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Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6)
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Drzewo rodzinne, Bryan Wakat, USA  

zaprezentowane podczas wspaniałej i radosnej uroczystości  
 rodzinnej w Ochotnicy Górnej w dniach 25-27.05.2019 r.
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Od wydania poprzedniej książki Baziaki. Pokolenia wiele się darzyło, ach działo. Jednak 
słowo winno stać się ciałem. Zapisane, żywe, twórcze reaguje na los, a ten nie milczy. 
„Należy dać świadectwo” nowemu. 
Los – przeznaczenie (?), jakby był Osobą, Myślą poruszającą… Może w tym kontekście Jan 
Paweł II wypowiadał słowa „Nie lękajcie się”. Nie lękać się to zapewne trwać w oczekiwaniu 
na dobro, na spotkanie, małe i wielkie, ludzkie, otwarte. Szybować wysoko bez względu na 
niebezpieczeństwo. Być w tym locie wolnym i bezkompromisowym.
Myśląc o nowej publikacji podświadomie zaczęłam nucić fragment śpiewogry autorstwa 
Janusza Kofty:

Szalony Ikar z nieba spadł
Trąca go ryba czarną płetwą
A on otwarte oczy ma
I JAKBY SIĘ UŚMIECHAŁ LEKKO...
(…)
I tylko ci są wyklęci 
Co nie stracili pamięci   

Song o szczęściu wiecznym
pochodzący z dyplomu aktorskiego (Janusza H. – opiekuna młodzieżowego teatru), 
którego nigdy nie wystawiliśmy na scenie, bowiem „zdjął” nas cenzor bydgoski z afisza. 
Mieliśmy po 16 lat, a scenografia i choreografia przewidywały niejaką swobodę.
Bez związku? Może, jednak było to ważne przypomnienie o Ikarach-Symbolach. 

IKONOGRAFICZNE POSTACI

Punkt kotwiczny pomieszczony w Wygnaniec. Tułacz, a może Ikar… stanowi jednocześnie 
pierwszy rozdział książki Baziaki. Pokolenia II. 

Od Osoby – rodowego punktu kotwicznego – zaczynam narrację. Napisałam „zaczynam”, 
bowiem książka powstaje z wielu warstw: źródeł, relacji, spotkań, korespondencji, odkryć, 
wzruszeń i oczywiście zamierzonych poszukiwań ludzi oraz zjawisk. Książka żywa. 
Czasem w trakcie pracy pojawia się  –  raczej odsłania, nieoczekiwane.

Uwagi redakcyjne i edytorskie:
Niektóre konieczne wątki się powielają, odsyłam zatem do książki poprzedniej Baziaki. Pokolenia, 
można ją pobrać w wersji polskiej oraz angielskiej na stronie internetowej: http://akant.org/images/
pdf/jolanta_baziak.pdf. Ze względu na wielość i różnorodność cytowanych źródeł pozostawiam 
zamiennie zapisy typu r./rok, wielkie i małe litery np. Prymas/prymas, itp. Nieliczne powtórzenia 
informacji w tekstach wynikają z ciągu logicznej narracji przytaczanych Autorów. Komentarze 
zostały wyróżnione innym krojem czcionki. Nie stosuję przypisów, podaję źródło pod każdym 
cytowanym tekstem. 

Wygnaniec, tulacz, a moze ikar.indd   8-9 2019-12-04   19:47:32



10 11

SENAT

Nieoczekiwany zaszczyt reprezentowania rodziny abp. Eugeniusza Baziaka 
w Senacie RP. Ciąg logiczny wydarzeń. Zaproszona do udziału w filmie 
dokumentalnym Wygnaniec przez autorkę, p. Bogusławę Stanowską-Cichoń, 
następnie do odbioru oryginału Uchwały z inicjatywy p. senatora Zdzisława 
Cichonia. (skan oryginału poniżej, treść  do pobrania w formie PDF https://www.
senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,493,1.html). 
Emocje. Nagranie filmu odbyło się w Krakowie, dziennej daty nie pamiętam. 
W Warszawie 18 października 2017 roku, przygody w podróżach, peregrynacje 
po sejmowo-senackich zakamarkach. Wyznaczono mi miejsce w ławie  
dla zaproszonych gości z napisem „Premier Rządu”, oczywiście na 12 punkt obrad.
 

48. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień, stenogram (fragment):

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Zaproszeni Goście!
Ja chciałbym tylko jeszcze króciutko dodać, że ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak 
pięknie się wpisuje w ten orszak wspaniałych postaci metropolitów krakowskich 
okresu powojennego. Był przecież następcą niezłomnego, jak mawiano, księcia 
kardynała Adama Sapiehy. Po nim, przypominam, byli ksiądz kardynał Wojtyła, 
następnie ksiądz kardynał Franciszek Macharski, ksiądz kardynał Dziwisz, 
osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II. W tym poczcie tych fantastycznych 
ludzi, wielkich, można by powiedzieć, książąt Kościoła, którzy w bardzo trudnych 
czasach opresyjnego komunistycznego systemu potrafili prowadzić Kościół  
z podniesioną głową. Nie ulegając szantażom systemu totalitarnego, narażając się 
na rozliczne szykany, łącznie z pozbawieniem wolności, jak to było w przypadku 
właśnie arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, i wręcz poddając się nawet torturom, 
ale nikogo nie wydając i utrzymując cały czas niezłomną postawę książąt 
Kościoła, dawali zarazem świadectwo całemu narodowi, jak można się zachować 
w tych trudnych czasach, i byli wspaniałymi przewodnikami dla pozostałej części 
narodu.
Chciałbym przypomnieć, że ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak był nie 
tylko świetnym arcybiskupem, ale również i człowiekiem o ogromnie dobrym 
sercu i ogromnym wyczuciu w stosunku do ludzi, z którymi przychodziło mu 
współpracować. On był tym człowiekiem, który dostrzegł w młodym Karolu 
Wojtyle osobę godną tego, żeby zostać biskupem Krakowa. To on wystąpił  
z wnioskiem o mianowanie młodego Karola Wojtyły biskupem pomocniczym. 
Jest wręcz anegdotyczne, ale prawdziwe zdarzenie, jakie zaistniało w momencie, 
kiedy otrzymał list od papieża o tym, że papież akceptuje i ustanawia właśnie 

Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym w Krakowie. Arcybiskup Baziak wyszedł 
zaanonsować tę radosną wiadomość wszystkim pracownikom kurii biskupiej, 
zebrał ich w tym pięknym salonie i powiedział: otrzymałem pismo z Watykanu, 
że Ojciec Święty wyraża zgodę i powołuje na biskupa pomocniczego Karola 
Wojtyłę. I stwierdził na koniec tej informacji: habemus papam. Jakże się okazało 
to profetyczne w świetle tego, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat potem, gdy 
właśnie ów biskup, kardynał Wojtyła rzeczywiście został papieżem.

Tak że to, króciutko tylko tyle, żeby dodać pewne informacje, może nieco 
anegdotyczne, do tej naszej uchwały, którą – mam nadzieję – za chwileczkę 
podejmiemy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym jako senator z Krakowa, również w imieniu innego senatora  
z Krakowa, pana Bogdana Klicha, i oczywiście wszystkich senatorów, podziękować 
bardzo Komisji Ustawodawczej i panu senatorowi Cichoniowi za przygotowanie 
tej pięknej uchwały o człowieku, który dla krakowian jest kimś niezwykle ważnym,  
o wielkim i pięknym biskupie i jego historii. Wyrażam jeszcze raz bardzo serdeczne 
podziękowanie i dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Teraz możemy…)
Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w 55. rocznicę śmierci 
Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 65 senatorów, wszyscy byli za. (Oklaski)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 55. rocznicę 
śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

Proszę panią Jolantę Baziak-Jankowską o podejście do stołu prezydialnego, 
chciałbym wręczyć pani podjętą uchwałę.

(Wszyscy wstają), (Marszałek wręcza uchwałę.), (Oklaski), (Głos z sali: Panie 
Marszałku, do zdjęcia.), (Głos z sali: Pod orłem.)

Pani Jolanta Baziak-Jankowska:

Drodzy Państwo, pozwólcie, że ja…
(Głosy z sali: Do mikrofonu.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Może do mikrofonu.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz pierwszy wypowiadam się w tym miejscu, więc proszę wybaczyć emocje.
Bardzo dziękuję. Czuję się zaszczycona i nawet do pewnego stopnia niegodna 
przyjęcia w swoje ręce tej uchwały. Niemniej jednak najserdeczniej, Panie 
Marszałku, Państwo Senatorowie, Wysoka Izbo, dziękuję w imieniu rodziny, 
w imieniu arcybiskupa. Myślę, że on gdzieś tam jednak czuwa nad naszymi 
obradami. I myślę, że gdzieś na górze to będzie zanotowane. Nie obiecuję w jego 
imieniu, ale myślę, że tak to będzie. Dziękuję państwu uprzejmie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
To my pani i wszystkim zebranym gościom bardzo serdecznie dziękujemy za 
przybycie dzisiaj do Senatu.
Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich do sali nr 217 w gmachu Senatu, 
gdzie odbędzie się pokaz filmu o arcybiskupie Eugeniuszu Baziaku.
Jednocześnie informuję, że przy sali nr 217 jest możliwość obejrzenia 
okolicznościowej wystawy.

