom Kipur drugi najważniejszy post w kalendarzu żydowskim, 
symbol wszystkich cierpień narodu żydowskiego na wygnaniu), zlikwidowano getto, wywożąc jego
mieszkańców do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Było to jedno z 
najpóźniej zlikwidowanych gett polskich.

Po wojnie Żydzi, którzy przeżyli Zagładę, powrócili do Wadowic. Na miejscu okazało się, że nie 
mogą odbudować swojego życia, bowiem wszystko, co ocalało, zostało zagarnięte przez Polaków. 
Pierwsi przybywający kierowani byli do hotelu Hasa (przy ul. Sienkiewicza), wkrótce jednak 
decydowali się opuścić Wadowice na zawsze. Jedynym ocalałym, który próbował kontynuować 
dawne życie, był Adolf Ebel. Otworzył swoją dawną restaurację, jednak w 1949 r. także i on 
wyjechał. W Wadowicach pozostał tylko jeden Żyd – Jakub Szancer.
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"To tutaj, w Wadowicach wszystko się zaczęło ... "
13 kwietnia 1929 r. wracającego ze szkoły Karola powitała w domu sąsiadka Zofia Bernhardt.?
Twoja matka umarła" - powiedziała wprost. Trzy dni później odbył się pogrzeb, a nazajutrz Karol i 
Edmund udali się z ojcem do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam, przed obrazem Maryi, Karol Wojtyła 
miał powiedzieć synom, wskazując na wizerunek Matki Bożej, że odtąd Ona będzie ich Matką. Od 
tamtego dnia maryjne sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odgrywało i odgrywa ważną rolę w 
życiu obecnego Papieża. Przybywał tam we wszystkich ważnych momentach życia, aby Matce 
powierzać swoje smutki i radości. Kolejna tragedia w rodzinie Wojtyłów wydarzyła się trzy lata 
później. Edmund, który pracował jako lekarz w szpitalu w Bielsku, zaraził się szkarlatyną i zmarł. 
Karol został tylko z ojcem, który starał się ze wszystkich sił złagodzić mu ból po stracie 
najbliższych. Spędzał z synem wiele czasu, bawił się z nim i jego kolegami, chodził na spacery i 
zabierał na wycieczki w góry, stał się najlepszym i najwierniejszym przyjacielem syna.

W 1930 roku Karol Wojtyła został uczniem renomowanego wadowickiego gimnazjum. Uczył się 
doskonale. Był zdolny i pracowity. Osiągał bardzo dobre stopnie, a na świadectwach widnieje 
nawet ocena:  bardzo dobra ze szczególnym zamiłowaniem" z religii i z polskiego. W gimnazjum 
zainteresował się teatrem. W tamtym czasie decydujące wydawało mi się nade wszystko 
zamiłowanie do literatury, a w szczególności do literatury dramatycznej i teatru" - wyznał Jan 
Paweł II w książce Dar i Tajemnica". Miał wielu przyjaciół, był lubiany przez szkolnych kolegów i 
znajomych z jednej kamienicy i międzyszkolnego kółka dramatycznego, do którego należał w 
latach 1934-1938.

W 1938 r. celująco zdał maturę, a jesienią rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Wkrótce do Krakowa przeniósł się także jego ojciec. Wojtyłowie zamieszkali w 
domu rodziny pani Emilii przy ul. Tynieckiej 10, w robotniczej dzielnicy Dębniki. W ciągu tego 
czasu wiele się dokonało w moim życiu: początki studiów uniwersyteckich, wybuch wojny, praca w
Solvayu, teatr, seminarium, śmierć ojca..." - wspominał Papież po 50 latach. Wiele czytał, pisał 
wiersze, uczęszczał na dodatkowe zajęcia w Konfraterni Teatralnej. Spokojne studia i pasjonujące 
zajęcia przerwała wojna. Aby uniknąć wywiezienia na roboty do Niemiec, Karol wraz z 
przyjacielem Juliuszem Kydryńskim zatrudnił się w kamieniołomie na Zakrzówku, który miał dla 
okupantów znaczenie strategiczne. Praca była ciężka. Po dwóch latach obaj zostali przeniesieni do 
fabryki chemicznej Solvay", gdzie było nieco lżej. 18 lutego 1941 r. starszy pan Wojtyła 
niespodziewanie zachorował. Karol wyszedł do apteki po lekarstwa dla ojca, a po drodze zabrał 
obiad z domu przyjaciół państwa Kydryńskich. W drodze powrotnej towarzyszyła mu siostra 
przyjaciela Juliusza - Marysia Kydryńska. Gdy weszli do mieszkania, okazało się, że pan Wojtyła 
nie żyje.
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Po śmierci ojca Karol zamieszkał w domu Kydryńskich. Pewnego dnia na ulicy spotkał swego 
dawnego nauczyciela Mieczysława Kotlarczyka, który po wywiezieniu brata do obozu postanowił 
przenieść się do Krakowa. Karol zaproponował, by Kotlarczyk zajął jego mieszkanie przy 
Tynieckiej. Ostatecznie zamieszkali tam razem. Niebawem ?katakumby" - jak nazywano 
mieszkanie - stały się również siedzibą powstałego Teatru Rapsodycznego. Mieczysław Kotlarczyk 
był jego dyrektorem artystycznym i reżyserem, a Karol Wojtyła jednym z pięciu aktorów. Był 
dobrze zapowiadającym się aktorem - jak zauważył stały bywalec tajnych przedstawień Teatru 
Rapsodycznego Juliusz Osterwa.
W 1942 r. Karol Wojtyła postanowił, że będzie studiował teologię i zostanie księdzem. 
Kotlarczykowi trudno było zaakceptować ten wybór. Niemały wpływ na tę decyzję miał Jan 
Tyranowski - skromny krawiec z Dębnik, zafascynowany chrześcijańskimi mistykami, który jako 
opiekun parafialnych kół Żywego Różańca zachęcał ich członków do rozwoju duchowego. Po 
latach Jan Paweł II wyznał: Za pośrednictwem Jana zostałem wprowadzony w nowy świat, o 
którego istnieniu w sobie przedtem nie wiedziałem. (...) Od niego nauczyłem się m.in. 
elementarnych metod pracy nad sobą, które wyprzedziły to, co potem znalazłem w seminarium". 
Karol Wojtyła rozstał się z teatrem w 1943 r. i rozpoczął studia w tajnym seminarium duchownym 
archidiecezji krakowskiej, pracując jednocześnie w Solvayu".
Po czarnej niedzieli" 6 sierpnia, 1944 r., kiedy Niemcy aresztowali w Krakowie kilka tysięcy 
mężczyzn, abp Sapieha sprowadził kleryków do swojej rezydencji. Mieszkali tam prawie do końca 
wojny. 1 listopada 1946 r. kard. Adam Sapieha udzielił Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich. 
Następnego dnia w krypcie św. Leonarda na Wawelu neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną. 
Jeszcze w tym samym miesiącu wyjechał na studia do Rzymu …

ŻYCIE RODZINNE "Lolka"

20 czerwca 1920 roku rodzice zanieśli miesięcznego synka do kościoła pw. Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny, gdzie został ochrzczony, otrzymując imiona: Karol Józef. W Księdze 
Chrztów z 1920 roku zapisano w języku łacińskim: „Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii 
Kaczorowskiej, ur. 18 maja 1920 r.; ochrzczony 20 czerwca 1920 r. Rodzice chrzestni: Józef 
Kuczmierczyk i Maria Wiadrowska. Ochrzcił Franciszek Żak, kapelan wojskowy”.(tom IV,  str. 
149, poz. 671). 
„Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, 
poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim kościele 
parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela 
mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku
Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia chrztu Polski jako ówczesny 
arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi, jak przypomniał ksiądz prałat, na 50 
rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, 
przybywając z Rzymu jako następca św. Piotra”. (Jan Paweł II, Wadowice, 7 czerwca 1979) 
Mały Karol, zwany przez najbliższych Lolkiem, od dzieciństwa doświadczał czułej opieki i miłości 
najbliższych. We wspomnieniach znajomych zachował się obraz Emilii Wojtyłowej, która z 
przekonaniem często mówiła: „Zobaczycie, mój Lolek będzie kiedyś wielkim człowiekiem”. 
Niezawodnym przyjacielem dziecięcych lat Karola był jego starszy brat Edmund. Doskonały 
student medycyny, a potem lekarz znajdował czas na wspólne wycieczki z Lolkiem, grę w piłkę 
nożną i na rozmowy. Niestety, w wieku dwunastu lat Karol pozostał sam z ojcem, który starał się 
wychować syna na dobrego człowieka. W kształtowaniu charakteru Karola wspierały go trzy ważne
miejsca: kościół, szkoła, teatr.
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„Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar 
życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich 
najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć 
się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”.
 (Jan Paweł II, Wadowice, 16 czerwca 1999) 
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Tak wyglądały przed II wojną światową Wadowice.
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                                                                        CASTA PLACENT SUPERIS

Szkolne lata Karola Wojtyły - Jana Pawła II
W 1997 r. w czasie spotkania w zakopiańskiej "Księżówce" Jan Paweł II mówił do swoich 
gimnazjalnych kolegów: "Chciałbym jeszcze raz zobaczyć i przeczytać słowa widniejące w 
westybulu naszego gimnazjum". W odpowiedzi wychowankowie rocznika 1938 wyrecytowali 
chórem:
CASTA PLACENT SUPERIS: PURA CUM VESTE VENITE ET MANIBUS PURIS SUMITE 
FONTIS AQUAM   co po polsku oznacza:
To, co czyste, podoba się Najwyższemu, przychodźcie w szacie czystej i rękoma czystymi 
czerpcie wodę ze źródła.
Ten starożytny dwuwiersz poety rzymskiego Albiusa Tibullusa od r. 1890 witał uczniów 
wadowickiego gimnazjum przy wejściu do budynku. Nie ukrywam, że ta maksyma - dziś dla wielu 
osób brzmiąca nieco obco i tajemniczo - jest mi wyjątkowo bliska. W r. 1986 - w 120. rocznicę 
założenia gimnazjum - odsłoniliśmy ją wraz z moimi uczniami spod warstwy farby i odmalowali na
nowo. Wielokrotnie ją przypominałem, również w prelekcji z okazji 10-lecia pontyfikatu Jana 
Pawła II, wygłoszonej w "Tygodniu Papieskim", zorganizowanym przez ks. infułata Kazimierza 
Sudera w r. 1988. Wreszcie początek tego dwuwiersza posłużył nam - śp. Stanisławowi Augustowi 
Kawczakowi ze Świdnicy i mnie - jako tytuł jednodniówki "Casta placent superis", wydanej z 
okazji drugiej wizyty Jana Pawła II w Wadowicach w r. 1991.
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Zmarły przed dziesięciu laty ks. Jan Kijas ze Ślemienia, absolwent rocznika 1911, tak pisał do mnie
w jednym z listów: "Gimnazjum budzi we mnie zawsze najmilsze wspomnienia. Dotąd stoi mi w 
oczach napis na frontonie ściany: Casta placent superis... Wspaniałe vade mecum dla ucznia na całe
życie". Takim było przez przeszło pół wieku dla wielu wychowanków gimnazjum.

Wadowickie lata Karola Wojtyły zostały wielokrotnie i szczegółowo opisane w różnych 
opracowaniach, m. in. we wspomnianym wyżej "Kalendarium", w książce Józefa Szczypki "Jan 
Paweł II Rodowód", ks. Mieczysława Malińskiego "Droga do Watykanu", "Przewodnik po życiu 
Karola Wojtyły". Pisali również o tym wadowiczanie, np. Zbigniew Bieniasz ("Kochana stara 
buda..."), Roman Antoni Gajczak ("Wadowice, miasto rodzinne Jana Pawła II", "Sercu najbliższe", 
"Chłopiec z ulicy Kościelnej"), o. Władysław Kluz ("Czas siewu. Karoł Józef Wojtyła Jan Paweł 
II"), Zbigniew Siłkowski ("Wspominać lata...", w: „Młodzieńcze lata Karola Wojtyły"), Gustaw 
Studnicki („Gimnazjalne lata Karola Wojtyły w świetle dokumentów szkolnych" w "Nadskawiu" 
1986 i w książce pt. "Pierwsza wśród równych. 

Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach", "Jan Paweł II Papież z Wadowic. W 75-lecie urodzin 
Ojca Świętego", "Karol Wojtyła Jan Paweł II w Wadowicach. Kalendarium", "Karola Wojtyły lata 
nauki w szkole powszechnej", w "Kalendarzu beskidzkim 1995" i "Zarysie dziejów oświaty i 
szkolnictwa w Wadowicach") . Nie sądzę więc, aby było rzeczą celową i interesującą powtarzanie 
rzeczy powszechnie znanych i dostępnych w publikacjach, Zwrócę zatem uwagę tylko na te fakty, 
które - moim zdaniem - były w biografii Karola Wojtyły znaczące.

Jakież źródła miał ów "oddech miasta i oddech ziemi" oraz "fundament kultury" w cytowanej wyżej
opinii 20-letniego Karola Wojtyły? Wynikał on niewątpliwie z historycznych tradycji Wadowic, 
miasta głęboko zakorzenionego w kulturze chrześcijańskiej. Jest to miasto stare, a jego historia 
liczy prawie siedem wieków. Na widownię dziejową wkroczyły w 1. połowie XIV wieku. Około r. 
1325 wymieniono po raz pierwszy w źródłach historycznych ich nazwę i tutejszy kościół. W latach 
1819-1867 były miastem obwodowym, od reformy autonomicznej roku 1867 - siedzibą powiatu. Z 
dawien dawna było tu wiele urzędów administracyjnych oraz silny ośrodek szkolnictwa i kultury. 
Działało stare, założone w r. 1866 gimnazjum męskie, gimnazjum 00. Karmelitów, żeńskie 
seminarium nauczycielskie, od r. 1928 - gimnazjum żeńskie, szkoły zawodowe - męska i żeńska, 
szkoła handlowa, cztery szkoły elementarne, dwie męskie i dwie żeńskie, połączone później w 
dwie, na Kopcu w pobliskiej Kleczy - Collegium Marianum. Stara oficyna wydawnicza i drukarnia,
dawniej Pokornych, później Foltinów - wydawała liczne książki. W międzywojniu w pobliskim 
Gorzeniu działała grupa artystyczno - literacka "Czartak", założona przez Emila Zegadłowicza, 
skupiająca poetów, pisarzy i artystów.

Z gimnazjum związane było silne środowisko intelektualne, w mieście działały liczne organizacje i 
towarzystwa kulturalne, religijne oraz sportowe, m. in. T. G. "Sokół" dysponujące salą 
gimnastyczną i teatralną, Czytelnia Mieszczańska przy ul. Krakowskiej, Towarzystwo 
"Jagiellonka", założone i kierowane przez urzędnika sądowego Stefana Kotlarczyka, 
Stowarzyszenie Rzemieślników "Zgoda", Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Związek Legionistów, Związek Strzelecki, Związek Oficerów 
Rezerwy, Związek Rezerwistów, Liga Panów, Związek Robotników Chrześcijańskich, Związek 
Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży Miejskiej i Terminatorów, Katolicki Związek Polek, 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (męskiej i żeńskiej), Sodalicja Pań, Sodalicja Panów, 
Sodalicja uczniów , gimnazjum oraz uczennic seminarium nauczycielskiego żeńskiego i inne.
Według ks. Leonarda Prochownika - w mieście "obcym wszelkim nowinkom sekciarskim" - w r. 
1929 mieszkało 8 000 katolików, a w całej parafii obejmującej również Jaroszowice, Chobot, 
Gorzeń Dolny i Górny, Roków, Tomice i Zawadkę - 11 672 osób ("Wiadomości z Parafji 
Wadowickiej. R. P. 1930", dodatek noworoczny do "Dzwonu Niedzielnego", 1929).
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  Mieszkało również w Wadowicach sporo Żydów i rodzin wojskowych, bowiem w koszarach przy 
ul. 3 Maja (dziś - Lwowskiej) stacjonował 12 p. p. Wojska Polskiego, powstały z formacji dawnego 
austriackiego c. k. 56 pułku piechoty. Jego oficerem był ojciec Karola, podporucznik Karol Wojtyła.
Pułk miał własną orkiestrę, która koncertowała w czasie defilad wojskowych w Rynku lub w 
pięknym parku TUMWiO przy al. Wolności.

Samo miasto leży w pięknej okolicy, w dolinie rzeki Skawy u stóp Beskidu. Blisko stąd na 
pobliskie szczyty górskie - na Goryczkowiec zwany popularnie "Dzwonkiem", na Iłowiec, Łysą 
Górę, Gancarz i Leskowiec. Sprzyja to uprawianiu turystyki i kontaktom z przyrodą. Urokiem 
Wadowic i okolicy zachwycał się Adolf Nowaczyński, który w książce "Słowa, słowa, słowa..." 
(1938) tak pisał: "A jest jedno [miasto], które pachnie nawet z włoska, bo morwami; to 
WADOWICE ! - miasto - oczko, w którem chodziłem do normałki i do pierwszych gimnazjalnych. 
[...] Okolice miasta bezwzględnie piękniejsze od okolic Neapolu czy Stockholmu, tylko mniej 
reklamowane i przez to mniej znane w Europie". 

Tu dodam, że Adolf Nowaczyński (1876-1944), poeta, satyryk, eseista, dramaturg i publicysta, 
"enfant terrible" krakowskiej bohemy przełomu wieków, w latach 1883-85 był uczniem szkoły 
męskiej w Wadowicach, 1885-87 klas I-II gimnazjum. Jego ojciec Antoni był w tamtych latach 
radcą Sądu Obwodowego w Wadowicach. 

Pięknem Beskidu zafascynowani byli również poeci i artyści z grupy "Czartak". Janina Dorozińska 
- Brzostowska, "poetessa" z tejże grupy, pisała w wierszu "Nad Skawą":
Gdyby można było i po śmierci
patrzeć
w ziemi wybraną stronę, chciałabym leżeć
nad Skawą, na wzgórzu polnym,
zielonym.
I spoglądać stamtąd
godzinami
na zachody słońca
na obłoki -
tak jak niegdyś z korytarza szkolnego
zachwyconym ścigane
wzrokiem.  Niechby oczy
nieznużone, szczęśliwe,
napatrzyły się do syta, przez wieki,
barwom światłem nasyconym,
przejmująco świetnym,dalekim.

Przez cały czas nauki w szkole średniej Karol Wojtyła był ogromnie aktywny w różnych 
dziedzinach życia szkolnego. Dlatego w "Sprawozdaniach dyrekcji Gimnazjum w Wadowicach" z 
lat 1930-36, 1937/38 (z r. 1936/37 "Sprawozdania" brak) i w zachowanych do dziś protokołach 
Rady Pedagogicznej z lat 1934-39 Jego nazwisko jest najczęściej wymienianym spośród uczniów. 

Działał w samorządzie szkolnym, był wybierany sołtysem klasy (w kl. II, III), deklamował na 
wieczornicach, porankach i akademiach, wygłaszał referaty, pogadanki, odczyty i przemówienia na 
lekcjach, w kołach zainteresowań i na uroczystościach szkolnych, oszczędzał w Szkolnej Kasie 
Oszczędności, działał w organizacji abstynenckiej, w Sodalicji Mariańskiej, do której został 
przyjęty w r. 1935, a w latach 1936-38 był jej prezesem. W r. 1935 zadebiutował w szkolnym kole 
dramatycznym. Grał główne role w kilku przedstawieniach, m. in. w "Antygonie" Sofoklesa, w 
"Ślubach panieńskich" A. Fredry, w "Balladynie" i "Kordianie" J. Słowackiego, w "Zygmuncie 
Auguście" S. Wyspiańskiego.                                                                                                       191.



Niektóre sztuki reżyserował, do niektórych opracował inscenizację. W r. 1933, po ukończeniu 
trzeciej klasy gimnazjalnej, 13-letni Karol Wojtyła opublikował pierwszy swój artykuł prasowy. 
Było to "Pożegnanie opiekuna" w nr. 37 "Dzwoneczka", dodatku do ukazującego się w Krakowie 
"Dzwonu Niedzielnego" (zob. "Dzwon Niedzielny Anno Domini 1930. Z dziejów wadowickiej 
parafii". "Przebudzenie", Nr 2 (37), luty 1997). 

W sobotę dnia 14 V 1938 roku - cztery dni przed osiemnastymi urodzinami - Karol Wojtyła zdał w 
Liceum i Gimnazjum im. Marcina Wadowity egzamin dojrzałości. Z wszystkich przedmiotów - z 
religii (u ks. dr. Edwarda Zachera), z języka polskiego (u mgr. Kazimierza Forysia), z języka 
łacińskiego (u prof. Zbigniewa Czaderskiego), z języka greckiego (u prof. Tadeusza Szeliskiego) i z
języka niemieckiego (u prof. Józefa Titza) - uzyskał oceny bardzo dobre. Takie same oceny miał z 
pozostałych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. Jako najlepszy uczeń w ówczesnych 
wadowickich szkołach wyniósł z nich dużo wiedzy i miłe wspomnienia, dlatego ciepło i serdeczne 
je wspomina. 

W r. 1979 mówił na wadowickim Rynku: "Myślą i sercem wracam nie tylko do domu, w którym się
urodziłem, obok kościoła, ale również do szkoły podstawowej, tu w Rynku", a w przemówieniu po 
konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Piotra Apostoła w dniu 14 VIII 1991 r.: "Dziękuję 
Wadowicom za te szkoły, z których tak wiele zaczerpnąłem światła: naprzód podstawową, a potem 
to znakomite wadowickie gimnazjum im. Marcina Wadowity".

Kiedy czyta się dziś korespondencję Karola Wojtyły z jego lat młodzieńczych, uderza w niej 
ogromna mądrość, piękny język, dojrzałość sądów - słowem głębokie humanistyczne 
wykształcenie, wyniesione z gimnazjum w Wadowicach. Sześćdziesiąt lat temu w "Sprawozdaniu 
dyrekcji gimnazjum za rok szk. 1937/38" zapisano: "W dniu 27 V żegnał Zakład maturzystów. 
Przemówił do nich p. Dyrektor, dziękując im za przykładną i wzorową ośmioletnią pracę. Życzył 
im, by godnie zamknęli łańcuch przedstawicieli 8-letniego gimnazjum. W imieniu maturzystów 
przemówił Wojtyła. W serdecznych słowach podziękował Gronu profesorskiemu za pracę nad ich 
młodymi umysłami i zapewnił, że udzielonymi im wskazówkami zawsze się będą kierować". To 
pożegnanie miało wyjątkowy charakter. Karol Wojtyła żegnał nie tylko szkołę, profesorów i 
kolegów, ale również 8-letnie gimnazjum klasyczne, które działało w Wadowicach od r. 1866 i 
przetrwało 72 lata. W następnym roku i po wojnie do egzaminu dojrzałości przystępowali 
uczniowie po czterech klasach gimnazjum i dwóch klasach liceum. Kończył się pewien rozdział w 
historii szkoły, zbliżała się również straszna wojna.

Maturzyści rocznika 1938 dotrzymali przyrzeczenia złożonego przez Karola Wojtyłę w dniu 
pożegnania szkoły. Kiedy wybuchła okrutna wojna stanęli do walki z wrogami Polski. I żaden z 
roczników wychowanków gimnazjum tak ciężko nie przypłacił wojny lat 1939-1945, jak właśnie 
oni. Spośród czterdziestu - aż dziesięciu tej wojny nie przeżyło. Walczyli we wrześniu 1939 r., w 
Armii Polskiej na Zachodzie, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Afryce, we Włoszech. Zdzisław 
Bernaś i Tomasz Romański trafili (wraz z Leonem Firczykiem, absolwentem rocznika 1926) na 
karty "Monte Cassino" Melchiora Wańkowicza. Pozostali w kraju uczestniczyli w ruchu oporu i 
przeszli różne koleje losu. Dziś żyje ich jeszcze dziesięciu.

Dla Karola Wojtyły wojna była równie okrutna. Latem 1938 r. przeprowadził się wraz z ojcem na 
stałe do Krakowa. Kiedy po trudach nauki gimnazjalnej rozpoczął studia na wybranym z 
umiłowania kierunku - nastąpiła globalna katastrofa. Napaść Niemiec na Polskę, tragiczny 
Wrzesień, tułaczka z 60-letnim ojcem po drogach i bezdrożach Małopolski, zamknięcie 
uniwersytetu, aresztowanie profesorów. Klęska ... "Czytam, piszę, uczę się, myślę, modlę się i 
walczę w sobie. Czasami okropny odczuwam ucisk, przygnębienie, depresję, zło. Czasem jakobym 
świtu dopatrywał, jutrzenki, jasności wielkiej" - pisał wtedy do swego starszego przyjaciela z 
Wadowic dr. Mieczysława Kotlarczyka ("Kalendarium...", s. 49). 
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Pracował w kamieniołomie, często o chłodzie i głodzie. Próbował znaleźć pociechę w tajnym 
teatrze żywego słowa - w Teatrze Rapsodycznym, założonym przez Mieczysława Kotlarczyka. Ale 
wtedy stała się rzecz straszna. Kiedy w czasie choroby ojca w lutym 1941 r. wyszedł z domu w 
Dębnikach po lekarstwa do apteki i z menażkami po obiad - nie zastał go po powrocie wśród 
żywych. Pozostał sam na świecie. I Pan Bóg, u którego szukał pociechy. W modlitwie i pracy 
przychodziło uspokojenie, oddalał się świat, zapadało postanowienie... Z woli Opatrzności 
realizowało się wielkie powołanie. Powołanie, którego imię JAN PAWEŁ II. 

        JAN PAWEŁ II - chluba Wadowic, chluba naszej szkoły, chluba naszej Ojczyzny.

                              Gustaw Studnicki. Tekst powstał w czerwcu 1998 r.

                                              www.wadowita.net

CIEKAWOSTKI  O  JP  II
 KRÓTKOWIDZ NIGDY NIE ZDEJMUJE OKULARÓW
Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów. Był również pierwszym 
papieżem noszącym zegarek na rękę. Poza tym Karol Wojtyła był również pierwszym papieżem 
jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym kajakiem. Pierwszym, który 
czysto odśpiewał "Ite, missa est" i pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym na głowę 
Kościoła. Był również największym podróżnikiem wszechczasów spośród wszystkich papieży.