Uroczyste wręczenie o 19.20, jak wskazuje monitor. Spontanicznie podziękowałam 
w imieniu… Jakoś tak wybrzmiało, że „z nieba”, co wywołało radosny nastrój 
u zebranych (patrz stenogram). Nastąpiła przerwa w obradach, wernisaż 
tematycznej wystawy posterowej na holu, przygotowanej przez p. Bogusławę  
i projekcja – w wersji skróconej – jej filmu Wygnaniec, chwila na wywiad dla 
prasy i telewizji. Wiele ważnych zaproszonych osób, rozmowy. Pora nastała 

Fot. z lewej: na mównicy senator Zbigniew Cichoń; fot. z prawej: wicemarszałek Senatu Adam Bielan  
i Jolanta Baziak, pod orłem zgodnie z życzeniem głosu z sali, (z archiwum Senatu)

Fot. z lewej: z sali Senatu RP; fot. z prawej – na holu tematyczna wystawa posterowa, (z archiwum Senatu)

późna, więc noc w senackim hotelu, zaś wczesny ranek w pociągu do Bydgoszczy. 
Przede mną (19 października) kolejna – po trzech sądeckich – promocja książki 
Baziaki. Pokolenia. Będzie inna w klimacie niż poprzednie.

Śmierć, ta śmierć, implikuje przemyślenia, skłania do refleksji. Data śmierci 
arcybiskupa tajemnicza, zaskakująca. Pochylając się nad tym faktem ustaliłam 
może nie nowe, ale jakże odmienne konotacje, które mogą rzucić zupełnie inne 
światło. A zatem – do źródeł. 
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Arcybiskup „wygnaniec” zmarł nagle 15 czerwca 1962 roku po obradach 
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w przeddzień ogłoszenia jego 
nominacji na arcybiskupstwo krakowskie. Przyczyną śmierci był rozległy zawał 
serca. Przeprowadzający sekcję zwłok dr Marian Kusiak [po wojnie pracował 
jako adiunkt Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później 
Akademii Medycznej w Krakowie. Równolegle został zatrudniony w charakterze 
prosektora w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza oraz lekarza komisji lekarskiej 
Ubezpieczalni Społecznej. Był biegłym medycyny sądowej, który na wniosek 
Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, uczestniczył w otwarciu grobowców oraz 
ekshumacji szczątków świętego Stanisława ze Szczepanowa i Królowej Jadwigi. 
Prowadził również niezbędne badania podczas procesów beatyfikacyjnych 
błogosławionych: siostry Salawy i brata Alberta] miał powiedzieć, że jego serce 
to była jedna wielka blizna, a zawałów musiało być nawet kilkanaście. Lekarz, 
który go leczył, stwierdził na jego sercu 17 zabliźnionych ran. Został pochowany 
w wawelskiej katedrze, w krypcie pod kaplicą Zebrzydowskich.
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Prymas Tysiąclecia. Pamięć  
o tym wielkim pasterzu na nowo powróciła do Tarnowa z okazji 65-lecia jego 
internowania w tym mieście i obecności oryginalnego wizerunku lwowskiej Matki 
Bożej Łaskawej. 5 maja 2018 roku wprowadzono jego kopię do dolnego kościoła 
św. Maksymiliana Kolbego, który stał się odtąd kaplicą Matki Bożej Łaskawej 
Królowej Korony Polskiej.”

Ks. Jacek Soprych, Tarnowskie Studia Teologiczne 37 (2018) nr 1-20

***

Opatrzność Boża w szczególny sposób prowadziła abp. Baziaka, w sposób 
wskazany w Piśmie Świętym, gdzie napisano, że wiarę oczyszcza się tak jak 
srebro i złoto – w ogniu. Dla mnie szczególnym znakiem Bożej Opatrzności  
w stosunku do niego jest to, że ten wygnaniec, tułający się po wygnaniu ze Lwowa 
po wielu mieszkaniach i miejscowościach, który potem przez kilka lat nie mógł 
mieszkać ani w Krakowie, ani w Lubaczowie, ostatecznie został złożony na 
wieczny spoczynek w katedrze na Wawelu .

Ks. abp. Marian Jaworski, metropolita senior archidiecezji lwowskiej

***
Zarówno ksiądz arcybiskup Baziak, jak i wierni wierzyli w to, że wrócą. Może stąd 
właśnie ta taka niesłychana obrona tytułu metropolity lwowskiego w sytuacji, gdy 
ksiądz arcybiskup najpierw został skierowany do Lubaczowa, do tego skrawka 
diecezji lwowskiej, który pozostał po stronie Polski Ludowej, i tam się osiedlił, 
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Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie,
Akta Arcybiskupa Baziaka, List Prymasa Polski  

do Ks. Kardynała Karola Wojtyły (2 strony)

mając nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy wróci do Lwowa. A później, kiedy 
został mianowany administratorem diecezji krakowskiej, prosił księdza prymasa 
Wyszyńskiego o to, ażeby zachować tytuł metropolity lwowskiego.

Bogusława Stanowska-Cichoń, reżyser filmu poświęconego  
abp. Eugeniuszowi Baziakowi, Wielkie osobowości polskiego Kościoła:  

abp Eugeniusz Baziak i kardynał Marian Jaworski

***
Taką niezłomną postacią był i pozostaje w naszych sercach abp Baziak, wygnaniec, 
świadek Chrystusa, Kościoła w bardzo trudnych czasach. Ale przecież to ci 
niezłomni ratowali Kościół, ratowali ojczyznę, dawali nadzieję. 

Ks. abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

Takim sposobem sukcesja apostolska przyszłemu papieżowi została przekazana 
przez włożenie rąk metropolity lwowskiego. Arcybiskup Eugeniusz Baziak stał się 
narzędziem Opatrzności Bożej. Jan Paweł II rozsławił imię Polski w całym 
świecie, a wraz z nim przeszedł do historii jego konsekrator.

Ks. infułat Wacław Szetelnicki, Arcybiskup-Wygnaniec  
Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski

***

Pamiętam jak dziś, że Arcybiskup wziął mnie pod rękę i wyprowadził do poczekalni, 
gdzie siedzieli księża, i powiedział: Habemus papam. W świetle późniejszych 
wydarzeń można powiedzieć, że były to słowa prorocze.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy
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Pochowano Go uroczyście w katedrze wawelskiej, w kaplicy Zebrzydowskich. 
Biskup Karol Wojtyła powiedział nad jego trumną: Tu Go zostawimy na Wawelu. 
Kraków to jedna z pierwszych stolic duchowych Polski, Wawel to jest wzgórze 
wielkości naszego narodu, tu Go zostawimy wśród tych wszystkich wielkich 
duchów, które w ciągu całego tysiąclecia przeszły po tym wzgórzu. Tu Go 
zostawimy razem z tymi wszystkimi szczątkami: królów, biskupów, hetmanów, 
poetów. Tu Go zostawimy. Niech razem z tymi wszystkimi czeka Jego ciało  
na Dzień Zmartwychwstania.

W książce, zarazem rozdziale Punkt kotwiczny przywołuję wiele zapomnianych 
aczkolwiek niezwykle istotnych faktów z historii. Sądzę, iż wyłącznie na ich 
tle możemy postrzegać trudne, tragiczne losy abp. „Wygnańca”. Takim został 
zapamiętany, takim mianem opatrzył Go Jan Paweł II – Karol Wojtyła, tak 
najczęściej zanotowano w dokumentach i wspomnieniach.

Kalendarium życia ks. abp. Eugeniusza Baziaka 

• 8 marca 1890 w Tarnopolu przyszedł na świat Eugeniusz Juliusz Baziak. Rodzicami 
jego byli: Józef Baziak, urzędnik sądowy rodem z Sądecczyzny, absolwent 
uniwersytetu w Wiedniu oraz Franciszka z domu Mederska

• 13 kwietnia 1890 chrzest Eugeniusza Juliusza w kościele parafialnym w Tarnopolu, 
którego dokonał ks. Feliks Rydel

• 1897 - 1903 Eugeniusz Baziak uczęszcza do szkoły ludowej im. ks. Stanisława 
Konarskiego w Tarnopolu

• 1908 kończy gimnazjum tarnopolskie i zdaje egzamin dojrzałości, na podstawie 
którego „uznano go jednogłośnie dojrzałym do studiów w Uniwersytecie”

• 1908 zostaje alumnem lwowskiego seminarium duchownego obrządku łacińskiego  
i równocześnie słuchaczem Wydziału Teologii Uniwersytetu Jana Kazimierza

• 14 lipca 1912 Eugeniuszowi Baziakowi święceń kapłańskich w Przemyślanach 
udziela ks. bp Władysław Bandurski, sufragan lwowski i rektor seminarium 
duchownego

• 28 lipca 1912 nowo wyświęcony kapłan Mszę św. prymicyjną odprawia w Tarnopolu 
w kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

• 10 sierpnia 1912 ks. abp Józef Bilczewski podpisuje dekret, na mocy którego ks. 
Eugeniusz Baziak zostaje wikariuszem parafii w Żółkwi

• 28 lipca 1914 wybucha I wojna światowa
• 1917 zostaje powołany do służby wojskowej w charakterze kapelana
• 3 kwietnia 1918 ks. abp Józef Bilczewski mianuje ks. Eugeniusza Baziaka 

administratorem rozległej parafii tarnopolskiej
• 11 listopada 1918 zakończenie I wojny światowej, odzyskanie przez Polskę niepodległości
• 1 października 1919 prefekt studiów Seminarium Duchownego obrządku łacińskiego 

we Lwowie
• 17 grudnia 1921 zostaje dopuszczony do promocji na doktora teologii na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na podstawie dysertacji „Walka Pana 
Jezusa z Faryzeuszami” Skan fotografii ze zbiorów rodzinnych
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• 18 października 1924 ks. abp. Bolesława Twardowski mianuje ks. dr. Eugeniusza 
Baziaka na stanowisko wicerektora seminarium lwowskiego