O produkcji cegieł, bramkach przy kościele, pięknej kaligrafii i pytaniach o imię opowiadają 
ministranci ks. Karola Wojtyły. 

  fot. EAST NEWS/LASKI COLLECTION Ks. Karol 
Wojtyła z ministrantami z parafii św. Floriana   ALE  BEZ  OKULARÓW  !!

Zwykłe czarno-białe zdjęcie, jakich wiele. Młody ksiądz w schodzonej sutannie i przetartych butach
stoi obok harcerza. Uśmiech i spojrzenie wikarego wydają się znajome. Jankowi, harcerzowi i 
równocześnie ministrantowi w kościele św. Floriana w Krakowie, nie śniło się nawet, że wtedy 
obejmował go przyszły papież. Byli ministranci wciąż świetnie pamiętają wikarego ks. Karola 
Wojtyłę. – Zawsze chodził w sutannie. Nosił okulary. Był bardzo bezpośredni. Często spowiadał – 
zaczynają wspominać.

Nasz czytelnik kupił w sieci zdjęcie z lat 50., wykonane na Opolszczyźnie, na którym jest 
osoba łudząco podobna do przyszłego papieża.

– Kupiłem zdjęcie na aukcji internetowej - mówi Romuald Kulik. - Ani ja, ani nikt z moich 
znajomych nie miał wątpliwości, że mężczyzna z lewej strony to ks. Karol Wojtyła. Jego 
nazwisko któryś poprzedni właściciel wpisał ołówkiem na odwrocie niedużego zdjęcia.
Ponieważ mnie to intrygowało, skontaktowałem się z wystawiającym fotkę na aukcję. 
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Nie zna pochodzenia zdjęcia. Jest antykwariuszem i znalazł je w jakiejś książce.
Drogowskaz, pod którym stoją dwaj mężczyźni, informuje, że do Opola jest stamtąd 22 km, 
do Wrocławia 107, a do Lublińca 38 km. Sprawdzamy odległości na mapie w internecie. 
Wygląda, że mogą to być okolice Ozimka.
Czy ks. Karol Wojtyła, zanim   został   biskupem, czyli przed rokiem 1958, mógł być w tym 
miejscu? Teoretycznie jest to możliwe.

                                 ZOSTAŁ W  CZASIE   TWARZ  ZDJĘCIA

W 1955 roku ks. Wojtyła był na Górze św. Anny z odczytem dla księży, uczestników kursu 
duszpasterskiego. Ale pytań i wątpliwości jest więcej. Nie wiemy, kim jest mężczyzna stojący obok 
niego ani gdzie dokładnie fotografię zrobiono.
Najważniejsze jest jednak pytanie, czy to jest naprawdę zdjęcie Karola Wojtyły. Podobieństwo 
twarzy     i sylwetki jest znaczne. Z drugiej strony, ks. Wojtyła w tamtym   czasie     nosił okulary, a 
mężczyzna na fotografii ich nie ma. Nie ma też na sobie sutanny, która w latach 50. była 
codziennym strojem księdza, także w podróży. Jeśli ktoś z Państwa zna odpowiedzi na te pytania i 
może pomóc w odsłonięciu tajemnicy tego   zdjęcia  ,   prosimy o kontakt.

 
Ta fotografia powstała 22 kilometry od Opola, 38 km od Lublińca i 107 od Wrocławia. Czy 
przedstawia przyszłego papieża? (fot. Archiwum prywatne)

Tygodnik Katolicki Niedziela - Kapłan z Niegowici

www.niedziela.pl/artykul/41838/nd/Kaplan-z-Niegowici
                                                    W czasach pobytu w Niegowici nosił jeszcze okulary. 

     KOLEGA  KAROL  ….i  kłamstwa  o okularach  …?
…...i  nie  zauważono   żadnej zmiany w wyglądzie  ?!

– Gdy został Papieżem wszystko się zmieniło. Przestałam być artystką, a stałam się 
"koleżanką Papieża"- O Karolu Wojtyle opowiada DANUTA MICHAŁOWSKA, w 
pierwszą rocznicę Jego śmierci.                                                                                                 
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«Koleżanka Papieża z czasów, gdy nie był jeszcze księdzem. Wielka dama polskiej sceny, gwiazda 
legendarnego Teatru Rapsodycznego i Teatru Jednego Aktora opowiada o swojej przyjaźni z 
Karolem Wojtyłą w pierwszą rocznicę Jego śmierci. 

Jest takie piękne Pani zdjęcie z biskupem Wojtyłą przy stole. On w rogowych okularach. Ale zaraz, 
zaraz, przecież Papież nie nosił okularów! 

– To zdjęcie zrobiono w 1961 roku na tradycyjnej "lampce wina" po premierze 
"Dziadów".
 Teatr Rapsodyczny świętował wtedy swoje 20-lecie. Gdy się poznaliśmy w czasie okupacji,
Karol nie używał okularów. Ale potem, kiedy był biskupem w latach 60., już je nosił. 
Może był krótkowidzem. Potem już nigdy nie widziałam, żeby nosił okulary. Nawet do 
czytania. Ale musi pani wiedzieć, że jak został księdzem, to siłą rzeczy między nami 
wytworzył się dystans i nie pytałam Go, co się stało z Jego wzrokiem. 
Częściej zaczęliśmy się spotykać, jak już został papieżem. 

Chyba tęsknił za Polską, więc nas, swoich starych znajomych, co jakiś czas przyjmował u siebie w 
Watykanie Może nie widywaliście się zbyt często, ale intensywnie korespondowaliście. Wyda Pani 
tę korespondencję? 
- Nie! Nie uważam tego za stosowne. Ponieważ toczy się proces kanonizacyjny, zrobiłam 
kserokopie i dostarczyłam wszystkie listy do Kurii Krakowskiej, ale uważam, że nie należy teraz 
zbyt dużo o tym mówić, bo to może rodzić plotki. A ich i tak wokół Niego było dużo, bo dla świata 
był papieżem z dziwnego kraju. Na dodatek był nietypowy: wysportowany, był młody, kiedy 
został papieżem. A potem, jak i my wszyscy, zaczął się starzeć i miał kłopoty: to z ręką, to z nogą, 
to z palcem. 
Z tym zmiażdżonym palcem? 
- Zmiażdżyły go drzwi samochodu przy wysiadaniu, gdy jechał na uroczystość rozdawania paliuszy
kardynalskich. Co prawda siostry Mu go szybko zabandażowały, ale opatrunek przesiąknął krwią i 
Papież taką zakrwawioną ręką rozdawał białe, z owczej wełny utkane paliusze. Uroczystości nie 
przerwano. 
Jak wyglądała Pani prywatna żałoba po śmierci Jana Pawła II? 
- Niewiele pamiętam, bo przez pierwsze godziny, dnie i miesiące chodziłam oszołomiona. 
Właściwie do dziś nie otrząsnęłam się... W każdym razie moja żałoba nie polegała na ubieraniu się 
na czarno. 
Znaliście się w czasach, gdy umarł ojciec Wojtyły. Czy Pani wie, jak przeżył tę śmierć? 

– Nie. Karol był człowiekiem zamkniętym. Nigdy by nie przyszedł na próbę i płakał. O tej 
śmierci dowiedziałam się właściwie przypadkowo od pani Aleksandry Kydryńskiej. Pani 
Kydryńska matkowała Wojtyle, często przychodził do nich na obiady, a wręcz mówił do niej
"mamo". Czasami myślę, że może powinnam była wtedy porozmawiać o tym wszystkim z 
Karolem. Ale ja nie miałam instynktu siostrzanego i nie byłam Jego powierniczką...

Mówimy dziś, że niezwykłe odchodzenie Papieża to było misterium śmierci, którego byliśmy 
świadkami. A jak On żegnał innych? 

– Opowiadała mi pani doktor Rybicka, której mąż, profesor fizyki, był bliskim przyjacielem i 
towarzyszem wypraw kajakowych księdza Wojtyły, o wielce znaczącym zdarzeniu. Papież, 
sam już ciężko chory, zatelefonował do profesora Rybickiego do szpitala, wiedząc, że jest 
umierający. Panowie sobie porozmawiali, a na koniec odśpiewali przez telefon hymn 
żeglarski, który zawsze śpiewali na spływach kajakowych.
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 Jestem pewna, że dla Wojtyły śmierć była jedynie odejściem do Boga, nie przeżywał tego 
jako tragedii. Jego matka umarła, gdy miał osiem lat i podobno przyjął to ze spokojem 
nietypowym dla dziecka. Rozmawialiśmy o tym ze znajomymi wiele lat później. Wszyscy 
mieliśmy nieodparte wrażenie, że Karol był w swoim myśleniu, w swoich wyborach 
niesłychanie przejrzysty. Wiara Jego była głęboka, niezachwiana i obecna na co dzień.

Widziała Go Pani kiedyś płaczącego? 
- Nigdy. Zamyślonego, skupionego - tak. Ale nigdy płaczącego. 
Opowiada Pani o Nim jak o kimś. kto ukrywał emocje, kto był bardzo zrównoważony, ale przecież 
pamiętamy Go jako "emocjonalnego papieża", tego który się śmiał, żartował, zachowywał się 
niekonwencjonalnie. Stał się bardziej otwarty dopiero jako papież? 

– Prawda o nim jest złożona. Był otwarty i radosny, a jednocześnie skupiony i 
refleksyjny. Z chwilą, gdy został papieżem, zmienił się jego język. Zapewne Duch 
Święty tak Go przemienił. Stał się bardzo komunikatywny.

A poczucie humoru nie opuściło Go do końca, skoro dwa tygodnie przed śmiercią potrafił do Pani 
napisać: "Droga Danusiu, nie jest z tobą tak źle, skoro jesteś w stanie występować. Ze mną jest 
trochę gorzej". 

– Pisałam do niego o zwykłych rzeczach, o swoich planach scenicznych, o pracy nad rolami, o
codzienności. On tego potrzebował. Natychmiast odpisywał. Króciutko, ale często pojawiał 
się jakiś żarcik, każdy Jego list miał pointę.

Pamięta Pani to pierwsze wrażenie w 1938 roku, gdy zobaczyła Go Pani na wieczorze autorskim 
młodych poetów w Domu Katolickim w Krakowie? Podobały się Pani Jego wiersze? 

– Podobało mi się to, jak je recytował. Natomiast nie rozumiałam z nich ani słowa. Miałam 15
lat i to było dla mnie za trudne.

Czym jeszcze zwracał uwagę? On był inny. Miał przepiękny głos. Jego inność polegała także na 
tym, że był niemodnie ubrany i uczesany. Wszyscy chłopcy byli w garniturach, a On w marynarce i 
koszuli, ale bez krawata! Tak można było iść na spacer do Lasku Wolskiego, a nie występować na 
estradzie! Poza tym włosy miał dość długie, co było zupełnie niebywałe. 
Rok później, w 1939, oglądała Go Pani w czasie Dni Krakowa, w spektaklu Mariana Niżyńskiego 
"Kawaler księżycowy" wystawianym na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego. 

– Tak, Wojtyła grał byka. Miał maskę byka pod pachą, czarne spodenki z satyny i rękawice 
bokserskie. To było awangardowe przedstawienie. Niech pani posłucha, jaki tekst 
wygłaszał: "Ja jestem byk, co udaje od czasu do czasu człowieka. Boks mi papusiać daje. 
Więc żrę i na posadę czekam. Prosty sierpowy, prosty sierpowy, znam ideałów skorowidz. 
Byczo jest i morowo, wzwyż idzie krzepka Polska". To była polityczna satyra, żarty z 
ówczesnego rządu.

Jak Pani myśli, dlaczego Wojtyłę ciągnęło na scenę? Czy jednak w tamtych czasach nie uważano 
aktorstwa za trochę niepoważny zawód? 

– To były raczej studenckie zabawy Wojtyła do studium aktorskiego zapisał się na pierwszym 
roku polonistyki. To w "Studio 39" ustawiono Mu ten piękny głos. Razem z Wojtyłą w tym 
przedstawieniu występowała Krysia Dębowska, babcia Mai Ostaszewskiej, mojej studentki 
ze Szkoły Teatralnej, obecnie znanej aktorki. Krysia opowiadała mi, że to studio było bardzo
profesjonalne. Kazano im na przykład szukać rezonansu głosowego, zakładano im w tym 
celu specjalne maseczki. Wojtyła, tak jak wszyscy, ćwiczył więc intensywnie między innymi
głos.

                                                                                                                                                         196.



Wybucha wojna, w jakiś czas po powrocie profesorów z obozu w Sachsenhausen zaczynają się 
studia na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim. W sierpniu 1941 roku zakładacie teatr. 

– Pomysłodawcami tego teatru byli Mieczysław Kotlarczyk i Wojtyła. Pracowałam wtedy w 
dużej firmie jako maszynistka. Pamiętam, jak Karol przyszedł z Solvayu (to było Jego 
miejsce pracy) w roboczym kombinezonie i drewniakach, czym wzbudził wielkie 
zainteresowanie moich koleżanek. Powiedział wtedy: "Masz przeczytać Króla-Ducha. Za 
kilka dni pierwsza próba u Dębowskich". Byłam już po tajnej maturze i doganiałam 
Kotlarczyka i Wojtyłę pod względem znajomości fonetyki opisowej języka polskiego. 
Czułam się dzięki temu pewniej, bo oni pod tym kątem zastanawiali się nad każdym 
słowem. Byliśmy świadomi poprawnej wymowy, wiedzieliśmy, jak trzeba wymawiać słowa.
Słowo było w centrum naszego zainteresowania. Recytacja poezji była głównym, a 
właściwie jedynym środkiem wyrazu w tym teatrze. Dużo dyskutowaliśmy nad "Królem-
Duchem", to był ogromny wysiłek. Gdy dobrze poszła próba, to Karol przeważnie 
rozładowywał radość fizycznie: stawał na głowie albo na rękach, obchodzi! pokój dookoła. 
Ale nie był wesołkiem. W Nim była radość z tego, co się udało.

W czasie wojny próby spektakli odbywały się także w Jego domu... 
- Bardzo często bywałam na ulicy Tynieckiej. Mieszkał w kamieniczce ciotek ze strony matki. Jego 
mieszkanie to była nędzna suterena. 
Wisiały w tym domu święte obrazki? 
- Żadnych atrybutów dewocji sobie nie przypominam. To było bardzo biedne mieszkanie. 
Wchodziło się do ciemnego przedpokoiku, z niego do ciemnej kuchni, a z niej do pokoju. Był tam 
stolik, tapczan. Nie było łazienki. Myło się w kuchni. 
W czasie wojny po próbie wracacie sami tramwajem przed godziną policyjną. Pani jest smutna. I 
On pyta: "Co z tobą, Danusiu?" Ale zadaje to pytanie po francusku. Dlaczego? 
- Ta francuszczyzna stwarzała pewien dystans. Chciał być delikatny, dyskretny i dlatego użył 
innego języka. Francuskiego uczyła go panna Jadwiga Lewaj. Można ich było spotkać 
spacerujących nad Wisłą, bo nauka polegała na konwersacjach na powietrzu. Te nauki odniosły 
efekt, bo ze wszystkich obcych języków francuski chyba znał najlepiej. 
A co się takiego z Panią działo, ze musiał Pani zadać to pytanie? 
- Byłam 17-letnią dziewczyną, z problemami sercowymi... A on dużo widział i był wrażliwy na 
innych. Dla mnie był kolegą i jeszcze nikomu nie śniło się, że będzie księdzem. Gdyby nim był, 
mogłabym z nim porozmawiać o swoich sprawach. 
Mówiło się o Nim, gdy już był papieżem, "boży atleta". Za młodu musiał być atrakcyjnym 
mężczyzną... 

– Atrakcyjnym mężczyzną to był Gary Cooper, Clark Gable, Erol Flynn. Karol był przystojny,
rosły. Ale nie zauważyłam, żeby się specjalnie podobał dziewczynom. Byłam zakochana w 
kimś innym, może dlatego widziałam w Nim przede wszystkim wspaniałego kolegę.

Zdziwiła się Pani, gdy zobaczyła Go po wojnie w sutannie. Nic nie zapowiadało, że będzie 
księdzem? 

– Teraz to mamy "księży posoborowych". A wtedy, 60 lat temu, ksiądz to był ktoś z innej 
gliny ulepiony. Naszą dziewczęcą wyobraźnię zaprzątało pytanie, czy ksiądz pod sutanną 
nosi spodnie, bo to był ktoś jakby nie z tego świata. A tu nagle kolega zostaje kimś takim! 
Powoli zaczynał rzadziej przychodzić na próby. Potem miał wypadek: wpadł pod 
samochód i miał wstrząs mózgu. Kiedy zamieszkał u arcybiskupa Sapiehy, gdzie było 
tajne seminarium, nasze kontakty się urwały.

W sumie nie odpowiedziała mi Pani, czy żałowała, że został księdzem? 
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– Wszyscyśmy żałowali, że został księdzem, mógł być wielkim artystą! Doktor Tadeusz 
Kudliński, który był jakby opiekunem naszej grupy, odbył z Nim wielogodzinną rozmowę, 
żeby zrezygnował. Jedno, co osiągnął, to to, że nie poszedł do klasztoru. Bo chciał iść do 
Karmelitów Bosych.

On nie bał się kobiet, nie był przy nich skrępowany. To było wyjątkowe dla księdza z tamtych 
czasów? 
- Nie wytwarzał sztucznego dystansu i w tym sensie był nowoczesny. Proszę pamiętać, że w 
tamtych czasach katecheci grzmieli, że "Matka Boska spodni by nie nosiła". A On wyjeżdżał na 
spływy, na górskie wędrówki, w których uczestniczyły także kobiety. 
Proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz. W Warszawie w 1944 wybucha powstanie. Młodzi, jak 
Baczyński, Trzebiński, nie tylko piszą, ale też działają w podziemiu. A wy recytujecie sobie ..Króla-
Ducha". Dlaczego? 

– Nie "sobie", tylko ludziom pozbawionym polskiej sztuki! Tu była stolica Generalnej 
Guberni i prawie w każdym mieszkaniu był dokwaterowany Niemiec. Kraków był zielony 
od niemieckich mundurów.

– Siłą rzeczy konspiracja w Krakowie była ściślejsza. Znaczna część chłopców poszła do 
partyzantki do lasu, a Wojtyle nie wolno było, bo był klerykiem. Nasz Teatr Rapsodyczny 
był założony z polecenia władz Państwa Podziemnego z Londynu. Wojtyła, Kotlarczyk byli 
w tajnej organizacji Unia. Kiedy Wojtyła poszedł do seminarium, Sapieha musiał go zwolnić
z uczestnictwa w organizacji podziemnej poprzez Rzym, bo kleryk nie mógł należeć do 
żadnych tajnych organizacji. 

Dużo ryzykowaliście, spotykając się w domach na recytacjach. 
- Ludzie byli spragnieni słowa polskiego! Przecież wtedy kino, prasa, radio były tylko niemieckie! 
W Warszawie były kabarety, teatry. A u nas nie. Nawet filharmonia była "Nur fur Deutsche". 
Czy Wojtyła był odważny? 
- Na pewno. Myśmy się nie bali. Naprzeciw okien, gdzie odbywał się wykład ze staro-cerkiewno-
słowiańskiego, rozstrzelano 20 osób. Byliśmy na wszystko przygotowani. 
I nawet ręce się nie spociły? Nogi nie drżały? 

– Nie. Nie widziałam, żeby Karol kiedykolwiek się bał. Przedwojenna szkoła tak nas 
patriotycznie wychowywała, że uważaliśmy za oczywiste, że należy się poświęcać.

Kiedy w 1961 roku Wojtyła był już biskupem pomocniczym i przyszedł na pokaz "Dziadów" z
okazji jubileuszu Teatru Rapsodycznego, "opiekujący" się waszym teatrem ubek prosił Go o 
zdjęcie srebrnego krzyża biskupiego. 

– Ależ skąd! Wojtyła sam zdjął krzyż przed wejściem na widownię.

–  Na pewno nie było to ze strachu czy pod dyktando ubeka. Po prostu nie chciał wchodzić na 
widownię jako biskup. Tego wieczoru zrobiono właśnie to zdjęcie, o którym 
rozmawiałyśmy na początku. I niech pani spojrzy, jaki jest skromny. Zupełnie nie jak 
biskup. 

Jak Pani myśli, kim Pani była dla Niego przez te wszystkie lata? 
– Nie wiem. Ale On chyba tęsknił za znajomymi. Zawsze pytał, co słychać w teatrach. Te 

ostatnie lata to już były kolejne pożegnania.
Zaczęto Panią inaczej traktować, gdy Pani kolega został Papieżem. 
- Wszystko się zmieniło. Przestałam być artystką, a stałam się "koleżanką Papieża". 
Rozmawia Pani z Nim w myślach? 

– Tak. Czuję, że On wie, co się zemną dzieje, pomaga mi. Cały czas opowiadam Mu o sobie.»

"Mój kolega Papież" Anna Kaplińska-Struss  Viva nr 6/23.03.06   31-03-2006
e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
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BRATNIA  POMOC  

W 1859 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała pierwsza na ziemiach polskich Bratnia Pomoc. 
Była to studencka organizacja samopomocowa. Wkrótce takie organizacje zaczęły działać na 
wszystkich uczelniach. W latach II wojny światowej ich działalność została zawieszona, ale już w 
1946 r. wiceprezesem Bratniej Pomocy działającej przy UJ był Karol Wojtyła. Cztery lata później 
władze państwowe ponownie zawiesiły działalność tych studenckich organizacji

Karol Wojtyła był wiceprzewodniczącym Bratniej Pomocy UJ ("Bratniaka"). Został wybrany w 
kwietniu 1945 r. Miał już wtedy za sobą dwa pierwsze święcenia kapłańskie, studiował na trzecim 
roku teologii. Funkcję sprawował do maja 1946 r. 
Ks. Adam Boniecki w "Kalendarium życia Karola Wojtyły" pisze tak: "(...) Biuro BP mieściło się w
Rotundzie na parterze, pod stołówką. Drugie półrocze 1945/46 było okresem szczególnie żywej 
działalności Bratniej Pomocy". 
Wojtyła aktywnie działał w Bratniej Pomocy, która zajmowała się rozdziałem wśród studentów 
paczek amerykańskich (został wiceprezesem tej organizacji na UJ). 
W roku akademickim 1945/46 był ponadto młodszym asystentem na Wydziale Teologicznym, na 
seminariach dogmatyki szczegółowej oraz patrologii i historii dogmatów. Znał już wtedy grekę, 
łacinę, niemiecki, francuski i włoski, teraz uczył się jeszcze hiszpańskiego, by w ramach 
seminarium z dogmatyki zajmować się teologią św. Jana od Krzyża. Kilka lat później nauczył się 
również angielskiego.
W 1946 r. oficjalnie zadebiutował jako poeta: "Głos Karmelu" rozpoczął druk jego poematu "Pieśń 
o Bogu ukrytym", napisanego dwa lata wcześniej  -  czyli nie w  roku  1939  przed  studiami.  
Jednak na życzenie autora opublikowany on został anonimowo. Po raz drugi Wojtyła podjął próbę 
wstąpienia do karmelitów, tym razem zgody na to nie wyraził abp Sapieha.

NIE  BYŁ  OFICJALNIE   WSZECHPOLAKIEM  ALE  NIM  BYŁ IDEOWO
Federacja Organizacji Narodowo-Katolickich "Unia" – katolicka konspiracyjna organizacja 
polityczno-wojskowa w czasie II wojny światowej. Powołana w 1940 przez Jerzego Brauna jako 
federacja różnych odłamów ruchu chrześcijańsko-demokratycznego i przedwojennych polskich 
organizacji katolickich.  Głosiła program odbudowy niepodległego państwa polskiego, opartego na 
zasadach katolickiej nauki społecznej.  Takie  same  zasady  głosili  Wszechpolacy.   Unia miała 
silnie oparcie w sferach ziemiańskich oraz kulturalnych. Wydawała pisma konspiracyjne: "Kultura 
Jutra" oraz "Naprzód". W sferze kultury prowadziła między innymi prace studyjne Instytutu Europy
Środkowej oraz wykłady Wszechnicy Narodowej.

 Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej graliśmy “Antygonę” Sofoklesa. Antygona - 
Halina, Ismena - Kazia, mój Boże. A ja grałem Hajmona. “O ukochana siostro ma 
Ismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świecie los nam nie 
oszczędza?”. Pamiętam do dziś.

Jan Paweł II
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Dawna cukiernia Karola Hagenhubera 

Tu po maturze Karol Wojtyła chodził na kremówki  -  widać  miał  dużo  kieszonkowych  od  
ojca ! 

'   Niedaleko szkoły, przy rynku pod nr. 15 była cukiernia Karola Hagenhubera. Pyszne 
ciastka, które wypiekano według starych wiedeńskich receptur, przyciągały inteligencję, 
młodzież oraz żołnierzy ze stacjonującego w Wadowicach 12. pułku piechoty Wojska 
Polskiego. "Po maturze chodziliśmy na kremówki" - z uśmiechem wspominał Jan Paweł II w 
czasie pielgrzymki w 1999 r., dodając po chwili: "żeśmy to wytrzymali, te kremówki po 
maturze...". Między innymi chodziło o to, żeby zjeść jak najwięcej ciastek. Jak przyznali dawni 
szkolni koledzy papieża, Lolek zjadł 10 kremówek i ten wynik dał mu drugie miejsce, bowiem 
zwycięzca tego osobliwego pojedynku pochłonął ich aż 16! '

  Papieskie kremówki
Nasz papież zwierzając się wiernym, jak to w czasach swojej młodości chodził z przyjaciółmi na 
wspaniałe wadowickie kremówki, nie przypuszczał że wywoła boom cukierniczy w Wadowicach i 
nie tylko. Wadowiccy cukiernicy w lot pojęli, że można na tym nieźle zarobić w papieskim mieście.
Najpierw ktoś pierwszy nazwał kremówki papieskimi, inni to podpatrzyli i zaczęły się spory o 
nazwę. Dzisiaj prawie każda cukiernia i kawiarnia w Wadowicach oferuje „kremówki papieskie”.
Pytaliśmy mieszkańców Wadowic, gdzie ich zdaniem są najlepsze kremówki. Opinie były różne 
zwłaszcza, jeśli chodzi o młodych ludzi. Starsi mieszkańcy kierowali nas (zgodnie!) do cukierni i 
kawiarni gdzie ich zdaniem są najlepsze kremówki, bo takich, jak były przed wojną, już nie ma! 
Dla mnie najsmaczniejsze były kremówki (krakowskie) w cukierni „U Lenia”. W rozmowie z 
sympatyczną właścicielką Barbarą Leń dowiedziałem się, że dobre kremówki cechuje znakomite 
ciasto francuskie - ma się rozwarstwiać, poszczególne warstwy kopytkuje się, składa i wałkuje. 
Krem to najlepsze i najświeższe surowce jak: masło, jaja, mleko, cukier, wanilia i odrobina 
spirytusu. Krem jest gotowany na mleku i rozbijany - tak w olbrzymim skrócie wygląda 
przygotowanie dobrej kremówki.