• 18 lutego 1931 ks. Baziak zostaje proboszczem i dziekanem kolegiaty  
w Stanisławowie, następnie kanonikiem honorowym kapituły lwowskiej

• 15 września 1933 papież Pius XI ogłasza ks. dr. Eugeniusza Baziaka biskupem 
tytularnym Phocea i sufraganem ks. abp. Bolesława Twardowskiego Metropolity 
Lwowskiego

• 5 listopada 1933 konsekracja nowego biskupa w archikatedrze lwowskiej. 
Konsekratorem był ks. abp Bolesław Twardowski Metropolita Lwowski, 
współkonsekratorami ks. bp Franciszek Lisowski, ordynariusz tarnowski i ks. bp 
Edward Komar, sufragan tarnowski

• Ks. bp. Eugeniuszowi Baziakowi powierzono obowiązki rektora seminarium 
duchownego i wikariusza generalnego archidiecezji

• 1 września 1939 najazd niemiecki na Polskę, wybucha II wojna światowa. Lwów 
broni się przed Niemcami od 12 do 22 września pod dowództwem gen. Władysława 
Langnera, szefa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie

• 17 września 1939 atak Związku Sowieckiego na Polskę
• 22 września 1939 gen. Władysław Langner poddaje Lwów Armii Czerwonej, 

początek okupacji sowieckiej
• wrzesień 1939 Sowieci wyrzucają ks. bp. Eugeniusza Baziaka z mieszkania  

w gmachu seminarium duchownego
• październik – grudzień 1939 władze sowieckie likwidują Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz lwowskie seminarium duchowne. Klerycy 
ulegają rozproszeniu i kontynuują studia teologiczne w konspiracji

• 1940 ks. bp Baziak pieszo wizytuje parafie położone wokół Lwowa
• 22 czerwca 1941 początek wojny niemiecko-sowieckiej
• 26 kwietnia 1944 mianowany zostaje arcybiskupem Pariany i koadiutorem  

ks. abp. Bolesława Twardowskiego Metropolity Lwowskiego cum iure successionis 
(z prawem następstwa)

• 27 lipca 1944 Lwów ponownie w rękach sowieckich
• 22 listopada 1944 umiera ks. abp Bolesław Twardowski, ks. bp Eugeniusz Baziak 

obejmuje rządy nad archidiecezją jako 37. metropolita lwowski
• 1944 – 1946 ks. abp Eugeniusz Baziak jest czterokrotnie przesłuchiwany przez 

władze sowieckie
• styczeń 1945 po aresztowaniu ks. abp Romualda Jałbrzykowskiego Metropolity 

Wileńskiego i ks. bp. Adolfa Szelążka ordynariusza łuckiego arcybiskup Baziak 
pozostaje jedynym polskim biskupem sprawującym posługę na terenie Związku 
Sowieckiego

• 25 października 1945 przeniesienie lwowskiego seminarium duchownego  
do klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

• 26 kwietnia 1946 NKWD odstawia arcybiskupa na granicę polsko-sowiecką,  
ks. abp Baziak już nigdy nie powróci do Lwowa

• 13 sierpnia 1946 przybywa do Lubaczowa, gdzie powstała administracja apostolska 
z fragmentu archidiecezji lwowskiej jaki pozostał po 1945 roku w Polsce

• 20 kwietnia 1951 papież Pius XII pozostawia ks. abp. Baziaka rezydencjalnym 
arcybiskupem lwowskim i mianuje koadiutorem ks. kard. Adama Sapiehy bez prawa 

następstwa. Na wypadek śmierci kardynała Sapiehy mianuje go administratorem 
apostolskim archidiecezji krakowskiej z władzą biskupa rezydencjalnego

• 3 maja 1951 obejmuje obowiązki biskupa koadiutora archidiecezji krakowskiej
• 23 lipca 1951 umiera ks. kard. Adam Sapieha, ks. abp Eugeniusz Baziak obejmuje 

obowiązki administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej
• 2 grudnia 1952 Arcybiskup wraz z jego sufraganem ks. abp. Stanisławem 

Rospondem przebywa w areszcie domowym
• 16 grudnia 1952 uwięzienie ks. abp. Baziaka i ks. bp. Rosponda w krakowskim 

Urzędzie Bezpieczeństwa
• 24 grudnia 1952 zwolnienie ks. abp. Eugeniusza Baziaka i ks. bp. Stanisława 

Rosponda, ale z zakazem powrotu do Krakowa i Lubaczowa. Arcybiskup wraz ze 
swoim sufraganem zostaje przewieziony do Krynicy

• 1953 Arcybiskup przebywa w Tarnowie, gdzie mieszka jego matka i siostra
• 3 grudnia 1956 ks. abp Eugeniusz Baziak powraca do Krakowa
• 18 września 1958 ks. abp Eugeniusz Baziak konsekruje na biskupa ks. Karola 