O historii wadowickich kremówek pięknie opowiadały panie z Muzeum Miejskiego w 
Wadowicach. Najsłynniejsza wadowicka cukiernia była przed wojną na Rynku pod nr 15 (obecnie 
jest tam cukiernia „Waniliowa” i Kredyt Bank). Założył ją Józef Lisko. Niestety, po jakimś czasie 
zmienił zapatrywania zawodowe i cukiernię wy- dzierżawił swojemu kuzynowi Ludwikowi 
Mielnickiemu. Po śmierci Józefa Liski, wdowa wydzierżawiła cukiernię Karolowi Hagenhuberowi, 
wiedeńczykowi, który do Wadowic przybył z Brzeska. Właśnie od jego nazwiska zaczyna się sława 
wadowickiej cukierni. Doskonałe wyroby cukiernicze, a zwłaszcza kremówki, przyciągają do 
cukierni miejscową inteligencję, uczącą się młodzież i oficerów stacjonującego tu 12 pp. Jak podają
kroniki i legendy, Karol Hagenhuber sławęswoich kremówek zawdzięczał ostremu reżimowi 
technologicznemu i ...tylko najlepszym surowcom. Niejednokrotnie sam jeździł po bazarach i 
targowiskach, wybierał najlepszą mąkę, masło, jaja, cukier. Resztę zawdzięczał praktyce i starym 
wiedeńskim recepturom.

Wadowiczanie tylko tę cukiernię uważali za najlepszą i tu chętnie przebywali racząc się także 
znakomitą wiedeńską kawą, herbatą podawaną w grubej porcelanie ze srebrną zastawą na 
marmurowych stolikach. W dwóch salach tej cukierni można było pograć w bilard, brydża, szachy, 
czy posłuchać kameralnej wojskowej orkiestry 12 pp. Karol Hagenhuber zlikwidował cukiernię w 
1945 r. i wyjechał za granicę, zabierając wspomnienia i legendę tego miejsca. Po wojnie sławę tej 
cukierni próbowała wskrzesić Władysława Lisko z synem Bogusławem, lecz niestety władze PRL 
skutecznie niszczyły prywatną inicjatywę. Syn Karola Hagenhubera mieszkający w USA był 
zaprzyjaźniony z papieżem Janem Pawłem II i często odwiedza Wadowice.
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Tyle jest opinii o wadowickich kremówkach ile wadowiczan. Faktem jest, że miasto kojarzone jest 
z papieżem i kremówkami, tak jak Kalwaria Zebrzydowska z meblami, a Nowy Targ z kożuchami. 
Nawiązując do historycznych cukierni wadowickich, nie sposób nie wspomnieć o przedwojennej 
cukierni A. Hernicha, która również oferowała całą gamę znakomitych słodyczy. Na koniec opinia 
młodego zakonnika spotkanego w Wadowicach i zapytanego o wadowickie kremówki, ...najlepsze 
są krakowskie, ale spożywane w Wadowicach! Zatem zapraszam do pięknych Wadowic na 
kremówki papieskie!
Adres: Wadowice  ul. Rynek 15   Edward Poskier/Gazeta Łomiankowska nr. 7/2005 

Płatał figle, potrafił zjeść 10 kremówek. Szkolny kolega o Wojtyle
Piątek, 25 kwietnia 
Jako kolega był pomocny i serdeczny, ale odpisywać na klasówkach nie dawał. Solidarnie 
płatał figle, ale potrafił też paść w górach na kolana i modlić się - opowiada o Janie Pawle II 
jego gimnazjalny kolega Eugeniusz Mróz. 

 
Karol Wojtyła (1 z lewej w górnym rzędzie) jako uczeń siedmioklasowej męskiej Szkoły 
Powszechnej im. Marcina Wadowity
/PAI /PAP

94-letni dziś Mróz poznał Karola Wojtyłę, gdy miał 15 lat. Jego rodzice przeprowadzili się 
wówczas z Limanowej do Wadowic. Byli nie tylko kolegami z ław wadowickiego gimnazjum im. 
Marcina Wadowity, gdzie w roku 1938 zdali maturę, ale i sąsiadami zza ściany w kamienicy 
czynszowej Chaima Balamutha.   Eugeniusz Mróz - emerytowany prawnik, były żołnierz AK, od 
1945 roku mieszkający w Opolu - wspomina, że Wojtyła uczniem był znakomitym: zdolnym, 
pilnym, zawsze przygotowanym. Szczególny talent przyszły papież od najmłodszych lat zdradzał 
do przedmiotów humanistycznych oraz języków obcych - w siódmej i ósmej klasie czytał w 
oryginale poetów i filozofów niemieckich: Schillera, Goethego, Kanta; także w oryginale recytował
"Iliadę" i "Odyseję" Homera; 
                                                                                                                                                         201.



fragmenty dzieł Cycerona, Wergiliusza czy Owidiusza. Maturę zdał na piątki; na zakończenie 
szkoły jako prymus w imieniu kolegów dziękował profesorom.  
Nie dawał odpisywać na klasówkach
Nauka była jego wielką pasją - mówi Mróz. Lolek - jak nazywali Wojtyłę koledzy i bliscy - zawsze 
służył w lekcjach pomocą, ale na klasówkach odpisywać nie dawał. Nie dlatego, żeby się 
wywyższać. Po prostu uważał, że to mogłoby być dla nas ze szkodą - wyjaśnia. 
Z tego samego powodu Lolek nie korzystał też z popularnych "bryków" do tłumaczenia łacińskich i
greckich tekstów, które uczniowie wadowickiego gimnazjum chętnie kupowali w księgarni 
Foltynów w rynku. Klasówki zawsze kończył pisać pierwszy, ale nigdy pierwszy ich nie oddawał. 
Czekał, aż zrobią to inni koledzy, by ich nie deprymować - dodaje Mróz. 

Brał udział w psikusach kolegów
Przyszły papież solidarnie brał również udział w figlach płatanych profesorom przez kolegów z 
klasy, choć nigdy ich nie inicjował. Jeden z takich wyczynów wymyślony był po to, by nie iść na 
klasówkę z greki. Miała się odbyć tuż po lekcji wychowania fizycznego. Udawaliśmy, że jeden z 
naszych kolegów - Włodek Wąchał - uległ na wf-ie wypadkowi. Przynieśliśmy go z sali 
gimnastycznej do szkoły w kocu, a po drodze kazaliśmy jęczeć. Profesorowi powiedzieliśmy, że 
musimy go zanieść do szpitala, który był daleko. Koniecznie wszyscy, bo jest ciężki i trzeba się 
zmieniać, by go donieść. Profesor nas puścił i klasówka się upiekła. Wojtyła też wtedy z nami 
poszedł - wspomina Mróz. 
 W gimnazjalne czasy wpisał się też zwyczaj chodzenia na słynne kremówki do cukierni 
Hagenhuberów w wadowickim rynku, które to papież Jan Paweł II wspominał podczas jednej ze 
swych pielgrzymek do Polski. O te kremówki i o to, czy Karol miał jakieś sympatie, dziennikarze 
przez minione lata pytają mnie najczęściej - wspomina z uśmiechem Mróz i odpowiada: Sympatii 
Lolek nie miał, wszystkie dziewczyny traktował jak koleżanki. A kremówek podczas zawodów, 
któreśmy sobie urządzali, potrafił zjeść tyle, co ja - osiem do dziesięciu. Zaznacza jednak, że ciastka
były o połowę mniejsze od tych wypiekanych dziś standardowo. Nasz rekordzista, Lunek Mosurski 
z Kalwarii Zebrzydowskiej, zjadł ich kiedyś szesnaście - dodaje. 

Radosny, sympatyczny i bardzo religijny

Pomocny, sympatyczny, koleżeński - tak Mróz zapamiętał przyszłego papieża z czasów 
szkolnych. Radosny - mimo że lata dzieciństwa były też dla niego czasem żałoby. Gdy Wojtyła miał
9 lat, zmarła jego matka, Emilia; trzy lata później na szkarlatynę starszy brat Edmund, który był 
lekarzem. 
 
Mróz pamięta wielką - od lat najmłodszych - wiarę Wojtyły. Potrafił, gdy przychodziliśmy do niego 
uczyć się czy odrabiać lekcje, wyjść na chwilę do dużego pokoju, w którym po śmierci matki jego 
ojciec zaaranżował niewielką kapliczkę z klęcznikiem, by się pomodlić. Albo podczas wędrówki po 
górach, gdy ojciec Karola zniknął nam we mgle - szukać go, a gdy to okazało się bezskuteczne, paść
na kolana i modlić się żarliwie o jego bezpieczny powrót - mówi Mróz. Modliłem się tam razem z 
nim, a gdy wróciliśmy, wciąż pełni niepokoju do pensjonatu, jego ojciec czekał już na nas z gorącą 
herbatą - opowiada. 

Uczynny i pomocny
Był też Wojtyła - wspomina Mróz - bardzo uczynny. Dzielił się śniadaniami z uboższymi kolegami, 
a jednemu z nich, który dojeżdżał do szkoły, wraz z katechetą ks. Edwardem Zacherem załatwił 
bezpłatne miejsce w bursie. Gdy zmarł potrącony w wypadku szkolny woźny Antoni Pyrek, na 
rzecz jego żony i czwórki dzieci Lolek zorganizował zbiórkę pieniędzy. To był gigant ducha, serca i
umysłu - ocenia Mróz. 
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Karol Wojtyła jako 12 letni chłopiec, uczeń 
siedmioklasowej męskiej Szkoły Powszechnej im. Marcina Wadowity
/PAI /PAP

Lolkiem pozostał dla szkolnych kolegów na całe lata - nawet gdy był już biskupem, a potem 
arcybiskupem. Przestaliśmy się tak do niego zwracać dopiero, gdy został papieżem. Wtedy już nie 
wypadało mówić inaczej niż Ojcze Święty - dodaje Mróz. 

Jako papież nie dystansował się wobec kolegów 
Jednak ze strony Jana Pawła II, gdy już został głową Kościoła w roku 1978, nigdy nie było 
dystansu wobec dawnych kolegów. Mróz opowiada o spotkaniu w Wadowicach podczas pierwszej 
pielgrzymki papieża do Polski. Jego dawni koledzy byli bardzo spięci. Mieliśmy się spotkać z 
wielkim dostojnikiem. Tymczasem pierwszym, co powiedział Jan Paweł II, gdy do nas przyszedł, 
było: Karol, znów jest z Wami. Uściskał nas i przywitał serdecznie, jak za dawnych lat - mówi 
Mróz. 
 Potem spotykali się jeszcze wiele razy - podczas papieskich pielgrzymek do Polski, ale też we 
Włoszech: dwa razy w Watykanie, a dwa w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Jan Paweł II 
zaprosił nas do Włoch jeszcze w 1979 roku - opowiada Mróz. Było nas tam wtedy bodaj piętnastu, 
spędziliśmy w Watykanie tydzień. Papież prosił nas codziennie na wspólne śniadania, obiady i 
kolacje, pozdrowił na Placu Świętego Piotra, a wieczorami był czas na wspomnienia - o szkole, 
kolegach, którzy nie wrócili z frontów II wojny światowej, i na wspólne śpiewanie, co papież bardzo
lubił. Głos miał jak dzwon, śpiewał pięknie. 

Świetny aktor o pięknym głosie
W młodości ten głos - czysty i jasny - był wielkim atutem Wojtyły podczas występów teatralnych. 
Aktorem był znakomitym. Myśleliśmy, że właśnie w tym zawodzie spełni się po maturze i studiach. 
On tymczasem wybrał stan duchowny, o czym dowiedzieliśmy się już po wojnie. Ale też specjalnie 
nas to nie zaskoczyło, biorąc pod uwagę jego pobożność - mówi Mróz.
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 Jak wspomina, bodaj  najlepszą z ról Wojtyły była postać Augusta w sztuce "Zygmunt August", w 
której w 1938 roku partnerowała mu Kazimiera Żakówna w roli Barbary Radziwiłłówny. Zdjęcie z 
tego spektaklu wisi dziś - pośród innych pamiątkowych fotografii z papieżem - na ścianie w 
mieszkaniu pana Eugeniusza. Są tam fotografie Jana Pawła II z czasów gimnazjum i papieskich 
pielgrzymek. Jest też spory zbiór książek o papieżu. Wśród najcenniejszych pamiątek po słynnym 
koledze Mróz ma kilkadziesiąt listów od papieża - dziś już kopii, bo oryginały przekazał wnuczce. 
Ostatnie spotkanie w 2002 roku
Po raz ostatni Mróz spotkał się z Janem Pawłem II w 2002 roku w Krakowie podczas ostatniej 
pielgrzymki papieża do Polski. Jak zawsze Ojciec Święty spotkał się wtedy z kolegami - małą już 
grupą, zdziesiątkowaną przez czas. Sam poruszał się na wózku. Namawiali go wtedy na spotkanie 
w Rzymie z okazji 65. rocznicy zdania matury, która miała przypaść rok później. Jan Paweł II 
zadumał się wtedy i powiedział: zobaczymy, jak Bóg da - dodaje Mróz. 

W papieskim pogrzebie w 2005 r. Mróz nie brał udziału - pojechał oddać hołd zmarłemu koledze 
pod jego pomnik na Górze Św. Anny, gdzie papież był w 1983 roku podczas swej drugiej 
pielgrzymki. Do Watykanu pojechał rok później. Przy grobie papieża zapalił lampkę, położył 
kwiaty i zagrał na ustnej harmonijce, jak zawsze gdy spotykali się w gronie kolegów. 
 
Podczas kanonizacji będzie w Wadowicach - nie w Rzymie, choć miał zaproszenie do wyjazdu. Z 
jednej strony podróż byłaby dużym trudem, z drugiej - jak powiedział - nie bardzo podoba mu się 
pomysł wspólnej kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, bo w jego przekonaniu umniejsza to nieco
rolę kanonizacji samego papieża Polaka. Ale to moje osobiste, bardzo subiektywne zdanie - 
podkreśla. Zastrzegł jednocześnie, że bardzo ceni obecnego zwierzchnika Kościoła - papieża 
Franciszka. Myślę, że w swoim pontyfikacie idzie śladem Jana Pawła II - powiedział. 
"Najbardziej ceniłem w nim prawość charakteru"
Pytany o to, co jego zdaniem papież Jan Paweł II zrobił najważniejszego, Mróz wylicza: dokonał 
renesansu Kościoła; otworzył katolicyzm na inne religie - odwiedził meczet, synagogę. Jeździł do 
więźniów, cierpiących na trąd, mieszkańców slumsów. Osobiście najbardziej ceniłem w nim 
prawość charakteru i tę jego głęboką, autentyczną wiarę - mówi. 
 
Jak czuje się z tym, że jego kolega ze szkolnych ław zostanie ogłoszony świętym? To wielka rzecz. 
Dla mnie, dla Kościoła, dla Polski i dla świata - podsumowuje. 
 
Dlatego między innymi, choć nie na wszystko starcza mu już sił i momentami z trudem pokonuje 
dłuższe odległości, ciągle pielgrzymuje. Spotyka się z młodzieżą, seniorami, społecznościami 
lokalnymi, a nawet - jak jego kolega Lolek, za czasów swej papieskiej posługi - z więźniami. 
Zapytany, czemu nie zwolni, odpowiada: Bo trzeba nieść świadectwo. 
(mpw)
Artykuł pochodzi z kategorii: Kanonizacja Jana Pawła II 

KOMENTARZ:No cóż  wierzyli w niego  jak w  Boga,  przywódcę  narodu w  komunie  i   
obrońcę  Polski , zbawcę , dzięki  któremu upadł  komunizm.  Szczegóły wyglądu  oraz 
odmiennego zachowania   nie  miały   znaczenia.  Ludzie  potrzebowali  jakiegoś  przywódcy  i  
się  go  czepili rękami i  nogami,  a perfidny agent  najpierw    próbował  na  pojedynczych 
spotkaniach czy  będzie  zaakceptowany  ,  gdy  stwierdził, że jest  akceptowany  nie  miał  dalej  
już  problemów z  odgrywaniem  roli.   Ja  nigdy  nie  uczestniczyłam w   fanatycznych szopkach z 
udziałem  Papieża  Jana  Pawła  II  ( za  takiego   go  wtedy  uważałam  ) ,  nie  byłam  też    
ortodoksyjną  katoliczką i  dlatego  nie  mam  żalu  do  siebie  za  naiwność   . Patrząc  jednak   na  
tę  ohydną  postać  diabła  wcielonego z   moralnego  punktu widzenia  uważam, że  tylko diabeł  
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albo  człowiek  całkowicie  pozbawiony sumienia  i wszelkich wyższych  uczuć  mógł  tak  
postępować  przez  prawie  45  lat  nie wliczając w  to  wielu  lat  pracy  agenta zanim  stał  się  
biskupem  Wojtyłą. Trudno nawet  stwierdzić , czy  był to  Żyd  czy Polak,  moim zdaniem    raczej 
Polak  tylko  zaprzedany  komunie,  którego  wyszkolono  odpowiednio  i  kupiono ,a  może  potem 
nie  mógł  się  już wycofać,  bo  absolutnie  nie  zdradza  rasy  semickiej.  A  potem  głęboko wszedł
w rolę  papieża  i  się z tą  rolą tak  zżył,  że  dla  siebie samego  już  był  papieżem. Mógł być  także
żydem.  Komuna   to   zbiorowy  antychryst  więc  i  jego osoba w tym  kontekście  jest  także  
antychrystem.  Ciekawym  byłoby poznać  prawdziwą  biografię  tego  antychrysta  ,gdzie  się  
urodził i  jak   został  agentem.

Zbrodnie w majestacie prawa 1944–1956

Dnia 2 lutego 2006 r. w Dolnym Pałacu Sztuki w Krakowie przy placu Szczepańskim została 
otwarta wystawa „Zbrodnie w majestacie prawa 1944-1956”.
 Wystawa, będąca oskarżeniem totalitarnego systemu sowieckiego, została zorganizowana przez 
Związek Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, Związek Więźniów Politycznych 
Skazanych na Karę Śmierci, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
***
W latach 1944–1956 aresztowano ok. 300 tys. ludzi, których skazano na długoletnie wyroki 
więzienia. Orzeczono 6000 kar śmierci, większość wyroków została wykonana. Działania te 
odbywały się w „majestacie prawa”. Wprowadzono specjalne ustawodawstwo karne, które 
pozwalało sądzić przed sądami wojskowymi osoby cywilne, młodzież, a nawet dzieci. Uznawano, 
że o dojrzałości decydowała ranga przestępstwa, a nie wiek.

Wystawa „Zbrodnie w majestacie prawa” pokazuje działanie aparatu represji stworzonego przez 
członków najwyższych władz partyjnych, Urzędu Bezpieczeństwa – tajnej policji, prokuratorów i 
sędziów wojskowego aparatu sprawiedliwości.
Na wystawie przedstawiono fotografie i życiorysy osiemdziesięciu, spośród wybranych kilkuset 
aktywnych wówczas sędziów i prokuratorów, odpisy aktów oskarżenia, wyroków, protokołów z 
wykonania kar śmierci, a ponadto biogramy niektórych skazanych.
Studiując życiorysy sędziów i prokuratorów, znajdujemy wśród nich wybitnych prawników i ludzi 
wykształconych, jak również półanalfabetów z „awansu społecznego”, czy też absolwentów 
kilkumiesięcznych kursów prawa. 
Wszyscy oni byli świadomi, że skazują ludzi niewinnych. Łączyło ich ślepe posłuszeństwo wobec 
władzy.
Mózgiem aparatu represji była Komisja Bezpieczeństwa KC PZPR. Powołał ją Sekretariat 
Komitetu Centralnego PZPR 24 lutego 1949 roku. Pracowała w składzie: Bolesław Bierut, Jakub 
Berman, Stanisław Radkiewicz, Roman Romkowski, Konrad Świetlik, Mieczysław Mietkowski 
(urzędujący sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Ministerstwie Bezpieczeństwa 
Publicznego).
Do momentu likwidacji MBP w grudniu 1954 roku Komisja z ramienia partii sprawowała nadzór 
nad organami bezpieczeństwa. Na jej posiedzeniach dyrektorzy departamentów, lub ministrowie 
MBP składali sprawozdania z prowadzonych śledztw, otrzymywali wytyczne, co do dalszego 
postępowania. Z posiedzeń nie sporządzano protokołów. W wielu przypadkach Komisja 
decydowała o terminie i miejscu aresztowania, o stosowanych metodach w czasie przesłuchań, oraz
o kierowaniu sprawy do sądu, a często i o wysokości wyroku. Nie prowadzono rejestru 
zatrzymanych, nie sporządzano sankcji prokuratorskich, po prostu ludzie znikali.
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O zależności sądownictwa wojskowego od PZPR najlepiej świadczy wypowiedź ministra Obrony 
Narodowej gen. Mariana Naszkowskiego „...Trzeba sobie wyraźnie uświadomić, że partia 
nakierowuje prace organów wymiaru sprawiedliwości i że sędzia, który odrywa się od Partii, nie 
może sądzić słusznie...”

Inne władze partyjne również dawały sądom wytyczne lub polecenia, np. 22 sierpnia 1945 roku 
Biuro Polityczne postanowiło: „przeprowadzić w miesiącu wrześniu w każdym województwie 
przynajmniej po jednym publicznym procesie przeciwko reakcjonistom. Uczynić odpowiedzialnym 
za przeprowadzenie tej akcji tow. Bermana.”

W sądach wojewódzkich prokuratorzy i sędziowie wojskowi ściśle współpracowali z sekretarzami 
partii. W sprawozdaniu Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 7 listopada 1951 r. m.in. stwierdzono 
„kontakt z KW chociaż nazbyt luźny [...] istnieje w zasadzie we wszystkich województwach [...] 
Prawie wszyscy prokuratorzy stosują utartą już dawniej praktykę przedstawiania I sekretarzowi KW
poszczególnych spraw karnych, a to dla uzyskania wskazówek, bądź co do zasadności, celowości 
lub trybu ścigania, bądź co do wymiaru kary, jakiej należy domagać się w sprawie.”

Upartyjnieniu działań wojskowego wymiaru sprawiedliwości sprzyjał funkcjonujący przy 
Departamencie Służby Sprawiedliwości MON, a następnie przy zarządzie Sądownictwa 
Wojskowego Zespół Partyjny. W 1949 roku w skład Zespołu wchodzili: Henryk Holder, Władysław
Garnowski, Antoni Skulbaszewski, Stanisław Zarakowski, Oskar Karliner, Stanisław Majewski, 
Maksymilian Lityński.Wprowadzony przez polskie władze komunistyczne obowiązek 
naśladowania systemu stworzonego w Związku Sowieckim nie ominął wojskowej służby 
sprawiedliwości. W Polsce działali wtedy jako doradcy oficerowie służby sprawiedliwości Armii 
Czerwonej: Aleksiej Milcyn (doradca Naczelnego Prokuratora Wojskowego), Piotr Samsonow 
(doradca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego), Wasilij Zajcew (doradca szefa Zarządu 
Sądownictwa Wojskowego).

Bolesław Bierut wiele uwagi i czasu poświęcał na nadzorowanie pracy wojskowego wymiaru 
sprawiedliwości. W skierowanym do sądownictwa wojskowego piśmie z sierpnia 1946 roku pisał 
„co się tyczy prawa łaski – nie ma ona na celu osłabienia ostrza kary lub niwelowania jej przez 
beztroski liberalizm, lecz jest jednym z nader ważnych i czułych środków penitencjarnych, którego 
w żadnym razie nie można przekształcać w rodzaj pasa ratunkowego. Opinia składu sędziowskiego 
i nadzorczych organów sądownictwa winna być troskliwie przemyślana i uzasadniona”. Jak wynika
z akt sądy w przeważającej części przypadków wnosiły o nie skorzystanie z prawa łaski.

Jakub Berman, członek Biura Politycznego KC PZPR  Żyd  

 Oskar Karliner, szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego  Żyd

Julian Polan-Haraschin, zastępca szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie  Żyd

 Stanisław Radkiewicz, minister bezpieczeństwa publicznego  Żyd 

Stanisław Zarakowski, naczelny prokurator wojskowy  Żyd

http://ipn.gov.pl/obep-krakow/wystawy/wystawy/zbrodnie-w-majestacie-prawa-19441956
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Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o 
statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej 
Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, 
odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie 
Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie 
te instytucje były określane skrótem UB.MBP powstało 1 stycznia 1945 roku na bazie 
funkcjonującego od połowy 1944 roku Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy sowieckim 
Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego (RBP PKWN). Zostało tyko pozornie zlikwidowane 
7 grudnia 1954 roku.

Rodowód służb specjalnych w powojennej Polsce

Manifest PKWN
Rodowód cywilnego aparatu bezpieczeństwa sięga kwietnia 1944 roku. Wówczas blisko 
studwudziestoosobowa grupa komunistów rozpoczęła kurs w szkole Ludowego Komisariatu Spraw 
Wewnętrznych Związku Radzieckiego numer 366 w Kujbyszewie (dzisiejsza Samara). Do połowy 
1944 roku przez podobne ośrodki przeszło co najmniej 217 przyszłych oficerów komunistycznego 
aparatu bezpieczeństwa.
Powołany 21 lipca 1944 roku w stolicy ZSRR (Moskwie) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
(lub PKWN) miał w swym składzie trzynaście tak zwanych resortów; jednym z nich był Resort 
Bezpieczeństwa Publicznego, RBP. W ramach jego struktur główną rolę odgrywał powstały 1 
sierpnia 1944 roku i dynamicznie rozbudowywany Departament Kontrwywiadu, na czele którego 
jako kierownik stanął urodzony w 1907 roku Roman Romkowski (właściwie Natan Grinszpan-
Kikiel), przedwojenny komunista pochodzenia żydowskiego, późniejszy wiceminister 
bezpieczeństwa publicznego, generał Wojska Polskiego oraz członek Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR). Skupił on praktycznie wszystkie jednostki 
organizacyjne cywilnych służb specjalnych. W czasie reorganizacji PKWN na Rząd Tymczasowy 
Rzeczypospolitej Polskiej, a RBP na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Departament 
Kontrwywiadu podzielony był na osiem wydziałów, z których każdy był odpowiedzialny za różne 
zadania, m.in. 
- Wydział:
1 - za walkę z niemieckim szpiegostwem i pozostałościami podziemia hitlerowskiego w Polsce,
2 - za walkę z reakcyjnym podziemiem, między innymi z podziemiem niepodległościowym,     207.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PKWN_Manifest.jpg


3 - za walkę z bandytyzmem politycznym,
4 - za ochronę gospodarki narodowej,
5 - za ochronę legalnych partii politycznych i społecznych przed infiltracją podziemia,
6 - za więziennictwo,
7 - za obserwację,
8 - za sprawy śledcze.

Równolegle z rozwijaniem się RBP, powoływano jednostki terenowe, tzw. Wojewódzkie Urzędy 
Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP), Miejskie (MUBP), Powiatowe (PUBP) oraz Gminne 
(GUBP) Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, tym samym 10 listopada zatwierdzono ich etaty 
personalne, m.in.: WUBP 308 osób, MUBP 148 osób, PUBP 51 osób, oraz GUBP przy posterunku 
Milicji Obywatelskiej 2 osoby. W grudniu 1944 roku liczba tajnych funkcjonariuszy resortu wzrosła
do około 2500-3000.

Powołanie MBP i rozrost struktur
1 stycznia 1945 roku Józef Stalin przekształcił lubelski komitet PKWN w Rząd Tymczasowy 
Rzeczypospolitej Polskiej, a Resort Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego (MBP). Trzy miesiące później Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej określił 
pożądane proporcje – jeden funkcjonariusz ministerstwa na dwustu obywateli. Po przekształceniu 
PKWN w rząd tymczasowy rozpoczęto rozbudowę struktur ministerstwa, oprócz istniejącej już 
(przejętej po RBP) struktury, m.in. Departamentu Kontrwywiadu, istniały ponadto wydziały do 
spraw kartotek, łączności i techniki operacyjnej, zaopatrzenia, cenzury, więzień i obozów, kadr, 
ochrony rządu oraz ochrony jeńców wojennych, od kwietnia w warszawskiej centrali powstały 
kolejne departamenty, których do końca 1945 roku powołano pięć, oprócz pięciu samodzielnych 
wydziałów podległych ministrowi bezpieczeństwa publicznego Stanisławowi Radkiewiczowi. W 
terenie zorganizowano piętnaście WUBP oraz ponad dwieście analogicznych jednostek na poziomie
powiatu.
Od marca 1946 terenowe jednostki UB wraz z oddziałami LWP, KBW, WOP, MO i ORMO 
podporządkowane były wojewódzkim komisjom bezpieczeństwa, podległym Państwowej Komisji 
Bezpieczeństwa.

W lipcu 1946 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Podzielono na osiem departamentów z których 
pięć zajmowało się sprawami operacyjnymi, m.in. I - kontrwywiadem, II - operacjami technicznymi
i technologią, III - walką z opozycją, IV - ochroną gospodarki, oraz V - przeciwdziałaniem 
infiltracji i zwalczaniem wpływów kościoła.
Na początku 1948 roku powołano Departament VII, zajmujący się wywiadem ogólnym, a w 
czerwcu następnego roku powstało Ściśle Tajne Biuro do spraw Funkcjonariuszy, czyli wewnętrzna 
sekcja kontrwywiadowcza, mająca śledzić i kontrolować pracowników ministerstwa. 24 lutego 
1949 powołano Komisję Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego, która z 
ramienia PZPR nadzorowała i inspirowała aparat represji stalinowskich w Polsce, w tym całą 
strukturę MBP. 2 marca 1950 roku powstało Biuro Specjalne, przemianowane w listopadzie 1951 
roku na Departament X. Jego zadaniem było śledzenie i prowadzenie dochodzeń w sprawach 
wyższych funkcjonariuszy partyjnych i ich przyjaciół.

Budżet MBP w początkowych latach
Na działalność MBP przeznaczono ogromne, jak na możliwości wyniszczonego wojną kraju, środki
finansowe pozwalające na rozbudowę aparatu przemocy. Była to z reguły druga (po MON) pod 
względem wielkości pozycja budżetu państwa znacznie przewyższająca środki na odbudowę. W 
1946 r. budżet MBP wyniósł 19 590 tys. zł. 
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    Przewyższał budżety Ministerstwa Oświaty (19 490 tys. zł), Ministerstwa Zdrowia (1 244 tys.) i 
Ministerstwa Pracy (1 113 tys. zł). Na odbudowę w 1946 r. przeznaczono ośmiokrotnie mniej niż 
wynosił budżet MBP. Na rok 1947 dla MBP przeznaczono 17 010 tys zł co stanowiło kwotę 
większą niż razem wzięte budżety Ministerstwa Ziem Odzyskanych, Ministerstwa Komunikacji, 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu i Ministerstwa Administracji Publicznej. W 1948 r. MBP 
otrzymało dziesięć razy więcej środków niż przeznaczono na odbudowę kraju.

Liczebność kadry MBP (na lata początkowe)
Gdy cały kraj objęto siecią Urzędów Bezpieczeństwa (UB), liczba funkcjonariuszy dynamicznie 
wzrosła, przekraczając w maju 11 tysięcy osób, a w grudniu 1945 roku, 24 tysiące osób.
W końcu 1948 roku w strukturach tajnych służb cywilnych zatrudnionych było 26 600 
funkcjonariuszy. Wzmocnienie polskiego aparatu MBP w latach 1947-1949 spowodowało, że stało 
się możliwe wycofanie doradców radzieckich z Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa 
Publicznego. Ponadto pod Ministerstwo podlegało:

• 41 000 żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW)
• 57 500 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (MO)
• 32 000 funkcjonariuszy Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP)
• 10 000 funkcjonariuszy Straży Więziennej (SW)
• 125 000 członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO)

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego sprawowało także kontrolę nad Strażą Przemysłową 
(SP).

Żydzi w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego
Według raportu, jaki w 1945 roku pułkownik Nikołaj Seliwanowski (sowiecki doradca przy MBP) 
pisał do Ławrientija Berii wiadomo, że Żydzi stanowili 18,7% wśród ogółu pracowników MBP, ale 
aż 50% wśród zajmujących stanowiska kierownicze. Odsetek Żydów w MBP regularnie wzrastał 
przekraczając podobno w późniejszym okresie 37% ogółu. Był to duży odsetek, gdyż w okresie 
powojennym Żydzi w Polsce stanowili mniej niż 1% w społeczeństwie na skutek zagłady 
dokonanej przez III Rzeszę. Wybrane osoby pochodzenia żydowskiego związane z najwyższymi 
stanowiskami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego:

• Roman Romkowski (właściwie Natan Grinszpan-Kikiel) - wiceminister MBP, generał 
brygady bezpieczeństwa publicznego,

• Mieczysław Mietkowski (właściwie Mojżesz Bobrowicki) - wiceminister MBP, generał 
brygady bezpieczeństwa publicznego

• Leon Andrzejewski (właściwie Ajzen Lajb Wolf) - kierownik kadr, dyrektor Gabinetu MBP, 
pułkownik 

• Józef Różański (właściwie Józef Goldberg) - kierownik sekcji śledczej resortu, pułkownik 
• Edward Kalecki (właściwie Szymon Eliasz Tenenbaum) - dyrektor Wydziału Finansowego 

resortu, pułkownik 
• Kamil Warman - resort ochrony zdrowia, lek.med, podpułkownik Urzędu Bezpieczeństwa
• Wiktor Herer - naczelnik Wydziału IV Departamentu V
• Leon Gangel (właściwie Lew Gangel) - dyrektor Departamentu Służby Zdrowia MBP, 

pułkownik 
• Ludwik Przysuski (właściwie Salomon Przysuski) - dyrektor Departamentu Służby Zdrowia 

MBP, płk
• Michał Rosner - resort cenzury,
• Hanna Wierbłowska - resort cenzury, major UB
• Michał Taboryski (właściwie Mojżesz Taboryski) - dyrektor Departamentu techniki 

operacyjnej, perlustracji korespondencji oraz ewidencji, ppłk
• Zygmunt Braude - kierownik Biura Prawnego MBP,                                                          209.



•  ppłk  Witold Gotman - resort prawny,
• Feliks Goldsztajn (właściwie Fiszel Goldsztajn) - Dyrektor Działu "Konsumów"
• Jadwiga Piasecka - Centralne Archiwum MBP,
• Zygmunt Okręt (właściwie Nechemiasz Okręt) - dyrektor Centralnego Archiwum MBP,

zast. dyrektora Departamentu VII MBP, płk
• Roman Garbowski (właściwie Rachamiel Garber) - Biuro Wojskowe,
• Józef Czaplicki (właściwie Izydor Kurc) - dyrektor Departamentu III MBP, płk
• Julian Konar (właściwie Julian Jakub Kohn) - wicedyrektor Departament I MBP, płk
• Leon Rubinstein (właściwie Lejba Rubinstein) - Departament II,
• Aleksander Wolski (właściwie Salomon Dyszko) - dyrektor Departamentu IV MBP, płk
• Józef Kratko - Dyrektor Departamentu IV i VII MBP, oraz dyrektor Departamentu Szkolenia

MBP, płk
• Bernard Konieczny (właściwie Bernstein) - naczelnik Wydziału III Departamentu IV MBP,
• Julia Brystiger - dyrektor Departamentu V MBP, płk
• Dagobert Jerzy Łańcut - Dyrektor Departamentu Więźiennictwa, ppłk
• Wacław Komar (właściwie Mendel Kossoj) - dyrektor Departamentu VII MBP, 

dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gen. brygady
• Marek Fink (właściwie Mark Finkienberg) - dyrektor Departamentu VII MBP, płk
• Józef Światło (właściwie Izaak Fleischfarb) - wicedyrektor Departament X MBP, ppłk
• Henryk Piasecki (właściwie Izrael Chaim Pesses) - wicedyrektor Departament X MBP, ppłk

Gry operacyjne

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. wraz z przyjęciem stalinowskiej tezy o 
zaostrzaniu się walki klasowej w miarę budowy socjalizmu, działalność tajnej policji politycznej 
MBP coraz częściej i głębiej ingerowała w różne strefy życia społecznego. Procesy publiczne, 
podczas których stawiani przed sądem byli m.in. członkowie Polski Podziemnej, oskarżani przez 
śledczych z MBP o tak absurdalne czyny jak współpraca z Gestapo, szpiegostwo, sabotaż itp. 
Niektóre z zarzutów sformułowane były następująco: "Ponieważ oskarżona jest osobą bardzo 
inteligentną i czyta Sherlocka Holmesa, wiedziała, że rozmawia ze szpiegiem".
Rozgrywane były także tzw. gry wywiadowcze, ciągnące się nieraz latami. Agentura (OZI) 
Ministerstwa BP wsławiła się m.in. zwalczaniem organizacji Polski Podziemnej, takich jak np. 
Armia Krajowa i Rada Jedności Narodowej, akcją aresztowania i porwania 16 przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego, których porwano i wywieziono do Moskwy, gdzie zostali 
osądzeni i uwięzieni przez aparat bezpieczeństwa NKWD ZSRR (zobacz: proces szesnastu). Bardzo
znaną akcją przeprowadzoną przez wywiad Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego była tzw. 
operacja Cezary, czyli utworzenie tzw. V Komendy WiN-u. Pozwoliła ona poznać bezpiece metody i
techniki szkolenia zachodniego wywiadu. Operację "Cezary" podsumowano następująco:
(..)Udało się nam prowadzić za nos, wpędzić Wywiad Amerykański w pułapkę, wykiwać i 
ośmieszyć. Świadczy to o rosnących umiejętnościach operacyjnych MBP.

Czystki partyjne
Ministerstwo, podobnie jak tzw. Informacja Wojskowa (Główny Zarząd Informacji), było 
wykorzystywane do rozgrywek politycznych wewnątrz sfer rządzących. Henryk Piecuch, autor 
wielu prac o tematyce PRL-owskich służb specjalnych, w swojej książce pt. Akcje Specjalne ujął to 
następująco:
Gdy pod koniec 1947 roku spacyfikowano legalną opozycję i wymordowano podziemie zbrojne, co 
oznaczało definitywne zdobycie władzy, namiestnicy Kremla rządzący Polską przeszli do nowej, 
wyższej formy budowy komunizmu - utrwalenia władzy. 
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Bezpieka zaczęła tworzyć własne organizacje opozycyjne, a w partii wymyślono tzw. odchylenie 
nacjonalistyczne. W obu przypadkach wzory czerpano z Moskwy. Ze stolicy Kraju Rad wysłano 
właśnie sygnały o zagrożeniu titoistowskim. Należało znaleźć kolejnych wrogów również w Polsce.
W poszukiwaniu znakomicie spisał się pułkownik Anatol Fejgin, powiadamiając swoich 
radzieckich opiekunów o istnieniu w zasobach archiwalnych przedwojennego Oddziału II Sztabu 
Generalnego WP interesujących materiałów wskazujących na zagrożenie ruchu komunistycznego. 
Moskwa zarządziła przewietrzenie szeregów. Pierwszy atak poszedł na Włodzimierza Lechowicza, 
posła i ministra w rządzie Józefa Cyrankiewicza, działacza Stronnictwa Demokratycznego, wtyczkę
komunistyczną w przedwojennej dwójce. 

Zgodnie z dyrektywą Kremla rozpoczęto poszukiwanie prowokatorów i likwidowanie zagrożenia. 
Poprzez Lechowicza planowano ustrzelić Spychalskiego (Marian Spychalski). Jednak główną osobą
na celowniku był Władysław Gomułka.
Sprawę czystki nadzorowali Bolesław Bierut z Jakubem Bermanem, zrzucając obowiązek 
zgromadzenia materiałów i typowania podejrzanych na Romana Romkowskiego (właściwie Natana 
Grinszpana-Kikiela), który mianowany wiceministrem bezpieczeństwa publicznego, dobrał sobie 
do pomocy Józefa Różańskiego (właściwie Józefa Goldberga) i Józefa Światłę (właściwie Izaaka 
Fleischfarba). Ten zespół po powiększeniu składu osobowego od 24 lutego 1949 roku, decyzją 
wąskiego sekretariatu, tzw. czwórki (Bierut, Berman, Minc i Radkiewicz), przyjął nazwę Grupy 
Specjalnej. Siedzibą grupy były budynki przy ulicy Koszykowej w Warszawie, ale schowek dla 
wytypowanych do rozpracowania osób zlokalizowano w filii MBP w Miedzeszynie, 
zakonspirowanej pod kryptonimem Obiekt Spacer.

W 1953 roku tajne służby MBP osiągnęły najwyższy pułap trwającego nieprzerwanie od 1944 roku 
rozwoju strukturalnego i etatowego. W 1953 roku istniało w terenie 17 Wojewódzkich Urzędów 
Bezpieczeństwa Publicznego, 2 Miejskie Urzędy na prawach WUBP, 268 Powiatowych Urzędów 
Bezpieczeństwa Publicznego, oraz 5 Miejskich Urzędów na prawach PUBP. Wszystkie zatrudniały 
33 200 etatowych funkcjonariuszy, z czego 7400 pracowało w centrali.
Nigdy w czterdziestopięcioletniej historii Polski Ludowej cywilne służby specjalne nie były 
formacją tak liczną. Także liczba obsługiwanych przez UB tajnych współpracowników w grudniu 
1953 roku przekroczyła 85 300.
W sumie MBP podlegało wówczas 265 tysięcy funkcjonariuszy różnych służb. Ofiarami inwigilacji
i działań operacyjnych MBP padło 5 200 000 obywateli polskich, którym założono akta osobowe - 
czyli prawie 1/5 społeczeństwa.
W lipcu 1950 roku funkcjonowało już w warszawskiej centrali 13 departamentów, zaś w maju 1953
roku - 22. Struktura organizacyjna ministerstwa przedstawiała się wówczas następująco:
maj 1953 rok

• Gabinet ministra 
• Minister - gen.bryg Stanisław Radkiewicz 

• Wiceminister - gen.bryg Mieczysław Mietkowski (właściwie Mojżesz 
Bobrowicki)

• Wiceminister - gen.bryg. Konrad Świetlik
• Inspektorat ministra (inspekcje zalecane przez ministra) - st.Inspektorzy płk-cy Antoni 

Pułda / płk Zbigniew Paszkowski
• Departament I (kontrwywiad) - dyr/płk. Stefan Antosiewicz
• Departament II (technika operacyjna, perlustracja korespondencji oraz ewidencji) - 

dyr/ppłk Michał Taboryski (właściwie Mojżesz Taboryski)
• Departament III (walka z podziemiem zbrojnym) - kier/dyr/płk Józef Czaplicki (właściwie 

Izydor Kurc) / Leon Andrzejewski (właściwie Ajzen Lajb Wolf)
• Departament IV (ochrona gospodarki narodowej przed wrogą działalnością) - dyr/płk Józef

Kratko /ppłk Bolesław Galczewski                                                                                     211.



• Departament V (społeczno-polityczny) - dyr/płk Julia Brystiger
• Departament VI (więziennictwa) - dyr/Komisarz I stopnia Hipolit Duliasz
• Departament VII (wywiad zagraniczny) - dyr/ppk/ Witold Sienkiewicz
• Departament VIII (komunikacyjny) - dyr/mjr Czesław Radziukiewicz
• Departament IX (ochrona przemysłu ciężkiego i specjalnego) - dyr/ppłk Stanisław 

Wolański
• Departament X (walka z tzw. prowokacją w ruchu robotniczym) - dyr/płk Anatol Fejgin
• Departament XI (walka z wrogą działalnością w związkach wyznaniowych) - dyr/ppłk/płk 

Karol Więckowski
• Departament Śledczy - dyr/płk Józef Różański (właściwie Józef Goldberg)
• Departament Ochrony Rządu - dyr/płk Faustyn Grzybowski
• Departament Kadr - kier/płk. Mikołaj Orechwa
• Departament Szkolenia - dyr/płk Józef Kratko
• Departament Łączności - dyr/płk Feliks Suczek
• Departament Organizacji i Planowania - dyr/ppłk Włodzimierz Czubak (p.o.)/dyr/płk 

Michał Hakman
• Departament Ogólno-Administracyjny - dyr/ppłk Eugeniusz Dowkan
• Departament Finansowy - dyr/płk Jan Kisielow
• Departament Zaopatrzenia - p.o.dyr/ppłk Jan Lech
• Departament Służby Zdrowia - dyr/płk Leon Gangel (właściwie Lew Gangel)
• Departament Kwaterunkowo-Budowlany - dyr/płk Stanisław Pizło
• Biuro Wojskowe (sprawy mobilizacyjne) - kier/ppłk/płk Roman Garbowski (właściwie 

Rachamiel Garber)
• Biuro Kontroli (kontrola finansowo-gospodarcza) - prawdopodobnie ppłk Joachim Getzel
• Biuro Prawne
• Biuro Socjalne - kier/płk Stanisław Pizło
• Biuro C (szyfry) - kier/mjr Antoni Boński
• Samodzielny Wydział A (obserwacja zewnętrzna) - kier. Józef Wojciechowski
• Wydział do Spraw Funkcjonariuszy - kier/płk Jerzy Siedlecki
• Wydział Paszportów Zagranicznych - kier/kpt./mjr Amelia Leśniewska
• Wydział Kadr przy Generalnym Dyrektorze ds. Zaopatrzenia - kier. Marian Sobczyński
• Służba BO (przeciwdziałanie wrogiej propagandzie radiowej) - dyr./ppłk Anatol Jegliński
• Centralne Archiwum MBP - dyr/płk Zygmunt Okręt (właściwie Nechemiasz Okręt)
• Kwatermistrzostwo Centralnych Jednostek MBP (zaopatrzenie centrali MBP) - kier. 

Henryk Sawicki
• Komendantura MBP (ochrona gmachów i obiektów MBP) - kier/mjr/ppłk Bronisław 

Pietrakowski
Ponadto w skład struktury organizacyjnej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wchodziły 
następujące jednostki organizacyjne o charakterze pionów organizacyjnych:

1. Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego -
2. Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza -
3. Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych -
4. Komenda Główna Milicji Obywatelskiej - Komendant Główny MO gen. Stanisław Wolański

Źródło struktury MBP (na koniec 1953 rok) - Leszek Pawlikowicz - Tajny front zimnej wojny. 
Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964, Oficyna Wydawnicza RYTM Warszawa 2004 
Wydanie 1
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Ucieczka Józefa Światły

Józef Światło, wicedyrektor Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, uciekł 
podczas podróży do Berlina Zachodniego, gdzie oddał się do dyspozycji tajnym służbom 
amerykańskim.

Grzegorz Korczyński.

W listopadzie 1953 roku Bolesław Bierut, ówczesny premier PRL-u za pośrednictwem członka 
Biura Politycznego PZPR Jakuba Bermana polecił wysokiemu i wpływowemu funkcjonariuszowi 
MBP podpułkownikowi Józefowi Światle załatwić we wschodnioniemieckim ministerstwie 
bezpieczeństwa (Stasi) sprawę "uciszenia" (wyeliminowania) Wandy Brońskiej. Tej ostatniej misji 
Światło nie wykonał. Wyjechał do Berlina Wschodniego wraz z dyrektorem Departamentu X 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego płk. Anatolem Fejginem, odbył konferencję z 
sekretarzem stanu ministerstwa bezpieczeństwa Erichem Mielke, przedłożył mu całą dokumentację 
i w imieniu polskiej bezpieki zażądał uciszenia Wandy Brońskiej.

 Mielke przyrzekł, że poczyni odpowiednie kroki. Następnego dnia, tj. 5 grudnia 1953 roku, 
podczas chwilowego pobytu w Berlinie Zachodnim, Józef Światło uciekł i oddał się w ręce 
amerykańskie. 6 grudnia 1953 roku, czyli już następnego dnia, amerykańskie władze przewiozły 
Józefa Światłę z Berlina Zachodniego do Frankfurtu, następnie 23 grudnia odleciał specjalnym 
samolotem do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, gdzie rozpoczął nowe życie.

Józef Światło powiedział tajnym służbom USA prawie wszystko co wiedział, a wiedział bardzo 
dużo. Występował też w audycjach Radia Wolna Europa pt. Za kulisami partii i bezpieki, a jego 
wystąpienia oraz zrzucane od lutego 1955 roku za pomocą balonów 40-stronicowe ulotki docierały 
do kraju. Z nich dowiedziano się o masowych aresztowaniach, torturach podczas przesłuchań i 
represjach politycznych. Światło wiedział bardzo dużo o wewnętrznych sprawach partyjnych. To on
rozpracowywał i następnie aresztował m.in. Władysława Gomułkę, późniejszego I sekretarza PZPR
oraz Mariana Spychalskiego, późniejszego ministra obrony narodowej.                                       213.
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Zmiany i likwidacja MBP

Po wystąpieniach Światły całe kierownictwo MBP postawione zostało na nogi. Rozpoczęły się 
narady i odprawy, których celem było wykrycie winnych łamania praworządności. W Komitecie 
Centralnym PZPR powołano komisję do badania nieprawidłowości w organach bezpieczeństwa. Z 
ministerstwa usunięto wiceministra Romana Romkowskiego, płk. Fejgina, który został następnie 
aresztowany, i płk. Józefa Różańskiego.
Efektem zmian, jakie nastąpiły w organach bezpieczeństwa po 5 grudnia 1953 roku, był Dekret 
Rady Państwa z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie 
spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego. Na mocy dekretu zlikwidowano Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego, a na jego miejsce powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz 
Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego  (ten sam resort tylko  pod  inną  nazwą )przy 
sowieckiej Radzie Ministrów. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego pozostał w kształcie 
niezmienionym aż do 1956, kiedy to większość jego funkcjonariuszy przeszła do pracy w 
utworzonej w   tajnych  komórkach MSW Służby Bezpieczeństwa  (  SB) 

CZY  FAŁSZYWY  WOJTYŁA  BYŁ  ŻYDEM  CZY  POLAKIEM?
Poniekąd  odpowiedzi  mogą  nam   dostarczyć  nam  biografie  stalinowskich  zbrodniarzy  
polskiego  i  żydowskiego  pochodzenia. Radkiewicz  był  Polakiem a  jądro  zła w   żydokomunie  
Berman  był  Żydem  i  to oni   nadzorowali  osobiście  sprawę  Karola  WOJTYŁY.   Potem 
zajmowały  się tym  nadzorem  tajne  komórki  SB. Obydwaj  mają  aryjski  wygląd.  Ale  
pamiętajmy, że o  pochodzeniu  żydowskim  decyduje  przynależności  wyznaniowa  oraz  rodzinna 
nie  zawsze  rasa.

Stanisław Radkiewicz (ur. 19 stycznia 1903 w Rozmierkach, zm. 13 grudnia 1987) – generał 
dywizji bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariusz publiczny, członek KZMP, KPP, PPR i PZPR,
oficer polityczny 1 Dywizji Pieczoty im.T.Kościuszki, Kierownik Resortu Bezpieczeństwa 
Publicznego 1944-45, od 1 stycznia 1945 do 7 grudnia 1954 Minister Bezpieczeństwa Publicznego, 
od marca 1946 członek Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz 
na Sejm PRL I kadencji, minister PGR.

Urodzony we wsi Rozmierki w powiecie Kosów Poleski w województwie poleskim. Pochodził z 
rodziny chłopskiej. Był synem Franciszka i Pauliny z Lenczewskich. Ukończył 3 klasy szkoły 
powszechnej. W 1915, wraz z rodziną, został wywieziony przez wycofującą się armię carską w głąb
Rosji, do wsi Efremówka k. Buzułuku, gdzie pracował na roli u miejscowych chłopów. Podczas 
rewolucji bolszewickiej podjął pracę w gminnej kancelarii Rady Rewolucyjnej Chłopów i Żołnierzy
i wstąpił do Komsomołu.                                                                                                                214.