Wojtyłę. Współkonsekratorami byli: ks. bp Franciszek Jop i ks. bp Bolesław 
Kominek

• 2 lutego 1962 z prośbą o urząd metropolity dla ks. abp. Baziaka wystąpili do Stolicy 
Apostolskiej sufragani krakowscy i kapituła

• 3 marca 1962 papież Jan XXIII mianuje Arcybiskupa metropolitą krakowskim 
czyniąc go jednocześnie administratorem apostolskim archidiecezji lwowskiej.  
14 marca ks. abp Baziak wyraża zgodę jednocześnie prosząc papieża o zachowanie 
w swym ręku metropolii lwowskiej. Ogłoszeniu nominacji przeszkodziła śmierć 
Arcybiskupa

• 15 czerwca 1962 ks. abp Eugeniusz Baziak umiera o trzeciej nad ranem  
w Warszawie w Domu Katolickim „Roma” po posiedzeniu Konferencji Episkopatu 
Polski. Przyczyną śmierci był zawał serca

• 19 czerwca 1962 pogrzeb w katedrze wawelskiej. Mszę św. koncelebrują ks. kard. 
Stefan Wyszyński, który wygłasza homilię Vivit victor sub gladio oraz ks. abp 
Antoni Baraniak i ks. bp Karol Wojtyła, który wygłasza homilię Władza i krzyż.  
W pogrzebie uczestniczy 35 biskupów. Ks. abp Eugeniusz Baziak pochowany zostaje 
w krypcie pod kaplicą pw. św. św. Kosmy i Damiana (kaplica Zebrzydowskich) 
katedry na Wawelu

(Kalendarium opracował: Tomasz Szczerbina)

Jako kapelan w czasie pierwszej wojny światowej przeszedł tyfus, którym zaraził 
się od żołnierzy. Postrzegany jako osoba, która miała w sobie „coś żołnierskiego”, 
nigdy nie cofał swoich decyzji, jednoznaczny i prawy. (odznaczony Orderem 
Polonia Restituta, 1932).
Życie duszpasterskie i naukowe…

Wygnaniec, tulacz, a moze ikar.indd   20-21 2019-12-04   19:47:35



22 23

WOJNA. DZIAŁANIA KOŚCIOŁA

1 września – wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku Prymas Polski wraz 
z rządem II Rzeczypospolitej opuścili granice Polski. 

We wrześniu 1939 roku podążyli na emigrację August Hlond oraz Karol Radoński – 
ordynariusz włocławski. W kraju pozostał Michał Kozal, który zmarł na tyfus jako 
więzień polityczny obozu Dachau 26 stycznia 1943 roku. Metropolita krakowski 
Adam Sapieha, inaczej niż prymas Hlond, odrzucił sugestie władz polskich i nie wy 
jechał z kraju. Nakazał duchowieństwu nie opuszczać parafii.

Pod okupacją niemiecką, a więc po 22 czerwca 
1941 roku, Baziak odbywał także ciężarówką 
wizytacje po archidiecezji. W lwowskim 
klasztorze Sacré Coeur prowadził wykłady 
religijne dla sióstr zakonnych. Wiadomo, że 
zaangażowany był w działalność dobroczynną, 
starał się, by przy każdej lwowskiej parafii 
znajdowała się kuchnia oraz ośrodek 
wspierania ubogich. W ten sposób karmiono 
rzesze, wydawano łącznie około 4 tys. 
posiłków dziennie. Biskup uczestniczył także 
w przyjmowaniu i dystrybucji żywności dla 
dzieci i sierot oraz intencji mszalnych, wina, 
komunikantów i paramentów liturgicznych, 
sprowadzanych ze Śląska i Krakowa przez ks. 
Józefa Zator-Przytockiego, dziekana Obszaru 
Krakowskiego Armii Krajowej, który był 
księdzem archidiecezji lwowskiej. Spośród 
wielu ułamkowych informacji zachowała 
się i ta, że za pośrednictwem wikariusza 
generalnego AK ks.Tadeusza Jachimowskiego 
oraz ks. Zator-Przytockiego biskup przyjął 
pieniądze, przeznaczone przez Delegaturę 
Rządu RP na pomoc ukrywającym się  
i uwięzionym przez Niemców księżom na 
terenie archidiecezji. 