Po Traktacie Ryskim powrócił wraz z rodziną (1922) do rodzinnych Rozmierek, jednakże już w 
1923 nielegalnie przedostał się do ZSRR, do brata Antoniego, który pełnił służbę w Armii 
Czerwonej. Biuro Polskie Komunistycznej Partii Białorusi skierowało go do Moskwy na "studia" w
sekcji polskiej kominternowskiego Uniwersytetu Komunistycznego. W 1925 został nielegalnie 
wysłany do Polski jako funkcjonariusz KZMP. Za działalność skierowaną przeciwko suwerenności 
i niepodległości Polski został aresztowany (1928) i skazany na cztery lata więzienia. Po odbyciu 
kary podjął działalność w Komunistycznej Partii Polski jako etatowy funkcjonariusz partyjny 
("funk"), gdzie pełnił różne funkcje, m.in. sekretarza okręgowego Zagłębia Dąbrowskiego. 
Ponownie aresztowany w 1937 przez pół roku przebywał w areszcie. Po rozwiązaniu KPP przez 
Komintern przebywał w Warszawie, pracując m.in. na budowach jako robotnik. Cieszył się 
specjalnymi względami Józefa Stalina, gdyż obok Jakuba Bermana miał pełnomocnictwa do 
likwidacji istniejących jeszcze komórek organizacyjnych Komunistycznej Partii Polski.

Po wybuchu II wojny światowej przez tydzień służył w Robotniczym Batalionie Obrony Warszawy,
następnie samowolnie opuścił jednostkę i przedostał się na tereny zajęte przez Armię Czerwoną. 
Jako obywatel sowiecki i członek WKP(b) pracował jako powiatowy inspektor szkolny w Kosowie 
Poleskim. Po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki (co nastąpiło 22 czerwca 1941) przedostał się 
do ZSRR i wstąpił do Armii Czerwonej jako oficer, szybko jednak został zdemobilizowany, a 
następnie podjął pracę w kołchozie Worowieszcz, służył także w batalionach pracy - pomocniczych 
jednostkach wojskowych, następnie od 1943 do 1944 sekretarz Centralnego Biura Komunistów, 
członek ZG ZPP, służył w 2 Dywizji Wojska Polskiego. Od października 1943 w miejscowości 
Biełoomut w obwodzie moskiewskim, niedaleko Moskwy nadzorował formowanie Polskiego 
Samodzielnego Batalionu Szturmowego. Po powołaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego stanął na czele wchodzącego w jego struktury Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, 
piastował to stanowisko od lipca 1944 do 1 stycznia 1945. Najważniejsze stanowiska w 
kierowanym przez niego resorcie objęli funkcjonariusze NKWD i absolwenci kursów w 
Kujbyszewie oraz członkowie PPR i GL-AL z okresu okupacji niemieckiej. Po przekształceniu 
PKWN w rząd tymczasowy, a RBP w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, został 
awansowany do stopnia generała brygady, następnie gen. dywizji i został Ministrem BP. 

Jego zastępcami byli również obywatele sowieccy i członkowie WKP(b): gen. Mojżesz Bobrowicki
vel Mieczysław Mietkowski i gen. Natan Grunspan-Kikiel vel Roman Romkowski, którzy 
odgrywali w 
MBP kluczową rolę, kierując jego najważniejszymi pracami.

Bezpieka pod kierownictwem Ministra Bezpieczeństwa Publicznego St. Radkiewicza rozwijała się 
bardzo szybko, stanowiąc główne narzędzie terroru, zastraszania społeczeństwa oraz zwalczania 
szpiegostwa i prowadzenia wywiadu. W kwietniu 1945 było już 12 tys. funkcjonariuszy, a w 
grudniu 1945 – 24 tys. Apogeum rozwoju Ministerstwa BP miało miejsce w roku 1953, gdy jego 
liczebność przekroczyła 33 tys. W ramach MBP istniały będące służbą specjalną Departamenty 
MBP, oraz nadzorowane przez MBP Milicja Obywatelska (w grudniu 1945 – 70 tys.), Ochotnicza 
Rezerwa Milicji Obywatelskiej (1946 – 125 tys. członków), Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(41 tys.), Wojska Ochrony Pogranicza (32 tys.), Straż Więzienna (10 tys.), straż pożarna i inne 
jednostki organizacyjne i służby. MBP zajmowało się m.in. zwalczaniem niepodległościowych 
organizacji konspiracyjnych, Kościoła katolickiego (i innych wyznań religijnych), legalnej opozycji
politycznej (m.in. PSL i SP) i kontrolą wszystkich organizacji społecznych i gospodarczych. 
Szczególną rolę pełnili doradcy sowieccy z NKWD, którzy sprawowali nieformalny nadzór nad 
funkcjonowaniem całego resortu.
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Od 1945 do 1948 był członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii 
Robotniczej (BP KC PPR), a od grudnia 1948 był członkiem BP KC Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. Od 24 lutego 1949 był członkiem Komisji Bezpieczeństwa KC PZPR, nadzorującej 
instytucje bezpieczeństwa państwa prowadzące represje czasów Bolesława Bieruta (stalinizm) w 
Polsce.

Uchwałą Prezydium KRN z 19 lipca 1946 "w wyróżnieniu zasług na polu dwuletniej pracy nad 
odrodzeniem państwowości polskiej, nad utrwaleniem jej podstaw demokratycznych i w odbudowie
kraju" został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

Wcześniej, 17 stycznia 1946, otrzymał Medal za Warszawę 1939-1945.
9 grudnia 1954 odwołany ze stanowiska Ministra BP, a w lipcu 1955 nakłoniony by zrezygnował z 
członkostwa w Biurze Politycznym KC PZPR. Mimo że doszło do procesów m.in. Romana 
Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina, Stanisław Radkiewicz pozostał całkowicie 
bezkarny. Po złożeniu tzw. samokrytyki został wyznaczony dyrektorem Państwowych Gospodarstw
Rolnych. W maju 1957 usunięty z KC PZPR i na trzy lata z PZPR. W latach 1960-1968 dyrektor 
generalny Urzędu Rezerw Państwowych. W 1968 przeszedł na emeryturę. Do śmierci z krótką 
przerwą był członkiem PZPR, a Trybuna Ludu zamieściła 14 grudnia 1987 następujący nekrolog: 
Stanisław Radkiewicz, generał w stanie spoczynku. Za swą patriotyczną pełną poświęcenia służbę 
dla ojczyzny odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy, 
Medalem "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej" oraz innymi odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi. Współtowarzysze pracy.

Jakub Berman (ur. 23 grudnia 1901 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 1984 tamże) – działacz 
komunistyczny żydowskiego pochodzenia, wiceprezes Rady Ministrów, poseł na Sejm 
Ustawodawczy i na Sejm PRL I kadencji, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC 
PZPR, nadzorującej ludowe Wojsko Polskie od maja 1949.

Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, jako syn Isera (Izydora) i Guty (Gustawy). Miał 
czworo rodzeństwa, dwóch braci: Adolfa (1906–1978) i Mieczysława (1903–1975) oraz dwie 
siostry: Annę Wołek (zamordowaną wraz z mężem Pawłem i córką Leną w obozie zagłady w 
Treblince) i Irenę Olecką (1917–2000, pedagog).
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 1924 został członkiem Związku 
Młodzieży Komunistycznej, a w 1928 – Komunistycznej Partii Polski (KPP). Po niemieckim 
najeździe na Polskę w 1939 zbiegł do Związku Radzieckiego. Wiosną 1941 został jednym z 
redaktorów „Sztandaru Wolności” – organu Komunistycznej Partii Białorusi. 
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Od listopada 1941 do maja 1943 był kierownikiem polskiego kursu w szkole komunistycznej w 
Kusznarenkowie, szkoląc działaczy Polskiej Partii Robotniczej (PPR). W grudniu 1943 powołano 
go na sekretarza wydziału krajowego Związku Patriotów Polskich (ZPP).
Współorganizator Centralnego Biura Komunistów Polskich oraz Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego (PKWN) w ZSRR (1944), od sierpnia 1944 do grudnia 1948 członek Biura 
Politycznego PPR, następnie do maja 1956 członek Biura Politycznego PZPR, w latach 1952–1954 
członek Prezydium Rady Ministrów, a w latach 1954–1956 wiceprezes Rady Ministrów.
Uchwałą Prezydium KRN z 19 lipca 1946 "w wyróżnieniu zasług na polu dwuletniej pracy nad 
odrodzeniem państwowości polskiej, nad utrwaleniem jej podstaw demokratycznych i w odbudowie
kraju" został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1949–1954 był członkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego, nadzorującej aparat represji stalinowskich w Polsce, współodpowiedzialny za 
zbrodniczą działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Koordynował przygotowywania 
licznych procesów politycznych, prześladowania kilkusettysięcznej rzeszy członków AK, BCh i 
NSZ. W drugiej połowie lat 40 XX wieku tak umocnił swoją pozycję w Rzeczypospolitej Polskiej, 
że stanowił wraz z Bolesławem Bierutem i Hilarym Mincem trójkę stanowiącą najściślejsze 
kierownictwo PZPR. Bez zajmowania eksponowanych stanowisk, kierował ideologią partii 
komunistycznej oraz aparatem terroru. Był uważany za tzw. szarą eminencję. Miał kierowniczy 
udział w morderstwach politycznych wspólnie z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego generałem
dywizji Stanisławem Radkiewiczem. Od grudnia 1952 do marca 1954 był sekretarzem KC PZPR 
odpowiedzialnym za oświatę.

W ramach odwilży październikowej 1956, w maju 1957 został usunięty z PZPR. W 1983 
odznaczony medalem Krajowej Rady Narodowej. Na początku 1980 uległ poważnemu wypadkowi 
samochodowemu, wskutek czego został kaleką i przez 1,5 roku przebywał w szpitalu.
Zmarł w Warszawie. Pochowany jest na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera B35, rząd 
7, grób 15). Od 1928 żonaty z Gustawą z d. Grynberg (1900–1978), z którą miał córkę Lucynę (ur. 
1929), żonę Feliksa Tycha
WIKIPEDIA 

     wizerunkowe zdjęcia  stylizowane  marketingowo   
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Biskup Karol Wojtyła, przełom lat 50 i 60  

W  kapeluszu wygląda  jak wieśniak z  Podhala , a  ten obok   to  chyba   jest   on bo jest podobny.   
Niewykluczonym  jest jednak , że   to  ten sam  agent  tylko  dlaczego  jest w  koloratce  ? Świadczyłoby  to 
być może  o tym, że  zaraz  po  II  wojnie  wstąpił do  seminarium i był  albo  prawdziwym  klerykiem  
pozyskanym  potem  do  współpracy   przez  UB  albo   do samego  początki  kreowano  jego  wizerunek  
księdza.    
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Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych 
spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych 
pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża 
rozpoczęło się 1 lutego 2005 r.
Jest  możliwym, że albo  był już zbędny  i  był podtruwany,  bo  parkinson nie  pojawia  się w  nagle
tylko postępuje  przez  wiele  lat  i  jest  to   oficjalna  choroba  'wyższych  sfer ' oraz  różnych  
zbrodniarzy   , albo po  prostu    sfałszowana  dolegliwość  pod  którą  można podciągnąć  różne 
objawy.

  Ten facet  ma  zupełnie inne uszy  
   inny rozstaw  oczu  oraz  inne  czoło .
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Żadna  choroba  nie  zmienia  aż  tak  wyglądu  twarzy .  W  chorobie  parkinsona  jest 
nieruchoma  twarz  pozbawiona   wyrazu ,  ale  nie  całkiem  inna . Ta  twarz   wydaje  się   
raczej po  jakimś  paraliżu  . 

(….)  
Pewna książka odsłania kulisy dotyczące Jana Pawła II: w liście napisanym własnoręcznie mówi o 
sobie, że jest gotowy opuścić Watykan w przypadku choroby. Papież trzymał w szafie pasek do 
biczowania się. Czasami sypiał na ziemi. Pewnego dnia jedna z sióstr posługujących w 
apartamencie papieskim zobaczyła Jana Pawła II szczególnie zmęczonego i wyznała mu, że jest 
„zaniepokojona Jego Świątobliwością”. „Ja też martwię się o moją świętość” – taka była pogodna i 
natychmiastowa odpowiedź papieża Wojtyły. Nieuzasadnione zmartwienie, teraz, gdy proces 
beatyfikacyjny jest na ukończeniu i wkrótce papież Polak zostanie wyniesiony na ołtarze. Tym 
krótkim, choć rzucającym wiele światła na osobowość Karola Wojtyły epizodem, zaczyna się 
książka, którą postulator procesu, Sławomir Oder, napisał razem z dziennikarzem Saverio Gaeta, 
odkrywając niepublikowane dotychczas świadectwa, które wyszły na jaw w trakcie procesu. 
Książka „Dlatego jest święty” (Rizzoli, str. 200, 18,50 euro) została zaprezentowana wczoraj w 
Rzymie przez kardynała José Saraiva Martins, emerytowany prefekt Kongregacji ds. Świętych.
   

  Jedną z najbardziej interesujących ciekawostek w książce, która od dziś jest dostępna w 
księgarniach, jest dokument mówiący o dymisji Jana Pawła II, który z racji zbliżającej się 75 
rocznicy swoich urodzin, w 1994 r., zlecił do analizy możliwość opuszczenia swojego zadania także
mając na względzie chorobę, która go dotknęła – choroba Parkinsona  (  ha  ha  ha  !)  Ostatecznie, 
„po długiej modlitwie i refleksji”, świadomy, że w Kościele „nie ma miejsca dla papieża emeryta”, 
Wojtyła zdecydował kontynuować swoją misję, informując jednak kolegium kardynalskie, że 
„umieścił już na piśmie” wcześniej swoją wolę zrzeczenia się „w przypadku choroby, która, jak się 
przypuszcza, jest nieuleczalna” i uniemożliwiałaby mu sprawowanie urzędu. Poza tą hipotezą 
jednak pisał „czuję jako silny nakaz sumienia konieczność kontynuowania zadania, do którego 
Chrystus Pan mnie powołał, dopóki On, w tajemniczych zamysłach Swojej Opatrzności, zechce.”
     Ten własnoręczny list na temat dymisji jest datowany na 15 lutego 1989 r. i znaczące jest to, że 
został on napisany jeszcze przed ujawnieniem się Parkinsona 
 ( może to był kardynał  Parkinson  ?  Parkinson  to postępując  schorzenie   mózgu …..)  
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Choroba Parkinsona to postępująca choroba mózgu. Ciągle nie wiemy, co ją powoduje. 
Istnieje wiele teorii, skąd się bierze. Najprawdopodobniej to splot nieszczęśliwych okoliczności. Na
predyspozycje genetyczne nakłada się m.in. wpływ środowiska i długotrwałe działanie 
neurotoksyn, do których zaliczamy farby, lakiery, rozpuszczalniki, produkty przemiany ropy 
naftowej, smary, oleje i benzyny. Istotny udział ma też przyspieszone starzenie mózgu czy tzw. stres
oksydacyjny, czyli zaburzenia przemiany materii w komórkach. Te wszystkie zdarzenia, kiedy 
wspólnie działają, mogą zapoczątkować proces neurodegeneracji, czyli doprowadzić do choroby 
Parkinsona. Nie ma prostego testu, który pozwala na wykrycie choroby Parkinsona. Rozpozna-
wanie jest trudne i może trwać nawet kilka lat. 

Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz
reżimu PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status obserwatora – Kościół Ewangelicko-
Augsburski oraz Kościół rzymskokatolicki). Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie 
i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów   reżimu PRL w Pałacu 
Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów, 
podzespołów i grup roboczych brało udział ok. 711 osób (uczestników, jakichś ekspertów i 
obserwatorów).

Papież (  i PROROK )  oświadcza chęć zrzeczenia się swojego zadania „w przypadku 
choroby,która, jak się przypuszcza jest nieuleczalna, długotrwała i która może uniemożliwić mi 
pełnienie dostatecznie dobrze mojej posługi apostolskiej jak również w przypadku innej poważnej i 
długotrwałej przeszkody”, pozostawiając kardynałowi dziekanowi kolegium, wikariuszowi Rzymu i
szefom dykasterii „możliwość zatwierdzenia i upełnomocnienia” dymisji.(....)
Moim zdaniem  jednak  dane  mogły  być  sfałszowane  i  dorobione   w  celach  
propagandowych  lub   celu    uzasadnienia  jego zniknięcia,  wycofania  lub zlikwidowania. 

           IDIOTKA ...? czy agentka -   Danuta Michałowska nie żyje 
W wieku 92 lat zmarła w Krakowie Danuta Michałowska, aktorka konspiracyjnego Teatru Rapso-
dycznego, pedagog krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i wieloletnia przyjaciółka 
Karola Wojtyły - informuje PAP.Danuta Michałowska urodziła się 7 stycznia 1923 r. w Krakowie. 
Odeszła w niedzielę, kilka dni po swoich 92 urodzinach. Była aktorką, reżyserem i pedagogiem, w 
l. 1981-84 rektorem krakowskiej PWST.

            Danuta Michałowska z  Karolem Wojtyłą  - fot. Anna Kruk                                            221.  
                                Teatr Rapsodyczny i Teatr Jednego Aktora



Danuta Michałowska należy do pokolenia "Sztuki i Narodu" (nie lubię określenia pokolenie 
Kolumbów). Wzrastała w tych samych wzorcach co Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński czy
Karol Wojtyła. Nie walczyła na barykadach powstania warszawskiego, nie należała do "leśnych" - 
niemniej jej życie jest świadectwem niezłomności postawy, wierności ideałom. W czasie okupacji 
jej szańcem, szańcem 18-letniej dziewczyny, stał się Teatr Rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka, 
tutaj zadebiutowała od razu w pierwszej, podziemnej premierze tego teatru - "Królu Duchu" 
Juliusza Słowackiego. Wśród współwykonawców los zetknął ją z Karolem Wojtyłą (dla niego był to
ostatni kontakt z teatrem). Uczestniczyła we wszystkich okupacyjnych realizacjach podziemnej 
sceny słowa. Po "Królu Duchu" były kolejno - w 1942 r.: "Beniowski", "Hymny" Kasprowicza, 
"Godzina Wyspiańskiego", "Portret artysty" Norwida, w 1943 r. - "Samuel Zborowski" 
Słowackiego. 
Wychowała się w tym szczególnym, jedynym teatrze słowa, jakim był teatr Kotlarczyka, na 
wielkiej poezji romantycznej i modernistycznej. W sposób naturalny znalazła się już po wojnie w 
zespole tego zapomnianego dziś znakomitego reżysera i twórcy. Zakrawa na skandal, że Teatr 
Rapsodyczny, Teatr Kotlarczyka, który tak wiele wniósł do kultury polskiej - nie ma dziś w 
Krakowie żadnego upamiętniającego miejsca, archiwum, muzeum. Ma Tadeusz Kantor "Cricotekę",
Kotlarczyk jakoś nie zasłużył w oczach władz na widoczne miejsce. Jest to jakby swoista 
kontynuacja tej polityki, jaką wobec "Rapsodyków" prowadziła PRL. A przecież w powojennym 
pejzażu Polski było to miejsce niezwykłe: swoista świątynia sztuki, w której Bogiem było słowo, 
reguły pracy i dyscyplina bez mała zakonne (aktorzy występowali np. na afiszach jako wspólnota, 
bez przypisania nazwiska do konkretnej roli). W zrujnowanym kraju, gdzie wojna poddała 
niszczącej obróbce także wartości podstawowe i sens pojęć, Mieczysław Kotlarczyk swoimi 
spektaklami przywracał wiarę w blask i wielkość słowa. I to nie tylko słowa z dramaturgii rodem, 
ale także z poezji i prozy. 
Można bez przesady powiedzieć, że w Teatrze Kotlarczyka realizowano literaturę wielką duchem i 
literą. Romantycy polscy - Mickiewicz ("Pan Tadeusz", "Dziady"), Słowacki ("Beniowski" w kilku 
repryzach, "Zawisza ("Rapsody"), Szekspir ("Aktorzy w Elsynorze"), Joseph Conrad ("Lord Jim"), 
Puszkin ("Eugeniusz Oniegin"), "Tristan i Izolda" Bediera, poezja Tuwima, Gałczyńskiego, 
Herberta - to w najogólniejszym zarysie repertuar "Rapsodyków" w latach 1945-1953 i po 
wznowieniu, w latach 1957-1967. Najważniejszym elementem ekspresji aktorskiej było słowo, 
wspierane bardzo oszczędnym gestem i ruchem. Rekwizyty praktycznie nie istniały, 
wyczarowywali je swoją ekspresją aktorzy. Spektakle miały wymiar swoiście epicki, jako że 
odtwórcy raczej opisywali postacie niż się z nimi utożsamiali, a ponadto szczupłość zespołu 
stwarzała okazję do wielu różnych wcieleń.

Już na długo przed oficjalnym zadekretowaniem socrealizmu jako jedynej obowiązującej poetyki, 
Teatr Rapsodyczny był solą w oku władzy. Najzacieklejszy jego wróg w "Trybunie Ludu", "Jaszcz" 
czyli Jan Alfred Szczepański, już w 1948 r. pisze, tym razem w "Odrodzeniu": Na przedstawienia 
rapsodyczne chodzą jedynie żubry, mamuty, stare ciotki i młodzi neofaszyści (nb. znowu dożyliśmy
czasów, gdy wszystko, co polskie jest "faszystowskie"). Jeszcze gorzej jest w 1951 r., kiedy w 
polemice z entuzjastyczna oceną Szekspirowskich "Aktorów w Elsynorze" napisaną przez 
przyszłego papieża grzmi: "Aktorzy w Elsynorze" to ponury, antyteatralny potworek. Na koniec 
cios najcięższy z roku 1952: Teatr Rapsodyczny nie może być rezerwatem mgieł i niezdrowych 
wyziewów z grząskiego uroczyska. Pod wpływem tak ustawionej propagandy teatr zostaje 
zamknięty po raz pierwszy w 1953 r. Wznowiony w roku 1957, po drugim ciosie - powtórnym 
zamknięciu w 1967 r. już się nie odrodzi.
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Tę pierwszą likwidację swojej sceny Danuta Michałowska przeżywa z trudem znajdując jakieś 
zajęcia. W krakowskich teatrach nikt się specjalnie nie kwapi z zatrudnianiem napiętnowanych 
"Rapsodyków". Najtrudniejsze lata 1953-55 to właściwie bezrobocie (pracuje z amatorskim 
zespołem w spółdzielni transportowców), potem krótki epizod w krakowskim Starym Teatrze. 
Mimo warunków skrajnie nie sprzyjających -był to przecież czas dogorywającego stalinizmu - nie 
poddała się, nie odstąpiła od wyznawanych wartości. Po wznowieniu Rapsodycznego w 1957 r. 
odchodzi ostatecznie w roku 1961. Tłem jest konflikt z dyrektorem-artystą, ale i jedynowładcą, 
Mieczysławem Kotlarczykiem. Poszło o laury zebrane po autorskiej realizacji "Tristana i Izoldy" w 
pierwszej reżyserowanej przez Michałowską sztuce. O klasie aktorki, o jej wierności temu nurtowi 
sztuki teatralnej, z którego się wywodzi, świadczy fakt, że to właśnie ona była inicjatorką i 
redaktorką tomu wydanego na 50-lecie Teatru Rapsodycznego pt. ".. .trzeba dać świadectwo" 
(Kraków 1991). A w swoich wspomnieniach pt. "Pamięć nie zawsze święta" (Kraków 2004) 
zwięźle, bez rozdzierania szat wielkiej pokrzywdzonej, kwituje ten na pewno niełatwy epizod.

W Teatrze Kotlarczyka zagrała wiele ról, wyrastając, wbrew antygwiazdorskiej idei tej sceny, na 
jego najjaśniejszą gwiazdę. Była kolejno - Zosią i Telimeną w "Panu Tadeuszu", Muzą wschodnią w
"Beniowskim", Izoldą, a przede wszystkim Puszkinowską Tatianą, którą zagrała - niewiarygodne! - 
482 razy. Nic zatem dziwnego, że skromny epizod narratora w "Dziadach", który niejako za karę jej
przydzielono, już nie zaspokajał jej artystycznych ambicji. Wstępowała na zupełnie nową drogę - z 
pewnością znacznie trudniejszą i ambitniejszą. Był nią jej własny teatr Jednego Aktora. I właściwie 
gdyby nie to, iż sama się przyznaje, że inspiracją był dla niej Wojciech Siemion i jego "Wieża 
malowana" można by ją uznać za twórczynię tej formy teatru.

Do naiwniutkiej opowieści Alejchema o miłości dwojga młodych Żydów wplotła strofy "Pieśni
nad pieśniami" w pięknym, staropolskim tłumaczeniu Wójka.

Po wyborze Karola Wojtyły na papieża teatr Michałowskiej, "koleżanki Papieża", zmienia 
nazwę, stając się Teatrem Godziny Słowa. Nie jest to jednak akt koniunkturalizmu, jak często 
dzisiaj bywa. Michałowska nigdy nie była osobą niewierzącą, ale... Drogę swojego pełnego 
nawrócenia opisała w cytowanym już tomie wspomnień, drogę absolutnie niekonwencjonalną 

                                                                           SIC !!!

Elżbieta Morawiec  Arcana 8 maja 2013   Portrety   fragment
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/ja-bez-teatru.html

Duże wpływy Polaków w Watykanie. "Kard. Dziwisz to jedna z 
najważniejszych osób"
Polscy duchowni mają duże wpływy w Watykanie. Chodzi zwłaszcza o kardynała Stanisława 
Dziwisza, który od lat jest jedną z najważniejszych osób za Spiżową Bramą – mówi w rozmowie z 
Onetem dr Magdalena Ogórek. Jak podkreśla, siłę "polskiego lobby" w Stolicy Apostolskiej 
obrazuje podejście papieża Franciszka do kwestii kanonizacji Jana Pawła II i organizacji 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Papież Franciszek podczas podróży powrotnej z Rio de Janeiro do Rzymu zabrał głos w sprawie 
możliwego terminu kanonizacji bł. Jana Pawła II. Jak powiedział, pod uwagę są brane dwie daty - 
uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada 2013 r., lub niedziela Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 
2014 r. Według doniesień, oba te terminy papieżowi miał zasugerować kardynał Stanisław Dziwisz.

Zdaniem dr Magdaleny Ogórek, świadczy to o tym, że Polacy nadal mają duże wpływy w Watyka-
nie.                                                                    
Taka osobą jest zwłaszcza kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Jana Pawła II.
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 Doskonale zna kardynałów, których znamienita część mianowana była jeszcze przez papieża-Pola-
ka, a przez lata posługi u boku papieża, metropolita krakowski był jedną z najważniejszych osób za 
Spiżową Bramą – zaznacza naukowiec z Małopolskiej Wyższej Szkoły im. H. Dietla w rozmowie z 
Onetem.

"Krakowski sukces" polskiego Kościoła 

Dr Ogórek wskazuje, że wpływ kardynała Dziwisza na politykę Watykanu widać m.in. po decyzji 
dotyczącej organizacji kolejnych Światowych Dni Młodzieży. - To właśnie kardynał Dziwisz, wraz 
z kardynałem Nyczem, są niewątpliwie autorami krakowskiego sukcesu; jeszcze podczas marcowe-
go Kolegium Kardynalskiego zapraszali papieża Franciszka do Polski, sugerując Kraków jako ko-
lejne, po Brazylii, miejsce Światowych Dni Młodzieży w 2016 – zauważa.
W rozmowie z Onetem dr Ogórek, w kontekście polskich wpływów w Stolicy Apostolskiej, podkre-
śla wagę kanonizacji bł. Jana Pawła II. Jak ocenia, nie można mówić o "forsowaniu kanonizacji JP 
II w zbyt szybkim tempie", choć takie opinie nieraz się pojawiają. Naukowiec wskazuje bowiem, że
był to pontyfikat szczególny – ze względu na specyfikę postaci kardynała Wojtyły oraz na kontekst 
historyczny pontyfikatu.

- Benedykt XVI zdecydował się na odejście od typowej procedury kanonizacyjnej, biorąc pod 
uwagę wszystkie czynniki, jakie zdecydowały o wyjątkowości pontyfikatu papieża-Polaka – przy-
pomina dr Ogórek. – A sam termin jest sprawą wtórną; decyzja o dacie kanonizacji należy do papie-
ża Franciszka. Wiadomo, że Jan Paweł będzie kanonizowany wspólnie z Janem XXIII, zatem bę-
dziemy mieli do czynienia z jednoczesnym wyświęceniem dwóch najwybitniejszych papieży XX w.
To będzie wyjątkowe wydarzenie, warto na to poczekać – dodaje w rozmowie z Onetem.
(jsch)

http://wiadomosci.onet.pl/   3o  lipca  2014  Przemysław  Henzel
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 ZDJĘCIA Z  INTERNETU  ZESTAWIENIE  PORÓWNAWCZE   

                                                        FAŁSZYWY  PAPIEŻ
      Zdjęcia   tajniaka z  bezpieki    -   trzecie zdjęcia  z  retuszem i  z  charakteryzacją
                  Na  początku   gry  operacyjnej  nosił  okulary jak  prawdziwy  Wojtyła.
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Wyraźnie jest sztuczny w tej sutannie !                                                                                     

                                                                                                                                                       231.  



                                                                  

                                                         

                                                                                                                                                        232.



             

                                                                  
                                                              
                                                                                                                                                       233.



                              

                                                                       

                                                                                                                                                       234.



                                                                                        
                                                                    

Wg źródła - Po lewej gimnazjalista 16-letni Karol Wojtyła, obok jego ojciec i koledzy z klasy  ??  a 
raczej  agenci  SB  .
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                                 Tu jest prawdziwy Karol Wojtyła wysoki w okularach 
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              Irena  Kinaszewska - Konkubina Karola Wojtyły    24  lipca  2012
O wiernej towarzyszce życia księdza, a później biskupa Wojtyły nie wspomina żadna biografia 
papieża Jana Pawła II. Tę kobietę wymazano nawet z przypisów do książek, które nie powstałyby 
bez jej udziału i osobistych archiwów. Kościół wciąż panicznie się jej boi, choć Irena Kinaszewska 
już nikomu nie może zaszkodzić...

– Zmarła w sierpniu 1990 roku. Dokładnej daty nie pamiętam, ale utkwiło mi w pamięci, że 
pogrzeb na cmentarzu Rakowickim był nadzwyczaj skromny. Irenę odprowadzał tylko ks. 
Andrzej Bardecki, który opiekował się nią aż do końca. Została pochowana w zbiorowym 
grobowcu sióstr zakonnych. Słyszałam, że później trumnę przeniesiono do odrębnej mogiły 
– wspominała przed dwoma laty w rozmowie (niepublikowanej) z naszym dziennikarzem 
S.K., była pracownica „Tygodnika Powszechnego”.                                                    

– – Po śmierci pani Irenki jacyś księża natychmiast zabezpieczyli mieszkanie. Mówili, że są z 
kurii i wykonują polecenie kardynała. Co robili w środku? Tego nie wiem, ale wywieźli 
samochodem ze cztery skrzynie – twierdzi sąsiadka z kamienicy (na zdjęciu) przy 
Krowoderskiej.
– Wszystkie sprawy związane z dobytkiem Ireny K. kardynał Macharski i ówczesny ksiądz 
kanclerz Dyduch utrzymywali w największej tajemnicy, ale z czasem to i owo wyciekło. 
Jeden z księży (nazwisko pomińmy) opowiadał mi, że osobiście konwojował 
zapieczętowaną skrzynię z pamiątkami i dokumentami do nuncjatury, skąd wysłano ją 
pocztą dyplomatyczną do Watykanu – ujawnia emerytowany duchowny pracujący do 
niedawna w krakowskiej kurii metropolitalnej.
– Kilka tygodni po śmierci Ireny niemal wpadliśmy na siebie z ks. Bardeckim na ulicy. Za 
starych czasów wypiliśmy razem niejedną butelkę, więc po chwili konsternacji 
grzecznościowo zaproponowałem kawę. O dziwo, zgodził się. Trochę plotkowaliśmy o 
różnych pierdołach, aż w pewnym momencie złożyłem mu kondolencje z powodu śmierci 
wieloletniej przyjaciółki. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że orientuję się w jej 
dawnych relacjach z Wojtyłą i wiem, że on o tym wie. Powiedział dokładnie tak: „Kamień 
spadł mi z serca, że mogłem spełnić misję i być przy niej do końca”. Zapytałem jeszcze o jej
archiwum. „Stasiu o wszystko zadbał” – odparł, mając zapewne na myśli Dziwisza, bo 
kiedyś zawsze tak o nim mówił. Kilka lat później ks. Andrzej, niestety, zmarł. Wiele nas 
dzieliło, ale to był dusza człowiek – podkreśla pułkownik M., kluczowa niegdyś postać 
krakowskiej Służby Bezpieczeństwa.

Dodajmy, że na śmierć ks. Bardeckiego papież Jan Paweł II zareagował słowami: „Pomny 
na głębokie więzi, jakie łączyły mnie z księdzem Andrzejem, gorąco modlę się, aby Pan 
nagrodził go obficie...”.
W kilku naszych wcześniejszych publikacjach (m.in. „Och, Karol” – „FiM” 36 i 37/2002, 
„Świadek miłości” – 43/2003, „Kryptonim Triangolo” – 25/2006, „Mój ci on” – 25/2009), 
opierając się na relacjach bezpośrednich świadków wydarzeń, zdołaliśmy zrekonstruować 
intymne związki łączące Irenę K. z Wojtyłą oraz ich późniejsze konsekwencje.

Przypomnijmy, od czego wszystko się zaczęło:
Służba Bezpieczeństwa namierzyła tę parę ok.1950 roku, gdy Wojtyła był wikariuszem 
parafii św. Floriana w Krakowie. Przyglądali się ich kontaktom wyrywkowo, bo przecież 
podobnych układów mieli na pęczki. Gdy dostali sygnał, że młody ksiądz znajduje się w 
ścisłym gronie trzech kandydatów do sakry biskupiej, założyli w mieszkaniu kobiety 
podsłuch; mikrofony w ścianie były dla SB skarbem, bowiem Wojtyła przez całe lata 
spędzał u Ireny  K. niemal każdy wieczór wolny od jego kościelnych zajęć. Czuł się bardzo 
swobodnie, relacjonował najświeższe wydarzenia z kurii
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– podczas jednej z takich wizyt aparatura podsłuchowa zarejestrowała odgłosy 
charakterystycznych pieszczot, przyspieszonych, rytmicznych oddechów i lekkich 
okrzyków, zinterpretowane przez prowadzących nasłuch techników jako stosunek 
seksualny;

– nominacja na urząd metropolity (1963 r.) sprawiła, że spotkania Karola z Ireną stały się 
sporadyczne. Kobieta ciężko to przeżywała, szukała pociechy w alkoholu. Gdy w 1967 r. 
Wojtyła został kardynałem, jej dramat się pogłębił, bo on wpadał coraz rzadziej, ukradkiem i
jak po ogień, a jej odwiedziny w siedzibie Kurii Metropolitalnej nie dawały szans na 
intymne tête-à-tête. Pozostawały im jedynie listy przekazywane z rąk do rąk za 
pośrednictwem ks. Bardeckiego, który był Wojtyle stokroć bliższy niż Dziwisz.

– A gdy został Janem Pawłem II?
– Już 20 października 1978 r., czyli zaledwie cztery dni po ogłoszeniu wyników konklawe, 
wezwał ją razem z ks. Bardeckim do Watykanu. Na żądanie Departamentu IV paszport 
załatwiliśmy jej w kilka godzin.                                                                                       249.

– Odsłuchiwałem później taśmę z rozmowy w Krakowie, podczas której zwierzała się synowi 
(Adamowi K. – dop. red.), że Karol „kazał jej milczeć i słuchać we wszystkim Andrzeja”. 
Jeszcze do końca lat 90. systematycznie wyjeżdżała razem z ks. Bardeckim na kilkudniowe 
pranie mózgu do papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Być może kiedyś udostępnię 
wam kopię jej akt paszportowych – zapewnił odnaleziony niedawno przez dziennikarzy 
„FiM” ppłk Ch., traktujący te kwity jako polisę ubezpieczeniową na wypadek, gdyby 
zainteresował się nim IPN...

– Ksiądz Bardecki wraz z dopuszczonym do tajemnic rodziny literatem K.S. na zmianę 
strzegli ją przed wścibskimi, robili codzienne zakupy i zabezpieczali wszelkie potrzeby, 
żeby przypadkiem nie zadała się z kimś obcym i nie zaczęła się zwierzać. Utrzymywałem 
świetne kontakty towarzyskie z K. S. Nie wiem, jak ci z bezpieki na mnie wpadli, ale 
obiecali mi umorzenie bardzo nieprzyjemnej sprawy karnej, jeśli zdołam podczepić się do 
tego układu z Ireną – wspomina tajny współpracownik „Lajkonik”, którego – jak sam 
przyznaje – prowadził kapitan P. z Departamentu IV, były naczelnik słynnego Wydziału 
„D”, zajmującego się dywersją wobec kat. Kościoła.
Hierarchia kościelna przyjęła i praktykuje w stosunku do „FiM” taką oto taktykę: zero 
reakcji na publikacje, a jeśli tylko w redakcji czegoś nie dopatrzą lub popełnią błąd, lecimy 
do sądu, żeby zniszczyć ich finansowo. W sprawie roli Ireny K. w życiu Wojtyły obowiązuje
wariant „zero reakcji”, bo, niestety, wciąż żyje zbyt wielu świadków i biskupi nie wiedzą, 
czy aby nie zachowały się gdzieś nagrania i listy. Jednak nie wszyscy mają taką 
cierpliwość...
Wpadło nam w ręce nagranie zwierzeń Józefy Hennelowej, znanej działaczki społecznej, 
posłanki i publicystki pracującej przez kilkadziesiąt lat w „Tygodniku Powszechnym”. Z jej 
słów wynika, że Irena K. nie tylko żyła, ale nawet odgrywała w życiu papieża taką rolę, że 
Wanda Półtawska kuca! Popatrzmy (cytat z zachowaniem stenograficznej dokładności):
„Bardzo serdeczne więzi łączyły Karola Wojtyłę z Ireną K., która była naszą sekretarką. 
Wtedy już była osobą po przeżyciach, bo miała rozbite małżeństwo oraz sama 
wychowywała syna. I ona pierwsza zaczęła bardzo pracowicie gromadzić dokumentację 
wszystkich kazań, homilii, rekolekcji Karola Wojtyły. Wiem, że w związku z tym musiała 
nałykać się dużo złośliwości, no bo zawsze, gdy kobieta w jakiś sposób bardziej oddaje się 
na usługi kapłanom, to zaraz zaczynają się takie różne wycieczki. No i wiem, że nie była 
lubiana w kurii. A potem, już po konklawe, to wszyscy nie mogli się nacieszyć, że u niej 
były stosy tych zapisków i kazań. I że to wszystko zostało, dzięki temu, że ona się uparła i 
to robiła” – mówi Hennelowa.Ponieważ ta wypowiedź miała posłużyć do ewentualnej 
hagiografii papieża, Hennelowa dosyć ryzykownie usiłuje dalej tłumaczyć, jakim cudem 
„późniejszy papież” Wojtyła, tak blisko związał się z nielubianą (de facto znienawidzoną, 
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o czym za chwilę) przez wielebnych, redakcyjną pracownicą „TP” szczebla zaledwie 
pomocniczego:
„Przychodził do niej do domu, tak zwyczajnie: posiedzieć, wypić herbatę... Ona lubiła 
potem opowiadać, że coś ugotowała, co mu specjalnie smakowało. I przyznaję dzisiaj, że 
zadawałam sobie pytanie: – O czym on z nią rozmawia? Już wtedy zawsze robił na mnie 
wrażenie człowieka niesłychanie mądrego i trudnego do nadążania za jego refleksjami 
filozoficznymi. Zastanawiałam się, że skoro mnie jest trudno z nim współmyśleć, już nie 
mówię, że dyskutować, no to właściwie jak to robi Irena? Przecież ona tym bardziej nie 
potrafi! Ale okazywało się, że Karolowi Wojtyle potrzebny był czasem zwyczajny dom, 
zwyczajny człowiek, który nie jest jakąś gwiazdą intelektu, a za to tworzy jakieś uczciwe 
ciepło, atmosferę... Bardzo się przejmował małżeństwem tego jej syna (Adama – dop. red.), 
które się, niestety, nie udało, a oczywiście sam dawał mu ślub” – ujawnia była szefowa 
Ireny K.                                                                                                                        

Dotarliśmy do kapitan S. – byłej funkcjonariuszki Wydziału Techniki krakowskiej bezpieki, 
która od początku lat 70. ze słuchawkami na uszach spisywała stenogramy z podsłuchów 
zainstalowanych u Ireny K. i ks. Bardeckiego. Oto komentarz pani kapitan do wersji 
przedstawionej przez Hennelową:

– Zanim zaczęłam obsługiwać te obiekty, dostałam do wysłuchania kilka kilometrów taśm 
oraz sporządzonych na ich podstawie stenogramów, żeby nauczyć się rozpoznawania 
głosów osób odwiedzających Irenę K. oraz poznać ich charakterystyczne zachowania i 
zwyczaje. Były tam również nagrania z wizyt Wojtyły. Powiem tak: gdyby ktoś nie wiedział,
kim są figuranci, mógłby wręcz nabrać pewności, że jest to kochające się małżeństwo, 
mające dla siebie wiele czułości i zatroskane wspólnymi problemami. Wojtyłę męczyło 
otoczenie kurialne i chętnie przebywał w normalnym domu u boku opiekującej się nim i 
kochającej go kobiety, co – choć nie widać – wyraźnie było słychać i czuć. Jeśli zaś chodzi 
o okres, w którym osobiście trzymałam rękę na pulsie, to będący już wówczas kardynałem 
„mąż i ojciec” pojawiał się u Ireny K. nie częściej niż 3–4 razy w roku. Bardzo się skarżyła, 
także ks. Bardeckiemu, i używała wulgarnych określeń wobec krakowskich kurialistów, 
którzy ograniczali jej kontakty z Karolem. Mówiła nawet, że gdyby mogli, to chętnie by ją 
ukatrupili – twierdzi kpt. S.
Darowali jej życie, ale bezlitośnie zabijają pamięć...

– Ciąg dalszy w jednym z najbliższych numerów.

– ANNA TARCZYŃSKA 

– Źródło: https://prawda2.info/viewtopic.php?t=9849
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                                Prawdziwy Karol Wojtyła 1952 – 1954 HIT ECHO

                                                                                                                                                   

                                 Karol Wojtyła: Prowadzi nas szlakami prawdy                              249.    
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                                           PRZYSZEDŁEM  DO  WAS  ZNOWU

                                       Wojtyła Wojdyło  Wojdyłło  herbu  Kościesza/ Cosceszsza                   250.



                                                                                                                                                     

Chodkiewicz (Gryf z Mieczem) – polski herb szlachecki, odmiana herbu Kościesza. Na tarczy 
dwudzielnej w słup w polu prawym, czerwonym, rogacina rozdarta, przekrzyżowana, w polu 
lewym, czerwonym, gryf srebrny, o orężu złotym, wspięty, trzymający w prawej łapie szablę o 
głowni srebrnej i rękojeści złotej. W klejnocie pół godła z lewego pola. Herb łączy zatem elementy 
herbów Gryf i Kościesza.                                                                                                             251.



KOŚCIESZA  STRZAŁA  WOJEWODA  

Herb ten powiadają być nadany od Bolesława Śmiałego Króla Polskiego w roku 1072. gdy bowiem 
pod Snowskiem żwawej bitwie rycerz Kościesza nazwany, mężnie i długo się z nieprzyjacielem 
potykał, wiele też i ran w ciele swoim z tej okazji wyniósł: widział to Bolesław, a osobliwie strzałę 
w ciele jego utkwioną rozdartą, i miecz w ręku, którym czy bił, czy się zastawiał nieprzyjacielowi 
w tej potyczce, znacznie albo złamany, albo otłuczony, dla tego na pamiątkę jego odwagi, hojny na 
kawalerskich ludzi monarcha, tęż mu samą Strzałę i miecz przez nią, niby na Krzyż złożony, w 
herbie nadał: który potem Kościeszą od imienia tego rycerza nazwany, luboć go zowią drudzy 
inaczej Strzegomia.                                                    

Strzała i łuk to odwieczny symbol wojny i władzy. Łuk wskazuje często na prężność i siłę życia, 
strzała jest symbolem szybkości, także szybko pojawiającej się śmierci i symbolizuję ruch  który 
wychodzi poza dane granice…, 

Symbolizuje również promień słońca i jako symbol świetlny jest zarazem symbolem poznania 
dobra i zła….., 

Amora (Kupidyna) często przedstawiano ze strzałami i łukiem oraz kołczanem, miotającego strzały 
miłości. W hinduizmie i buddyzmie sylaba „Om” oznacza strzałę, która wychodzi od człowieka, 
rozumianego jako łuk, i poprzez niewiedzę osiąga prawdziwy i najwyższy byt, z drugiej strony Om 
może oznaczać także łuk, z którego wylatuje ja” w kierunku Absolutu (Brahmy), by się z nim 
połączyć. Nieumyślne celowanie strzałą z łuku do tarczy jest znaną japońską techniką medytacyjną,
która ma na celu uwolnienie się od własnej, egocentrycznej woli…., Strzelanie do kogoś z łuku i 
trafienie go strzałą może wyrażać pragnienie zbliżenia do tej osoby, jeżeli nie trafiasz do celu to 
oznacza że masz kłopoty w porozumieniu się z tą osobą……, Trafienie kogoś w serce oznacza 
zdobycie jego uczuć….., Trafienie zatrutą strzałą oznacza że masz zamiar zabić lub zranić tę 
osobę……, Jeżeli to Ty zostałeś trafiony strzałą, to jest to ostrzeżenie przed sytuacjami, w których 
czuł byś się ośmieszony….., Wbita w ciało symbolizuje bolesną ranę która nie chce się 
zabliźnić…….

Nazwisko Wojdyłła pochodzi od rzeczownika wojda, czyli wojewoda.  Istnieje duża grupa 
wariantów tego nazwiska, formowanych od XIV wieku, m.in.: Wojdyga, Wojdyla, Wojdyła, 
Wojdyłło, Wojdyłowicz, Wojdys, Woydyłło,Woydylak etc. Najstarszą znaną formą jest Wojdyło 
(zapis z roku 1385). W zasobie jest tylko jedno nazwisko Wojdyłła! 

                         Zabytkowy klasyczny pałacyk  i dom rodzinny Karola  Wojdyły .                   252.



Baszta - budowla obronna, stanowiąca element starożytnego i średniowiecznego muru obronnego, 
zawsze jest otwarta od strony wewnętrznej obwodu obronnego.

widzieć - duże nadzieje i aspiracje.
patrzeć w dół z niej - masz potrzebę wywyższania się, Twoje ego jest napompowane.
wspinać się na basztę - wyraz duchowości i pomysłów układanych w Twojej 
podświadomości, które mogą zaistnieć
rozpadająca się - wczesna zapowiedź drastycznych zmian

WŁADOWICE
Miasto położone jest w dolinie rzeki Skawy, u podnóża Beskidu Małego. Na terenie 
Wadowic do Skawy wpada druga ( ważna dla rozwoju Wadowic) rzeka, Choczenka.
Z Wadowic prowadzą piękne szlaki turystyczne na okoliczne szczyty. Więcej o 
propozycjach turystycznych wypraw w dalszej części. Etymologia nazwy Wadowice nie jest
do końca wyjaśniona. Są dwie wiaro prawdopodobne hipotezy. Pierwsza powiązana z 
człowiekiem o imieniu Wad, przypuszczalnym zasadźcy tych terenów. Jego dzieci – to 
Wadowice. 
 Druga hipoteza dotyczy założyciela Wadowic czeskiego księcia oświęcimskiego – 
Władysława. Czeskie zdrobnienie tego imienia, to Wad lub Wadec. Nazwa miejscowości 
mogła więc brzmieć „Władowice’’. 
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        DOKOŃCZENIE ŚLEDZTWA 7 LISTOPADA  2016 
Prawdziwy Karol Wojtyła został zamordowany przez bezpiekę po wypadkach w Nowej Hucie:

Wypadki nowohuckie, obrona krzyża w Nowej Hucie – zamieszki, jakie wybuchły w Nowej Hucie 27 
kwietnia 1960 roku w związku z decyzją władz o usunięciu krzyża z Osiedla Teatralnego. 
W planach Nowej Huty, jako programowego miasta socjalistycznego, nie przewidziano miejsca na kościół. 
Szybko jednak okazało się, że poglądy mieszkańców na tę kwestię znacznie odbiegają od oficjalnych. W 
1956 roku, jeszcze przed odwilżą, wysłano dwie petycje w tej sprawie (z odpowiednio 7 i 12 tysiącami 
podpisów). Nie uzyskały one żadnego efektu. Wkrótce jednak do władzy doszedł Władysław Gomułka, 
który na spotkaniu z delegacją parafian zapewnił, że dla partii budowa kościoła nie jest żadnym problemem. 
Utworzono Komitet Budowy Kościoła, a parafianie rozpoczęli zbieranie składek. W miejscu budowy 
(rozpoczęto już pierwsze wykopy) postawiono drewniany krzyż. Stopniowo pogarszały się jednak stosunki 
między władzą a Kościołem. 

W październiku 1959 roku cofnięto pozwolenie na budowę. Wkrótce oskarżono Komitet o zagarnięcie 
gruntów, a pieniądze ze składek skonfiskowano. Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych zadecydowała o 
budowie szkoły na terenie przeznaczonym pod kościół i skierowała pismo w tej sprawie do Kurii. W 
odpowiedzi z 22 kwietnia 1960 roku biskup Karol Wojtyła stwierdził, że krzyż stał się obiektem kultu i jego 
usunięcie byłoby złamaniem prawa kanonicznego, na dodatek obrażającym uczucia wiernych. Wobec tego 
na konferencjach w Komitecie Miejskim PZPR i w Dzielnicowej Radzie Narodowej postanowiono pozbyć 
się krzyża siłą.Około 8.30 rano 27 kwietnia na Osiedle Teatralne przyjechała ekipa robotników z zadaniem 
usunięcia krzyża. Szybko rozeszła się wieść, że „jacyś ludzie zabierają krzyż”. Stojące nieopodal kobiety 
przepędziły robotników. Ludzie obstawili krzyż, aby nie dopuścić do zabrania go. Tłum wzrastał; według 
danych milicji o godzinie 11.00 pod krzyżem stało już około tysiąca osób. Śpiewano pieśni patriotyczne i 
religijne. Sytuację cały czas kontrolowali pracownicy MO, ZOMO i SB. Na plac przybywały też kolejne 
oddziały, m.in. z tresowanymi psami. Na razie zachowanie milicji było jednak bierne.

Około 14:00 milicjanci zaczęli atakować ludzi stojących pod krzyżem (było ich już około dwóch tysięcy). 
Rzucano w tłum pojemniki z gazem łzawiącym. Milicji nie udało się jednak rozproszyć obrońców krzyża, 
szczególnie, że o 14:00 w Kombinacie pracę skończyła druga zmiana. Wybuchły ostre walki, ludzie 
obrzucali oddziały ZOMO kamieniami i cegłami. Na jezdni stawiano barykady z ławek. Niektóre kobiety 
polewały nawet z okien milicjantów wrzątkiem. Starcia rozszerzały się poza Osiedle Teatralne. Napór tłumu 
zmusił ZOMO do wycofania pancerki z armatką wodną. Do Nowej Huty ściągano kolejne posiłki i 
odłączono telefony, a później też prąd dla linii tramwajowej Nowa Huta – Kraków. Światło zgasło w całej 
dzielnicy. Drogi zostały obstawione przez kordony wojskowe. Ludzie atakowali siedzibę Rady Narodowej i 
palili dokumenty. Mieszkańcy spontanicznie organizowali pomoc dla uczestników walk, m.in. zrzucając z 
okien opatrunki i kryjąc w mieszkaniach poszukiwanych.