(Jacek Żurek, Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka,   
w: Biuletyn IPN 12/2004)

Kardynał metropolita Sapieha dwukrotnie doprowadził do konferencji plenarnych 
episkopatu Polski Generalnego Gubernatorstwa, które odbyły się w Krakowie  
5 maja 1942 roku i 8 czerwca 1943. W 1943 roku na konferencję do Krakowa 
przybyli biskupi ze wszystkich diecezji znajdujących się w granicach Generalnego 
Gubernatorstwa, w tym ks. bp Teodor Kubina – ordynariusz częstochowski,  
ks. bp Franciszek Barda – ordynariusz przemyski, ks. bp Jan Kanty Lorek,  
ks. bp Edward Komar, ks.  bp Czesław Sokołowski, ks. bp Stanisław Rospond,  
ks.  bp Eugeniusz Baziak – sufragan lwowski i ks. bp Juliusz Bieniek. Ordynariusze 
diecezji warszawskiej, kieleckiej i lubelskiej nadesłali na konferencję swe 
upoważnienia do podpisania orędzia w ich imieniu. Episkopat zwrócił się do 
gubernatora Franka z memoriałem poruszającym ogólnie kwestię nieludzkiego 

22 czerwca 1941 – początek wojny niemiecko-sowieckiej. 

Pamiątka sakramentu bierzmowania 
udzielonego przez ks. biskupa 
Eugeniusza Baziaka w 1941 r. we 
Lwowie, Archiwum im. Eugeniusza 
Baziaka w Krakowie

4 września 1939 roku Adam Sapieha zaprosił do siebie najwybitniejszych przed-
stawicieli społeczeństwa krakowskiego – powstał wówczas Obywatelski Komi-
tet Pomocy (OKP) z Adamem Sapiehą jako prezesem, niosący wszechstronną 
pomoc w trzech sekcjach: gospodarczej, charytatywnej i sanitarnej. Komitet 
opiekował się wysiedlonymi z Pomorza, Poznańskiego i Śląska, pomagał by-
łym funkcjonariuszom państwowym. Szacuje się, że organizacja wspierała  
ok.  50 tys. osob. Komitet, formalnie działający do roku 1940, czerpał środki  
finansowe z różnych źródeł; sam Sapieha przekazał 100 tys. zł. 

7 października 1939 roku w liście pasterskim Sapieha polecił prowadzenie  
w pełni normalnego duszpasterstwa i zarządził podjęcie nauki religii w lokalach 
zastępczych tam, gdzie budynki zajęli Niemcy. Omawiał formy pracy komitetów 
doraźnej pomocy w parafiach dla złagodzenia skutków wojny. 

6 listopada 1939 roku Niemcy aresztowali i wywieźli do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen 183 profesorów UJ (tzw. Sonderaktion Krakau). 13 stycznia 
1940 roku Sapieha zwrócił się do gubernatora Franka z prośbą o zwolnienie 
profesorów Wydziału Teologicznego. Wkrótce interweniował też Watykan  
i 8 lutego większość uwięzionych została zwolniona. 

Po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa zachodnia część archidiecezji 
krakowskiej została włączona do Rzeszy. Sapieha nie miał prawa udawania się 
do anektowanej części. W listopadzie 1939 roku mianował siedmiu dziekanów 
na tamtych obszarach swymi wikariuszami generalnymi. Jako przewodniczący 
Episkopatu polskiego, po wyjeździe prymasa Hlonda, Metropolita krakowski 
przejął zadanie utrzymywania kontaktów ze Stolicą Apostolską (dostarczanie 
wiarygodnych informacji o Kościele w Polsce, życiu religijnym i położeniu 
narodu). Korespondencja Sapiehy z Watykanem trwała od lutego 1940  
do listopada 1943 roku; w tym czasie Arcybiskup wysłał ok. 20 listów.

(http://www.kedyw.info/wiki/Krzysztof_Burnetko_i.in.,_Kalendarium_
dzia%C5%82a%C5%84_Arc._Stefana_apiehy) 
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traktowania Polaków wywożonych na przymusowe roboty do Niemiec,  
z zaznaczeniem braku dostatecznej nad nimi opieki religijnej.

W latach 1919-1939 Episkopat zebrał się na 38 posiedzeniach plenarnych. Po raz 
ostatni przed II wojną światową obradował 26 kwietnia 1939 roku w Warszawie. 
W czerwcu 1943 obradowała w Krakowie trzecia i ostatnia podczas okupacji 
Konferencja Episkopatu. Po wojnie po raz pierwszy biskupi spotkali się 26 i 27 
czerwca 1945 roku na Jasnej Górze. Ciekawostką jest fakt, że numeracje zebrań 
wprowadzono dopiero w 1968 roku.

26 kwietnia 1944 roku Baziak został mianowany arcybiskupem Pariany  
i koadiutorem ks. abp. Bolesława Twardowskiego metropolity lwowskiego  
cum iure successionis (z prawem następstwa). 