W związku z zaogniającą się sytuacją władze do akcji rzuciły także wojsko. O 19:50 pułkownik Żmudziński 
zarządził alarm dla wszystkich komend MO w Krakowie. Aby złamać opór protestujących, milicja 
rozpoczęła masowe łapanki, aresztując wszystkich znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzeń. Milicjanci z 
psami przeszukiwali bramy, piwnice, strychy i klatki schodowe. Psów używano także do rozpędzania tłumu. 
Strzelano do uciekających manifestantów. W obronie ludzie przewrócili i podpalili milicyjny gazik; 
atakowano też strażaków, którzy próbowali gasić płonącą Radę Narodową. Bito milicjantów i rozpoznanych 
„tajniaków”. O 22.45 postawiono w stan gotowości jednostki milicyjne w 12 miastach wojewódzkich. Do 
Krakowa przyleciał specjalny samolot z przedstawicielami PZPR, wysłano też posiłki milicji z Katowic, 
Kielc, Tarnowa i Rzeszowa. Dopiero po 23:00 ZOMO ostatecznie opanowało Nową Hutę. Walczący 
chwytali się krzyża; puszczali go odrywani siłą i bici po palcach tak mocno, że same się rozginały.

Około północy pod krzyżem ponownie zebrał się tłum, liczący nawet do 5 tysięcy ludzi. Tym razem jednak 
milicji szybko udało się go rozproszyć. 

                    Nocą w całej dzielnicy trwały aresztowania podejrzanych o udział w walkach.

 Milicja przeszukiwała mieszkania i legitymowała napotkanych ludzi. Znalezionych prowadzono przez 
ścieżki zdrowia. Jednak jeszcze w ciągu następnych dni pod krzyż podchodziły kolejne manifestacje.

Do dziś nie wiadomo, ile osób zostało poszkodowanych w wyniku walk. Brakuje rzetelnych danych, na 
których można się oprzeć. Dyskusyjna jest również kwestia ofiar śmiertelnych.                                    254.



Na podstawie zeznań świadków można przypuszczać że były (a nawet wiele), nie jest to jednak pewna 
informacja. Do dziś nie wiadomo, kto wydał rozkaz strzelania do manifestantów, a także jaką 
odpowiedzialność za przebieg wydarzeń ponosi Zenon Kliszko, który przyleciał specjalnym samolotem z 
Warszawy.

Według danych milicyjnych w czasie wydarzeń 15 funkcjonariuszy zostało ciężko rannych, a 181 
poturbowanych. Użyto dwóch armatek wodnych i 1200 sztuk środków chemicznych. W akcji między 20:00 
a 24:00 brało udział 500 funkcjonariuszy. Podobno oddano 140 strzałów, informacja ta jest jednak mocno 
niepewna. Aresztowano około 500 osób (w tym 50 nieletnich), z czego 87 dostało wyroki więzienia a 119 
ukarano grzywną. Do rachuby należy również doliczyć tych, którzy siedzieli w aresztach bez wyroku sądu. 
W następstwie wydarzeń wiele osób straciło pracę. Represje obejmowały nieraz nawet tych, którzy nie brali 
udziału w wydarzeniach, a np. tylko robili zdjęcia czy opatrywali rannych. Liczbę osób poszkodowanych ze 
strony demonstrantów szacuje się na kilkaset. Należy pamiętać, że wielu ludzi z obawy przed 
konsekwencjami nie zgłosiło się do szpitali. Milicjanci bili brutalnie wszystkich, którzy znaleźli się w ich 
zasięgu, w tym gapiów, przypadkowych przechodniów, także kobiety czy matki z dziećmi.

Wydarzenia nowohuckie zostały przemilczane w prasie. Tylko niektóre gazety lokalne zamieściły informację
o zamieszkach, określając ich uczestników jako grupy chuliganów lub też fanatyków religijnych.                   

                             Przemilczano informacje o jakichkolwiek ofiarach zdarzeń. 

Po dwóch tygodniach do Nowej Huty przyjechał nagle Władysław Gomułka. Podczas przemówienia w 
Hucie Lenina określił uczestników zajść jako resztki antyspołecznych szumowin, które dały o sobie znać w 
gorszących chuligańskich ekscesach. Miał też krzyczeć: to cały kraj wypruwa sobie żyły, a wy urządzacie 
zamieszki i chcecie budować kościoły?!.
Pomimo brutalnej kampanii wszczętej przez władze, krzyż pozostał na swoim miejscu. Nie udało się też 
całkowicie zatrzeć pamięci o wypadkach. 27 kwietnia 1991 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa nazwę ulicy
W. Majakowskiego zmieniono na Obrońców Krzyża.     Wikipedia

Budowa pierwszego nowohuckiego kościoła – Arki Pana – mogła zostać zrealizowane w innym miejscu
i dopiero w latach 1967-1977. 

                        Jak Karol Wojtyła w Nowej Hucie obalił komunizm
Nowa Huta miała być sztandarowym projektem budownictwa socjalistycznego. Było to pierwsze w historii 
Polski „miasto bez Boga", zbudowane rozmyślnie bez kościoła. W tym miejscu, pomyślanym jako 
robotnicza przeciwwaga dla inteligenckiego Krakowa, wychować miano „nowego człowieka" - homo 
sovieticus.Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już po kilku latach stopień demoralizacji nowohuckiej 
społeczności był zatrważający. Według Marka Lasoty, historyka z krakowskiego IPN, „prostytucja, ukryta i 
jawna, sięgała tam kilkudziesięciu procent, a alkoholizm był niemal powszechny". Wszystko to opisał 
Ryszard Kapuściński w swym reportażu „To też jest prawda o Nowej Hucie", opublikowanym na łamach 
„Sztandaru Młodych" w 1955 roku. Z tekstu wyłaniał się obraz przerażającej pustki życia, zagłuszanej przez 
młodych robotników alkoholem. Rozpusta była na porządku dziennym. Kapuściński opisywał rozmowę z 
14-letnią prostytutką, która zaraziła chorobą weneryczną ośmiu mężczyzn: „Kiedy z nią mówiliśmy, 
opowiadała o swoich wyczynach tak wulgarnie, że się zbierało na wymioty".

Sytuacja ta stanowiła wyzwanie dla krakowskiego Kościoła. Trudno było jednak prowadzić w Nowej Hucie 
duszpasterstwo, nie posiadając tam żadnej parafii.

Wojna o krzyż

W 1958 roku metropolita krakowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak, postanowił, że jego biskupem 
pomocniczym zostanie 38 -letni nieznany szerzej ksiądz Karol Wojtyła. 

                            I już władza zaczęła go inwigilować na całego.
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Ten ostatni stał się wówczas najmłodszym hierarchą w polskim Kościele, mając za sobą zaledwie 12-letni 
staż kapłański. Starzy kanonicy w krakowskiej kurii byli przeciwni tej nominacji, gdyż woleli, aby 
sufraganem został ktoś bardziej doświadczony i mający za sobą kurialną praktykę. 

Wysuwali kandydatury dostojnych prałatów, kanoników i infułatów. Arcybiskup Baziak oświadczył im 
jednak, że chce „mieć biskupa do roboty, a nie do ozdoby, że ksiądz Wojtyła jest wykształcony w 
nowoczesnych kierunkach społecznych, zna komunizm i jemu ktoś taki jest potrzebny, zwłaszcza ze względu
na Nową Hutę". Wyzwanie Nowej Huty było argumentem, który zamknął usta oponentom.

Atutem Karola Wojtyły było to, że sam podczas wojny pracował fizycznie jako robotnik w kamieniołomach i
w fabryce chemicznej. Po wojnie zaś podczas swych podróży do Francji zetknął się z duszpasterstwem 
robotniczym, którego doświadczenia postanowił wykorzystać w Polsce. Wiedział, że kapłan musi być blisko 
swoich wiernych. 

Dlatego przyjeżdżał do Nowej Huty na święta i pod gołym niebem odprawiał wielkanocne Rezurekcje 
lub bożonarodzeniowe Pasterki, nawet gdy panował siarczysty mróz.

Rozpoczął też walkę o budowę kościoła w Nowej Hucie, na co władza wydała zgodę po październikowej 
odwilży w 1956 roku, ale później się z niej wycofała. Życie parafialne koncentrowało się więc wokół 
ustawionego na placu budowy wielkiego krzyża. Kiedy w kwietniu 1960 roku władze postanowiły go 
zlikwidować, doszło do masowych rozruchów. Mieszkańcy Nowej Huty stanęli spontanicznie w obronie 
krzyża. Podczas ulicznych walk milicja użyła broni, wiele osób zostało rannych lub aresztowanych.

                                          http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/wojtyla_nhuta.html

Rankiem 27 kwietnia 1960 r. ekipa robotników zaczęła wykopywać drewniany krzyż. Zgromadzeni wokół 
przechodnie gorączkowo protestowali. Zdołali przegonić robotników i ustawić krzyż na nowo. Na miejsce 
zaczęły przybywać odziały milicji i ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej). Doszło do 
starć. Funkcjonariusze użyli pałek i gazu łzawiącego. Obrońcy krzyża odpowiedzieli ciskaniem kamieni 
i kostek brukowych. Po południu walki objęły całą Nową Hutę. Z odsieczą napływały z innych miast Polski 
kolejne oddziały milicji i wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Atakowano modlących się
pod krzyżem, używano armatek wodnych. Po zmroku wyłączono prąd. W ciemnościach rozlegały się strzały.
Demonstranci podpalili gmach Rady Narodowej. Rosła liczba rannych. Dopiero około północy milicja 
i wojsko spacyfikowały Nową Hutę. Wiele osób aresztowano i ciężko pobito. Dokładna liczba 
poszkodowanych nie jest jednak znana  .Mieszkańcy Nowej Huty skutecznie obronili symbol wiary. Krzyż
pozostał na miejscu. W pobliżu wyrosła szkoła. Pierwszy nowohucki kościół (Arkę Pana) wybudowano 
w latach 1967 - 1977 kilkaset metrów dalej. W miejscu, gdzie stoczono walki o krzyż, dopiero w latach 1996
- 2001 powstała świątynia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 2007 odsłonięto przed nią 
Pomnik Krzyża Nowohuckiego, upamiętniający dramatyczne wydarzenia sprzed lat.

Ewa Olkuśnik     http://historiaposzukaj.pl

27 kwi 15 
Pałką przez krzyż – czyli bitwa w Nowej Hucie 
Mateusz Zimmerman dziennikarz i publicysta 
Wbrew partyjnym zaklęciom okazało się, że mieszkańcy wzorcowego socjalistycznego miasta nie 
zamierzają porzucać religii. W obronie krzyża byli gotowi stanąć naprzeciw milicji i ZOMO, co 
przerodziło się w całonocne zamieszki. Gdy rankiem robotnicy pojawili się na placu z łopatami i kilofami, 
okoliczni mieszkańcy nie wiedzieli, co się święci. Parę dni wcześniej pojawił się w tym miejscu spychacz – 
wszyscy myśleli, że to (nareszcie) początek budowy kościoła, na którą czekano od lat. 

Ale robotnicy, którzy pojawili się na nowohuckim placu Teatralnym 27 kwietnia 1960 roku, zabrali się do 
wykopywania posadowionego tam krzyża.Tłum zaczął gęstnieć błyskawicznie – w ciągu kwadransa na 
miejscu zgromadziło się paręset osób. "Krzyż, krzyż wykopują!" – krzyczano. Na plac zbiegły się kobiety – 
z dziećmi, porannymi zakupami, z bańkami na mleko. Próbowały nie dopuścić robotników do krzyża.
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"Wynoście się! Czy wyście nie katolicy?" – słyszeli robotnicy. Według relacji miejscowego proboszcza 



niektórzy wonieli alkoholem i wulgarnie reagowali na okrzyki lecące z tłumu. W końcu brygada zarzuciła na
ramiona 10-metrowego krzyża linę i próbowała ściągnąć go na ziemię.

Tego było za wiele. Robotników przegoniono, zaczęły w ich stronę lecieć grudy ziemi i kamienie. 
Mieszkańcy zabrali się za ustawianie krzyża na powrót. Ktoś przypiął do niego kartkę z cytatami z 
konstytucji PRL, które dotyczyły wolności sumienia i wyznania. Zaczęto przynosić kwiaty, palić świece, 
tłum śpiewał pieśni religijne.Władze Nowej Huty – w zamyśle komunistów: wzorcowego miasta "nowej 
ery" – nie spodziewały się takiej demonstracji. A to było dopiero preludium.                                       

Ani śladu po odwilży

Gdy ponad dekadę wcześniej komunistyczne władze zaczęły budować Nową Hutę, nie było nawet mowy o 
tym, aby powstał w niej kościół. "Nagrodą" dla Krakowa, postrzeganego jako konserwatywne i tradycyjne 
miasto, miała być powstająca za miedzą socjalistyczna Nowa Huta. A skoro socjalistyczna – to i ateistyczna.

Po rozgromieniu niepodległościowego podziemia Kościół trafił na celownik czerwonej władzy jako ostatnia 
niezależna siła w kraju. Aresztowano duchownych, religię usuwano ze szkół, nie mówiąc już o 
praktycznym zakazie budowy nowych kościołów. Nowa Huta liczyła już ponad 50 tys. mieszkańców, w 
przeważającej części: praktykujących katolików, a nadal nie można było wybudować dla nich świątyni – nie 
pozwalały na to władze. Co niedziela tysiące ludzi pojawiały się w małej kaplicy w Bieńczycach, do której 
mogło się zmieścić może 100 osób. Jesienią i zimą wierni modlili się na deszczu i mrozie – a w dodatku w 
parafii, którą erygowano mimo sprzeciwu władz i w której msze odprawiali księża bez wymaganej 
urzędowo zgody.  Nadzieją na zmianę była popaździernikowa "odwilż": Gomułka zwolnił prymasa 
Wyszyńskiego z internowania, wydano też w całej Polsce szereg zezwoleń na budowę nowych kościołów. 
Tak było i w Nowej Hucie: z początkiem 1957 roku ustalono lokalizację świątyni (osiedle C-1, koło 
skrzyżowania ulic Majakowskiego i Marksa), a potem na plac planowanej budowy ruszyła procesja, której 
uczestnicy nieśli wielki drewniany krzyż.  Został on poświęcony i umieszczony na miejscu, w którym miał 
stanąć pierwszy w Nowej Hucie kościół.

ZBYT POSTĘPOWY WOJTYŁA

Ale gdy tylko władza nowej ekipy okrzepła, skończyły się pojednawcze gesty pod adresem Kościoła. Z 
partyjnej trybuny Gomułka radził hierarchii "zaniechać prowokowania władzy ludowej" i "dostosować się do
postępu". "Nie kościołów i kaplic brak w naszym kraju, lecz mieszkań, szkół, szpitali" – argumentował. 

Zapowiedź konfrontacji
Mieszkańcy Nowej Huty coraz częściej słyszeli, że zaplanowany kościół nie powstanie. Kuria ugięła się pod 
naciskiem władz, usuwając z parafii w Bieńczycach kłopotliwego księdza Stanisława Kościelnego, ale nie 
uzyskała niczego w zamian za to ustępstwo.
Wydarzenia nabrały tempa pod koniec kwietnia 1960 roku. Resort spraw wewnętrznych rozwiązał społeczny
Komitet Budowy Kościoła, jednocześnie zagarniając prawem kaduka zgromadzone przezeń na ten cel 
pieniądze. Władze działały perfidnie – zamierzały przeznaczyć te środki na budowę szkoły tzw. tysiąclatki. A
szkoła miała powstać… koło skrzyżowania Majakowskiego i Marksa, czyli dokładnie w tym miejscu, w 
którym wcześniej zaplanowano kościół.
Od proboszcza parafii w Bieńczycach zażądano więc usunięcia drewnianego krzyża. Większość 
mieszkańców o tym nie wiedziała, podobnie zresztą jak Komitet Wojewódzki PZPR czy Komenda 
Wojewódzka MO. Nadgorliwi nowohuccy aparatczycy chcieli prawdopodobnie błysnąć przed 
zwierzchnikami – w maju miał przyjechać tu z wizytą (z okazji Dnia Hutnika) sam Gomułka.
Miejscowi komuniści nie spodziewali się, że próba usunięcia krzyża spotka się z oporem. 10 miesięcy 
wcześniej w Kraśniku Lubelskim doszło na identycznym tle do zamieszek, w trakcie których tysiącosobowy 
tłum zdemolował siedzibę Miejskiej Rady Narodowej i niemal zajął komendę milicji. Podobny scenariusz w 
Nowej Hucie można było przy odrobinie wyobraźni przewidzieć.
Ale 27 kwietnia przed południem na nowohuckim pl. Teatralnym nic nie zapowiadało eskalacji. Przysłana na
miejsce milicja nie interweniowała, bo poza zbiegowiskiem pod krzyżem nic się nie działo. Na placu 
pojawili się niebawem urzędnicy Dzielnicowej Rady Narodowej, którzy nawoływali ludzi do rozejścia się – i
wkrótce w tłumie poczęstowano ich kuksańcami i grubym słowem, podobnie jak kilkunastu tajniaków i paru 
milicjantów .                                                                                                                                                 257.



Napięcie zaczęło narastać wczesnym popołudniem – o 14 kończyła pracę poranna zmiana w Hucie im. 
Lenina i wielu jej pracowników usłyszawszy, co się dzieje pod krzyżem, ruszyło na miejsce. W całej Nowej 
Hucie odcięto telefony. Były już na miejscu dwa plutony ZOMO (już wtedy pozwolono im używać pałek) i 
wkrótce doszło do pierwszych starć: zomowcy w szyku ruszali na demonstrantów, a tłum nie zamierzał 
nadstawiać drugiego policzka.Milicja i ZOMO nie były przygotowane na taką operację i na początku 
działały bezładnie. Nierzadko wyłapywały z tłumu gapiów, by potem bić ich w radiowozach – a z kolei 
demonstranci próbowali odbijać zatrzymanych.                                                                                      

 Gdy milicyjna nyska "zgarnęła" rannych w zamieszkach milicjantów, odjechała w kierunku niedalekiej 
siedziby Dzielnicowej Rady Narodowej – niebawem i tam zaczęli się gromadzić demonstranci. Z każdym 
kolejnym kwadransem zamieszki rozprzestrzeniały się na kolejne nowohuckie osiedla. Na placu Centralnym 
podpalono budkę milicyjną, a jednego z funkcjonariuszy tłum dosłownie oblegał w cukierni. Demonstranci 
budowali też barykady z ławek, tablic ogłoszeniowych czy płyt chodnikowych.

ZOMO uderza z trzech kierunków

Późnym popołudniem władze uznały, że nie dadzą sobie rady bez dodatkowych oddziałów ZOMO z 
Tarnowa i Oświęcimia. Posłano także na miejsce oddziały Korpusu Bezpieczeństwa i patrole WSW. Nowa 
Huta została praktycznie odcięta. Dotarły wreszcie na miejsce oddziały koncentrowane wcześniej w 
koszarach ZOMO – uderzyły na tłum z trzech kierunków.Demonstrantów atakowano z armatek wodnych i 
przy pomocy gazu łzawiącego. Tłum to się rozpraszał, wycofując ku pobliskim hotelom robotniczym, to 
wyłaniał się niespodziewanie z przejść między blokami, krzycząc: "Za wiarę! Za ojczyznę!". W stronę 
milicjantów i zomowców leciały nie tylko kamienie, kawałki gruzu i grudy koksu, ale też – ciskane z okien i 
balkonów – butelki, garnki z wodą, a nawet części elewacji i doniczki z kwiatami.O 21. sztab operacji 
milicyjnej zażądał wyłączenia prądu na linii tramwajowej pomiędzy Krakowem a Nową Hutą. Elektrownia 
źle zrozumiała polecenie i nieoczekiwanie dla wszystkich wyłączyła zasilanie dla całej Nowej Huty. Przez 
blisko kwadrans jasno było tylko pod krzyżem – bo palił się tam dosłownie las świec – i pod budynkiem 
DRN, bo tam podpalono kiosk. Milicja nie miała już wody w armatkach ani gazu; próbowała się w 
ciemnościach wycofywać, obrzucana koksem i… butelkami z oranżadą. 

Ścieżki zdrowia i zapach gazu

W końcu tłum wdarł się również do budynku DRN. W dużej mierze go zdemolowano, wybijając większość 
szyb. Podpalono co najmniej jeden samochód milicji, a jeden funkcjonariusz został poparzony po tym, jak w 
jego pobliżu eksplodowała butelka z benzyną. Milicja zaczęła strzelać w powietrze z ostrej broni i kilka osób
zostało postrzelonych.Gdy zasilanie przywrócono, zomowcy i milicjanci uderzyli ponownie w sile blisko 
700 funkcjonariuszy. Mieli psy, petardy i pałki. Około północy rozbili "serce" demonstracji na pl. 
Teatralnym, bezlitośnie rozpędzając pałkami czuwające przy krzyżu kobiety. Z kolei KBW "odzyskał" 
budynek Dzielnicowej Rady Narodowej.Noc stała pod znakiem regularnej pacyfikacji Nowej Huty. Milicja 
zaczęła przeczesywać kolejne osiedla i hotele robotnicze, bo w tych ostatnich ukrywali się demonstranci. 
Zatrzymani, nim trafiali do więzienia na Montelupich czy do dzielnicowych aresztów, przechodzili przez 
"ścieżkę zdrowia".Rankiem 28 kwietnia zapach gazu łzawiącego nadal unosił się w powietrzu. Ludzie znów 
zaczęli się gromadzić wokół krzyża, ale rozpędzano ich tym razem błyskawicznie. Jednocześnie władze 
próbowały jak najszybciej uprzątnąć ślady walk - błyskawicznie wprawiano okna, zbierano gruz i kamienie 
leżące na ulicach, a przede wszystkim: ogrodzono plac budowy z krzyżem, aby ludzie nie mieli się gdzie 
zbierać. Jednocześnie o zamieszkach w Nowej Hucie nie mogli się dowiedzieć mieszkańcy całej reszty kraju
– informacje były ściśle cenzurowane.

Krzyż zostaje na miejscu

Oficjalne dane milicyjne po zamieszkach mówiły o co najmniej 181 rannych funkcjonariuszach – nie sposób 
ustalić, ilu ucierpiało demonstrantów. Do szpitali zgłosiło się kilkadziesiąt osób, ale można przyjąć, że 
wielokrotnie więcej nie szukało pomocy lekarskiej, obawiając się – skądinąd słusznie - że ujawnią własny 
udział w zajściach. (Zresztą SB i tak identyfikowała uczestników zamieszek przy pomocy setek zdjęć 
zrobionych przez tajniaków).Zatrzymano niemal 500 osób. 87 z nich dostało wyroki od pół roku do 5 lat 
więzienia. Kolejne 120 dostało grzywny za wykroczenia. Kilka osób zostało postrzelonych – 
niewykluczone, że dwie śmiertelnie. 
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                                            ROZWIKŁANIE ZAGADKI     
                                
                                              Parę dni po zdławieniu protestów pewien 
                                                                        JAKI ? 
duchowny ( być może a raczej na pewno  tajny agent SB  ksiądz patriota albo  sam agent którym 
podmieniono zamordowanego Karola Wojtyłę- przypis Redakcji ) został, jak twierdził, wezwany przez 
milicję, aby na cmentarzu Rakowickim pochować dwie osoby, ponoć właśnie "robotników z Nowej 
Huty". Przy pochówkach mieli być obecni tylko członkowie rodzin i milicjanci.                              .

 I  NIE W NOWEJ HUCIE  GDZIE STRZELANO DO TŁUMU TYLKO W KRAKOWIE 
                                                                    i jest to wskazówka
Wskazuje to na jakiś mord kapturowy na Karolu Wojtyle być może w jego pokoju w siedzibie biskupa albo 
gdzieś w terenie ale brak jest danych gdzie w tym czasie był gdyż bezpieka przejęła jego akta oraz wszystkie
archiwa 
                          Poszerzenie artykułu – Wojtyła był niewygodny dla władzy z powodu publikacji:  

Od 1960 roku Wojtyła walczył m.in. o pozwolenie na budowę kościoła w Nowej Hucie, którego władze 
komunistyczne nie chciały udzielić. W tym samym roku opublikowana została także jego książka ‘’Miłość i 
odpowiedzialność’’, która ze względu na poruszane kwestie seksualności wywołała wiele kontrowersji. 
Ponadto, kwestii małżeństwa Wojtyła poświęcił również dramat ‘’Przed sklepem jubilera’’, opublikowany w 
miesięczniku „Znak ”. 

cd . artykuł 
W miejscu, w którym miał powstać kościół, władze Nowej Huty wzniosły szkołę bardzo szybko. Za to 
budowa obiecywanego wcześniej kościoła była administracyjnie utrudniana przez lata. 

            Miejscową społeczność konsekwentnie wspierał JUŻ INNY ZAMASKOWANY  biskup 
                                     (potem: arcybiskup metropolita krakowski) Karol Wojtyła.

Budowa Arki Pana, czyli kościoła Matki Bożej Królowej Polski, ruszyła dopiero w 1967 roku na terenie 
oddalonym o jakieś 800 m od pl. Teatralnego. Ciągnęła się przez kolejną dekadę, bo komunistyczne władze 
rzucały budowniczym kościoła wszystkie możliwe kłody pod nogi. 
Ale krzyża, który 27 kwietnia 1960 roku "obronili" mieszkańcy Nowej Huty, usuwać już nie 
próbowały.
                                   BYŁA  TO  UGODA  Z  TAJNIAKIEM  UDAJĄCYM  WOJTYŁĘ

Dziś o tamtych wydarzeniach przypomina postawiony w tym miejscu pomnik Krzyża Nowohuckiego. 
Oryginalny krzyż trafił na kotwicę Arki Pana.

Wykorzystałem i cytowałem m.in. "Walki uliczne w PRL 1956-1989" (aut. Antoni Dudek, Tomasz 
Marszałkowski), "Na fundamencie krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989" (aut. Jan 
L. Franczyk).

http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/palka-przez-krzyz-czyli-bitwa-w-nowej-hucie/zl5q4h

CMENTARZ  RAKOWICKI

Cmentarz Rakowicki dawniej Cmentarz Miejski – jeden z największych cmentarzy w Krakowie 
 zajmuje powierzchnię 42 ha. Pochowano na nim wielu zasłużonych krakowian. Położony jest w całości na 
terenie Dzielnicy I Stare Miasto. Nazwa cmentarza pochodzi od nazwy drogi (obecnie ulicy Rakowickiej) 
wiodącej do odległej o 2 km dawnej wsi Rakowice.Nekropolia jest miejscem pochówku krakowian, zarówno
zwykłych obywateli miasta, jak i tych zasłużonych: twórców kultury, naukowców, przedstawicieli znanych 
rodów, działaczy niepodległościowych, politycznych i społecznych, uczestników ruchów 
niepodległościowych, powstań, obu wojen światowych i innych. 
                                                                                                                                                                     259.



Na cmentarzu istnieją m.in. wydzielone kwatery uczestników powstań listopadowego, styczniowego, 
krakowskiego, I wojny światowej (z wszystkich trzech armii zaborczych – żołnierze ci najczęściej zmarli 
podczas pobytu w szpitalach wojskowych), członków Legionów Polskich, uczestników szarży pod Rokitną, 
robotników zabitych podczas strajków w 1936, uczestników II wojny światowej, w tym żołnierzy września 
1939, alianckich lotników, partyzantów, ofiar zbrodni hitlerowskich, żołnierzy radzieckich poległych 
podczas wyzwalania Krakowa w 1945.Cmentarz jest zabytkiem o dużej wartości historycznej i artystycznej. 
Część nagrobków jest dziełem znanych architektów, m.in. Teofila Żebrawskiego, Feliksa Księżarskiego, 
Sławomira Odrzywolskiego, Jakuba Szczepkowskiego, a także rzeźbiarzy: Tadeusza Błotnickiego, Wacława 
Szymanowskiego, Karola Hukana i innych.

                                              11 października 1962r. - otwarcie Soboru;
                                                                        JUŻ INNY 
     ks. bp Karol Wojtyła wziął udział we wszystkich czterech sesjach soborowych; w trakcie trwania 
                         sesji mieszkał w Collegio Polacco przy piazza Remuria, na Awentynie w Rzymie. 

                       Miał tam  dwóch wpływowych przyjaciół, przyszłych kardynałów: 
                                     Władysława Rubina oraz Andrzeja Marię Deskura,
                                   którym w przyszłości będzie zawdzięczał tak wiele ... 
               
                 PO CO MU BYLI WPŁYWOWI PRZYJACIELE I CZYM SIĘ  ZAJMOWALI 

W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na ulicy Franciszkańskiej 3 Karol Wojtyła po raz pierwszy 
zamieszkał w sierpniu 1944 r., będąc studentem konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej. Jako biskup metropolita krakowski osiadł w nim na stałe w 1964 roku i mieszkał aż do 
wyboru na papieża w 1978 roku. Podczas każdej wizyty w Krakowie, budynek przy Franciszkańskiej 3 
zamieniał się w rezydencję papieża.
W Krakowie w wojskowej części Cmentarza Rakowickiego spoczywają rodzice Jana Pawła II: matka 
papieża Emilia z Kaczorowskich (1884-1929), ojciec Karol (1879-1941) oraz brat Edmund, lekarz szpitala 
miejskiego w Bielsku, który, zaraziwszy się dyfterytem, zmarł w 1932 roku, mając zaledwie 26 lat. Papież 
podczas każdego pobytu w Krakowie odwiedzał rodzinny grób Wojtyłów.

Już jako biskup od 1 do 4.IX.1958 roku brał udział w rekolekcjach Episkopatu Polski na Jasnej Górze,
a zaraz potem uczestniczył w pracach konferencji plenarnej Episkopatu. 

Dnia 28.IX.1958 roku w katedrze wawelskiej odbyła się Konsekracja biskupa Karola Wojtyły, a 
konsekratorami byli: arcybiskup Eugeniusz Baziak z Krakowa biskup Franciszek Jop z Opola i biskup 
Bolesław Kominek z Wrocławia. Biskup Karol Wojtyła w dniu 3.X.1958 roku odprawił mszę św. 
pontyfikalną w katedrze na Wawelu. 
W dniu 9.XI.1958 roku odprawił mszę św. pontyfikalną z okazji koronacji Jana XXIII. Wiele wysiłków 
poświęcał sprawom wiernych w Nowej Hucie, gdzie ze względów ideologicznych ówczesna władza 
utrudniała kontakty księży, a zwłaszcza hierarchów kościelnych z wiernymi. Wtedy zrodziła się myśl 
budowy kościołów w Nowej Hucie. 

‘’W takim oto klimacie duchowym rozwijało się moje życie kapłańskie i biskupie. Owe dwa systemy 
totalitarne, a więc z jednej strony groza wojny, obozów koncentracyjnych nazizmu, z drugiej zaś ucisk i 
terror komunistyczny, które tak bardzo zaciążyły nad naszym stuleciem, dane mi było poznać niejako od 
wewnątrz. Łatwo więc zrozumieć moją wrażliwość na kwestię poszanowania godności każdej osoby ludzkiej
i jej praw, a zwłaszcza prawa do życia. Kształtowała się ona już w pierwszych latach mojej kapłańskiej 
posługi i towarzyszy mi do dzisiaj. Łatwo zrozumieć także moje zatroskanie o rodzinę oraz o młodzież. 
Wszystko to wyrasta organicznie z tamtych właśnie dramatycznych doświadczeń. ‘’

Dnia 15.VI.1960 roku biskup Karol Wojtyła napisał taki list: Droga Aniu, z listu Twojego dowiedziałem się, 
że w dniu 12.VI. przystąpiłaś już do Pierwszej Komunii św. Bardzo się cieszę, żeś tego szczęścia dostąpiła i 
życzę ci, byś w całym swym życiu jak najbliżej była Pana Jezusa i często z Nim w Komunii św. się łączyła. 
Karol Wojtyła, który udzielał Ci Sakramentu Chrztu św. Ten list poświadcza jak biskup cenił opiekę 
duszpasterską nad najmłodszymi. 
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Biskup Karol Wojtyła zainicjował i uczestniczył w pracach Instytutu Rodziny, który wkrótce przekształcił się
w samodzielne studium przy Papieskim Wydziale Teologicznym. 

‘’W świetle długiego doświadczenia, pośród tylu przeróżnych sytuacji, nabrałem przekonania, że tylko z 
gleby kapłańskiej świętości może wyrastać skteczne duszpasterstwo - cura animatum. Najgłębszym sekretem
prawdziwych sukcesów duszpasterskich nie są bowiem środki materialne, zwłaszcza "środki bogate". Trwałe
owoce duszpasterskich trudów rodzą się na podłożu świętości kapłańskich serc. To jest podstawa! ‘’

W 1960 ukazała się książka Karola Wojtyły pt. "Miłość i odpowiedzialność", wydana przez Towarzystwo 
Naukowe KUL, a w numerze 12 "Znaku" tekst "Przed sklepem jubilera", podpisany pseudonimem Andrzej 
Jawień zaopatrzony wyjaśnieniem: "Medytacje o sakramencie małżeństwa, przechodzące chwilami w 
dramat". Autor napisał wtedy do Mieczysława Kotlarczyka: Pragnę zapytać o dwie Wasze premiery, których 
nie udało mi się dotąd zobaczyć : "Dialogi miłości" oraz "List do Ludożerców". Prócz tego muszę Ci 
przesłać owoc moich zainteresowań literackich. Już od dłuższego czasu próbowałem "stylu rapsodycznego", 
który wydaje mi się raczej służyć medytacji niż dramatowi (może to tylko mój punkt widzenia). Przesyłam 
maszynopis do przejrzenia. Karol. Wiele czasu Biskup Wojtyła poświęcał wizytacjom parafii Krakowskiej 
Kurii Metropolitalnej .W kamienicy św. Stanisława, przy Kanoniczej 19, ks. Karol Wojtyła zamieszkał w 
1952 roku i pozostał do 1958 r. 
                                                     

                                                        MIEJSCE ZBRODNI ?
                                                          Po otrzymaniu sakry biskupiej w 1958 r., 
                      biskup Wojtyła przeniósł się do sąsiedniej kamienicy Dziekańskiej pod numerem 21, 
                                                        gdzie mieszkał do końca 1967 roku

                            TAM  BYĆ  MOŻE  ZOSTAŁ ZAMORDOWANY ORAZ PODMIENIONY  
                                              lub jak wychodził  albo wchodził do  kamienicy

           LUKA  JEST W TYM  MIEJSCU  W KAŻDEJ BIOGRAFII  I ANI SŁOWA O NOWEJ HUCIE  

W dniach od 11.X. do 2.XII.1962 roku uczestniczył w I sesji Soboru Watykańskiego. Kilka razy mówił na 
temat schematu o św. Liturgii, źródłach objawienia, przemawiał przez radio watykańskie. Już po powrocie 
do Krakowa niezwykle żarliwie popularyzował główne myśli soborowe... Ten sobór chce być w myśli Ojca 
Świętego i w realizacji wszystkich biskupów czynem miłości... - czynem, który zaważy na dziejach 
współczesnego człowieka i niejako oderwie go od nienawiści, a pchnie w kierunku miłości - mówił na sumie
w kościele św. Szczepana w Krakowie. 

Dziekańska                             
Karol Wojtyła mieszkał tu jako biskup w latach 1958-1967.                                                                    261.



 Świetne kameralne i oddalone od ludzi miejsce do wszelkiego kamuflażu i występowania w roli biskupa 
przez podstawionego agenta SB . Kamienica jest obecnie własnością Muzeum Archidiecezjalnego 
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                                                             BEZ  OKULARÓW 
                       gdyż zdrowemu człowiekowi przeszkadzają i nie są  potrzebne                   

                                                                                 Krótkowidz  musi stale  nosić  okulary .         263.



                                                                         
Na początku po podmianie  nosił  jeszcze  okulary 
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Wszystkich was  przechytrzyłem !
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                      „Rozdział 12 Apokalipsy, który mówi o “kobiecie odzianej w słońce” (12:1)

                                         ( Patrz  plik  'O Wydawnictwie i Wydawcy') 

Nad ogniskiem ukazuje się zarys sylwetki człowieka otoczonego krwistymi płomieniami, coraz jaśniejszymi
na obrzeżach. Sylwetka przypomina postać papieża Jana Pawła II. Widziały to setki osób obecne na nocnym
czuwaniu w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II, a zdjęcia tego zjawiska obiegły świat. Tylko w Polsce nie
były publikowane. 

·  „Triumf Boga nad jednostkami i nad całym społeczeństwem, to nic innego, jak powrót zbłąkanych owiec
do Boga przez Chrystusa, a do Chrystusa przez Jego Kościół.

Za: http://www.wicipolskie.org   Data publikacji: 7.01.2014
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  Kardynał Stefan  Wyszyński. 
  Dlatego   ‘’nie  poznał ‘’nowego  Wojtyły  jakiegoś  żyda  chazarskiego z  UB .

Znamy relację świadka: Wyszyński ratował Żydów - Deon
deon.pl › kosciol › znamy-relacje-swiadka-wyszynski-r...
Prymas Stefan Wyszyński podczas wojny był zaangażowany w pomoc Żydom - informuje 
"Rzeczpospolita". Czasy wojenne to najsłabiej zbadany okres w życiu ...

Tablica przodków      zawiera dużo znaków  zapytania odnośnie przodków  kardynała  i prymasa,
jest   także wiele  niejasności  i dziwnych  faktów w  jego  biografii w wikipedii. 

Żydowskie UB  trzymało go  w  klasztorach dla  pozorów, żeby zrobić z  niego  narodowego
męczennika. 

6 lipca 1949 z jego inicjatywy rozpoczęły się systematyczne rozmowy z rządem w ramach tzw.
Komisji  Mieszanej,  które  doprowadziły  przy  jego  poparciu  oraz  znacznej  pomocy  biskupa
łódzkiego  Michała  Klepacza  do  zawarcia  14  kwietnia  1950  porozumienia  z  władzami
komunistycznymi.  Inicjatorem  podpisania  tego  porozumienia  ze  strony  Episkopatu  był  sam
Wyszyński. Prymas uważał za konieczne podpisanie konkretnego porozumienia, które pozwoliłoby
Kościołowi  na  swobodniejsze  działanie.  Porozumienie  zawarte  z  władzami  14  kwietnia  1950
zawierało m.in. potępienie przez Kościół katolicki zbrodniczej działalności band podziemia, którą
to działalność Kościół zobowiązał się zwalczać. 
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Wyszyński był pierwszym w historii Kościoła katolickiego hierarchą, który zdecydował się na 
układy z państwem rządzonym przez komunistów. Prymas przypuszczał, że po jego podpisaniu 
pojawią się próby jego łamania, ale miał nadzieję, że tym aktem prawno-politycznym ma jakieś 
formalne podstawy do obrony w takiej sytuacji. 

Na wieść o jego podpisaniu papież Pius XII, prowadzący politykę antykomunistyczną, miał 
zagrozić cofnięciem uznania Wyszyńskiemu. W zamian za zagwarantowanie nauczania religii w 
szkołach i funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego polski Kościół uznał granice 
Ziem Odzyskanych Polski Ludowej. 

W swoich późniejszych refleksjach o „Porozumieniu” pisał on m.in.: 

Jakoż „Porozumienie” złagodziło nieco sytuację ekonomiczną jednostek parafialnych, a 
do dziś dnia większych szkód Kościół tu nie poniósł. Nie był to motyw najważniejszy w
decyzji, ale jeden z dalszorzędnych. W sumie – wszystkie te motywy, wyłożone na 
Konferencji krakowskiej Episkopatu (w marcu 1950) w obecności kardynała Sapiehy 
doprowadziły do postanowienia: 1. by dążyć do „Porozumienia”; 2. by przedstawiony 
projekt przeredagować; 3. w każdym wypadku – prowadzić dalsze rozmowy w Komisji 
Mieszanej. (...) Porozumienie podpisane 14.IV.1950 roku stało się odtąd argumentem w 
ręku Episkopatu w walce o prawo Kościoła. Był to argument jedyny, gdyż Rząd nie 
liczył się już z Konstytucją, zerwał Konkordat, nie uznawał Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. 

We wczesnych latach 50., w okresie napięć między państwem a Kościołem polityka władz PRL, 
zależnych od ZSRR, zmierzała do złamania opozycji i wszelkich niezależnych instytucji. W ramach
represji komunistów wobec Kościoła katolickiego zapadła decyzja o internowaniu prymasa. Sprawą
zajęło się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, powstałe na bazie Resortu Bezpieczeństwa 
Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. 8 maja 1953 na Konferencji 
Episkopatu Polski w Krakowie uchwalono z jego inicjatywy treść listu do rządu, który przeszedł do 
historii pod nazwą Non possumus, wyrażającego stanowczy sprzeciw wobec rażącego łamania 
przez rząd zawartych wcześniej porozumień, a który stał się m.in. jednym z powodów jego 
późniejszego zatrzymania. 

Późnym wieczorem 25 września 1953 Wyszyński został zatrzymany w tzw. małym salonie 
papieskim, znajdującym się na parterze Domu Arcybiskupów Warszawskich. Z rzeczy osobistych 
zabrał ze sobą tylko różaniec i brewiarz. Był przetrzymywany w katolickich klasztorach z siostrą 
zakonną Marią Leonią Graczyk i księdzem Stanisławem Skorodeckim. 

 
Wygodna Cela Stefana Wyszyńskiego w Kościele św. Józefa w Prudniku-Lesie
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Klasztor nazaretanek w Komańczy – ostatnie z miejsc odosobnienia Stefana Wyszyńskiego

Przebywał w następujących miejscach odosobnienia: 

• Rywałd (25 września 1953 – 12 października 1953), 
• Stoczek Klasztorny (12 października 1953 – 6 października 1954), 
• Prudnik (6 października 1954 – 27 października 1955), 
• Komańcza (27 października 1955 – 26 października 1956).

W czasie październikowego przesilenia politycznego w 1956 został zwolniony z internowania i 
powrócił 28 października do Warszawy. 8 grudnia 1956 doprowadził do zawarcia nowego, 
korzystnego dla Kościoła, tzw. małego porozumienia z władzami, na mocy którego m.in. w 
szkołach przywrócono naukę religii, uchylono dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 i 
umożliwiono powrót biskupów na ziemie zachodnie i północne. 

...i  propaganda  bardzo  umiejętna…….

Izolowany w klasztorze franciszkanów w Prudniku, a następnie klasztorze sióstr nazaretanek w 
Komańczy pod wpływem lektury powieści „Potop” – Henryka Sienkiewicza napisał 16 maja 1956 
tekst ślubów narodowych[h][55], które miały być odnowieniem królewskich ślubów lwowskich 
Jana Kazimierza w ich trzechsetną rocznicę. W kazaniu do górali tatrzańskich w Zakopanem w 
niespełna rok po swoim uwolnieniu mówił[56][57][58]: 

Czytając „Potop” Sienkiewicza, uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba 
pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król 
Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali 
obydwaj na południowy wschód, do Lwowa: drogę torowali im górale, jak to pięknie 
opisuje Henryk Sienkiewicz. Gdy z kolei i mnie przewieziono tym samym niemal 
szlakiem, z Prudnika na południowy wchód, do czwartego miejsca mego odosobnienia, 
w góry, jechałem z myślą: musi powstać akt Ślubowań odnowionych! 

26 sierpnia 1956 pielgrzymom (ok. 1 mln) zebranym na Jasnej Górze odczytał je – po przekazaniu 
ich 22 maja tegoż roku w tajemnicy z Komańczy generałowi paulinów o. Alojzemu Wrzalikowi 
OSPPE przez Janinę Michalską, która schowała tekst pod bluzką – bp Michał Klepacz, pełniący 
obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski[59][60][61]. Władze państwowe poznały jednak – 
przed ich odczytaniem – jej treść, gdyż biskupi przedstawili je im wcześniej do akceptacji[60]. 

Jasna Góra była ulubionym sanktuarium prymasa, często tu przybywał na różne uroczystości, 
wygłaszał okolicznościowe homilie czy kazania. Spotykał tu również bliskich sobie ludzi jak np. 
Karola Wojtyłę, późniejszego papieża i świętego czy też stróży sanktuarium np. ówczesnego 
przeora, późniejszego generała paulinów o. Jerzego Tomzińskiego OSPPE, którego darzył 
szczególną przyjaźnią, życzliwością i zaufaniem, a który tak go wspomina[62]: 
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Wydaje mi się, iż znałem go od zawsze. Cieszę się, że był Prymasem Jasnogórskim, że 
dane mi było działać w jego maryjnej szkole i podejmować wielkie akcje 
duszpasterskie, które z pewnością pozwoliły przetrwać Kościołowi w Polsce mroki 
terroru komunistycznego. Przebywając blisko niego, odnosiłem wrażenie, że mam 
kontakt ze świętym. Podpatrywałem Prymasa, bo byłem przekonany, że tak właśnie 
wygląda święty, i chciałem się od niego wszystkiego uczyć, przede wszystkim świętej 
cierpliwości i ufności Panu Bogu. Na każdym kroku było widać, że jest człowiekiem 
zawierzenia i wszystko zanosi do Nieba przez Maryję. 

Był wielkim czcicielem Matki Bożej w jej jasnogórskim obrazie, o której 5 sierpnia 1974 w jej 
sanktuarium tak m.in. powiedział[63]: 

Urodziłem się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, i to w 
sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek. Całe moje życie tak 
wyglądało. Po święceniach kapłańskich w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej
uważałem za rzecz najbardziej właściwą przybyć na Jasną Górę, choć sił brakowało. 
Tak zaczęły się moje drogi. Prowadziły po śladach, które wydeptała Maryja, idąc przede
mną jak światło, gwiazda, życie, słodkość i nadzieja, jako wspomożycielka w ciężkiej 
sytuacji, niemalże pielęgniarka i karmicielka. Zawsze ufałem, że wspomoże mnie 
Maryja. Cześć moja dla Matki Najświętszej rozwijała się powoli. Tajemnice tej czci 
jeszcze lepiej odczułem, gdy nawiedzając swoją rodzinną parafię w Zuzeli, zobaczyłem 
ten sam obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym modlili się moi rodzice. 

Przed wyborami do Sejmu w 1957 Episkopat Polski pod jego kierownictwem poparł politycznie 
Władysława Gomułkę, wzywając Polaków do wzięcia udziału w głosowaniu. W całym okresie PRL
Kościół nie posunął się dobrowolnie tak daleko we wspieraniu akcji politycznej organizowanej 
przez władze komunistyczne, a tym samym w akceptacji komunistycznego systemu 
politycznego[64]. 

W latach 1957–1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, poprzedzone z jego 
inicjatywy dziewięcioletnią Wielką Nowenną Tysiąclecia[i]. Z jego inicjatywy na główne obchody 
3 maja 1966, na Jasną Górę miał przybyć zaproszony przez niego papież Paweł VI, ale władze nie 
wyraziły na to zgody[66]. Podczas kazania na procesji uroczystości Bożego Ciała w Warszawie 20 
czerwca 1957 zapowiedział peregrynację po wszystkich parafiach w Polsce kopii cudownego 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej[67]. W 1958 doprowadził do obniżenia rangi 
dyplomatycznej ambasady polskiego rządu emigracyjnego przy Stolicy Apostolskiej. 

Uczestniczył aktywnie w obradach soboru watykańskiego II. Podczas pierwszej sesji soborowej 
został mianowany przez papieża Jana XXIII członkiem Sekretariatu do Spraw Nadzwyczajnych, a 
później przez kolejnego papieża Pawła VI, członkiem Prezydium soboru[68]. Wielokrotnie 
przemawiał podczas spotkań plenarnych, składał pisemne memoriały, prowadził wykłady czy 
udzielał wywiadów[68]. 

Jako prymas Polski był głównym koronatorem i uczestnikiem wielu uroczystości koronacji postaci 
z cudownych obrazów lub figur Dzieciątka czy Maryi (m.in. jako pierwszej swojej koronacji 9 
września 1962 Matki Bożej Okulickiej w Okulicach czy następnej 11 sierpnia 1963 Matki Bożej 
Pocieszenia-Pani Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu oraz wielu innych[j])[69]. 

21 listopada 1964 na jego osobisty wniosek oraz Episkopatu Polski, papież Paweł VI przychylił się 
do tego wniosku ogłaszając uroczyście w auli soborowej w Rzymie Matkę Bożą – Matką 
Kościoła[71][72]. 
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W 1965 był jednym z inicjatorów wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów 
niemieckich. Wspierał działania posłów środowisk katolickich (Znak, „Pax” i ChSS) w Sejmie 
PRL. Konsultował z nimi wiele ważnych decyzji. Według Janusza Zabłockiego, działacza PZKS a 
później PRON, w wygłoszonym we wrześniu 1958 kazaniu deklarował, że indyferentyzm, który 
przypływa do Polski z Zachodu jest przeciwnikiem znacznie bardziej groźnym od komunizmu[73]. 

Za rządów Gomułki władze komunistyczne PRL w ramach represji odmawiały mu udzielenia 
paszportu do Włoch. W 1972 dzięki jego długoletnim staraniom Watykan ostatecznie uznał granice 
zachodnie PRL i zawiesił stosunki dyplomatyczne z polskimi władzami na emigracji. W 1974 
przeprowadził III Synod Archidiecezji Warszawskiej, a w latach 1977–1981 II Synod Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej[70]. Ponadto uczestniczył w pracach Nadzwyczajnych Synodów Biskupów w 
Rzymie (1969, 1971 i 1974)[70]. Kilkanaście uczelni nadało mu tytuł doktora honoris causa[k][70].

W 1976 premier Piotr Jaroszewicz złożył prymasowi życzenia z okazji 75. rocznicy urodzin, co 
było próbą poprawy stosunków państwa z Kościołem po stłumieniu przez władze PRL protestów 
robotniczych. Z tej okazji wręczył mu 75 róż[75]. 

5 maja 1977 Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela wystąpił do Komitetu Pokojowej Nagrody 
Nobla w parlamencie norweskim o przyznanie jej prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Parlament 
norweski z przyczyn formalnych nie mógł rozpatrzyć tego wniosku[76]. Wniosek o przyznanie mu 
Pokojowej Nagrody Nobla za 1978 wystosowała również Światowa Unia Chrześcijańskich 
Demokratów[77]. 
W czasie polskiego sierpnia 1980 w trosce o pokój i dobro narodu wzywał do rozwagi i 
odpowiedzialności. 26 sierpnia 1980 wygłosił na Jasnej Górze homilię w której wyłożył stanowisko
Kościoła w stosunku do rodzącej się „Solidarności” mówiąc m.in.[78]: 

Uważam, że czasami niewiele trzeba wymagać, byleby w Polsce zapanował ład. Tym 
więcej, że żądania mogą być słuszne i na ogół są słuszne, ale nigdy nie jest tak, aby 
mogły być spełnione od razu, dziś. Ich wykonanie musi być rozłożone na raty. Trzeba 
więc rozmawiać: w pierwszym rzucie wykonamy żądania, które mają podstawowe 
znaczenie, w drugim rzucie następne. Takie jest prawo życia codziennego. 

Dzień później (27 sierpnia) ukazał się komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski stwierdzający, 
że warunkiem pokoju społecznego jest poszanowanie niezbywalnych praw Narodu, a wśród nich 
prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych[79]. Ponadto komunikat ten stwierdzał 
m.in[80]: 

Osiągnięte porozumienia, poparte odpowiednimi gwarancjami, powinny zakończyć 
strajki, aby normalne funkcjonowanie gospodarki narodowej i życia społecznego w 
pokoju stało się możliwe. Porozumienia powinny być dotrzymane przez obie strony w 
myśl zasady: Pacta sunt servanda. 

W latach 1980–1981 pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a 
„Solidarnością”[81]. Dotyczyło to m.in. tzw. prowokacji bydgoskiej, kiedy to wzywał 
do umiarkowania niektórych członków „Solidarności” dążących do strajku 
generalnego[82]. Warto dodać, że 24 września 1980 została reaktywowana tzw. Komisja
Wspólna przedstawicieli Episkopatu Polski i rządu prowadząca rozmowy, którym on 
przewodniczył, omawiając w tym okresie problemy społeczne m.in. ze Stanisławem 
Kanią czy Wojciechem Jaruzelskim[81]. 
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W połowie marca 1981 u Wyszyńskiego rozpoznano chorobę nowotworową. Mimo starań lekarzy 
nie dało się zahamować jej rozwoju. 16 maja 1981 prymas przyjął sakrament namaszczenia 
chorych. Po przyjęciu sakramentu zwrócił się do zebranych przy łóżku, nawiązując m.in. do 
zamachu na życie papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja[83]: 

Uważam, że powinienem dzielić dolę Ojca Świętego, który wprawdzie później, ale 
włączył się w moje cierpienia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszyński
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