27 lipca 1944 roku Lwów ponownie znalazł się w rękach sowieckich. 22 listopada 
1944 roku zmarł ks. abp Bolesław Twardowski, ks. bp Eugeniusz Baziak objął 
rządy nad archidiecezją. 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Episkopat_Polski)

Tym samym znalazł się w historycznym katalogu najczcigodniejszych rządców 
diecezji w Polsce, metropolia halicka bowiem, druga po gnieźnieńskiej 
(powstałej, jak wiadomo, w roku 1000), utworzona została w 1375 roku, zaś  
w 1412 roku przeniesiono jej siedzibę do Lwowa (na trzecią metropolię przyszło 
czekać równie długo; dopiero w 1783 roku zaszczytu tego, pod protekcją 
rosyjską, dostąpił Mohylew, obejmując ówcześnie cały obszar Cesarstwa i stając 
się największą katolicką metropolią na świecie). Arcybiskup Baziak znalazł 
się w sytuacji duszpasterskiej krańcowo odmiennej od tej, jaka powstała wraz 
z pierwszą okupacją sowiecką w 1939 roku. O ile ówcześnie archidiecezja 
przeżyła napływ uchodźców, świeckich i duchownych, z terenów okupacji 
niemieckiej, o tyle obecnie nowa wędrówka ludów pociągnąć miała na zachód, 
w końcu porywając ze sobą i metropolitę. Pierwsze jego decyzje świadczyły 
jednak o planach odmiennych. Diecezje wschodnie raz już przeżyły odpływ do 
Polski swych kapłanów, w obliczu terroru bolszewickiego lat dwudziestych. 
(…) Gdy w 1944 roku do biskupów poczęły napływać prośby od wiernych 
zza Zbrucza o przysłanie kapłanów, abp Baziak zwrócił się do przełożonych 
zakonnych o delegowanie na wschód swych księży (tak udał się na sowiecki 
Wołyń w październiku 1944 roku kapucyn o. Hilary Wilk, aresztowany w 1946 
roku przez NKWD, wypuszczony w 1953 roku, a w 1958 wydalony do Polski). 
W tym samym roku arcybiskup, w porozumieniu z biskupem łuckim Adolfem 
Szelążkiem, wysłał do Żytomierza grupę duchownych, ze świeżo mianowanym 
wikariuszem generalnym na diecezję żytomierską, ks. Bronisławem Drzepeckim 

na czele (aresztowanym w styczniu 1945 roku; łącznie przeżył po wojnie14 lat 
więzień i łagrów oraz 5 lat zesłania). Jednocześnie metropolita nakazał (podobnie 
jak inni biskupi na ziemiach wschodnich), mimo trwających od stycznia 1944 
roku prześladowań i deportacji, by proboszczowie nie opuszczali swych parafii, 
póki nie wyjadą z nich wierni. Udzielił za to zgody na wyjazd młodym księżom 
zagrożonym aresztowaniami (ostatecznie po stronie sowieckiej w archidiecezji 
lwowskiej pozostało 22 kapłanów). 

(Jacek Żurek, Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka,   
w: Biuletyn IPN 12/2004)

Terrorowi ludności polskiej cały czas towarzyszyła organizowana przez 
Kościół lwowski akcja charytatywnej pomocy zarówno dla dziesiątków tysięcy 
wywiezionych zbrodniczo w głąb Związku Sowieckiego Polaków, jak i dla biednej, 
głodującej ludności miejscowej. 
25 października 1945 roku nastąpiło przeniesienie lwowskiego seminarium 
duchownego do klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Po aresztowaniu w styczniu 1945 roku metropolity wileńskiego abp. Romualda 
Jałbrzykowskiego oraz bp. Szelążka Baziak pozostał jedynym polskim 
biskupem sprawującym swą jurysdykcję na terenie ZSRS. W każdej chwili 
mógł zostać uwięziony przez NKWD, o czym świadczy sprawa jednego  
z lwowskich kanoników, ks. Zygmunta Hałuniewicza (1889-1974), aresztowanego  
w listopadzie 1945 roku i oskarżonego o stworzenie ze swym arcybiskupem, 
na polecenie emigracyjnego rządu polskiego, antysowieckiej organizacji 
nacjonalistycznej „Miecz i Krzyż” (w więzieniach i łagrach przesiedział 
dziesięć lat). Sam arcybiskup był czterokrotnie przesłuchiwany nocami przez 
władze sowieckie i namawiany do wyjazdu do Polski. Podobne namowy 
czynił przybyły specjalnie z Polski sędziwy Stanisław Grabski (1871-1949), 
przewodniczący emigracyjnej Rady Narodowej (1942-1945), a obecnie zastępca 
prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. Grabski, który wziął 
taktycznie kurs na komunistów, wierząc w jakąś możliwość ugody z nimi, miał 
w swej biografii podobną kartę – była to rusofilska akcja na rzecz caratu (co 
prawda uzgodniona z Romanem Dmowskim) po zajęciu Galicji Wschodniej 
przez wojska rosyjskie w 1914 roku. Według źródeł sowieckich „u Baziaka 
omawiano zagadnienia dotyczące ewakuacji duchowieństwa katolickiego. 
Grabski wypowiedział myśl, aby duchowieństwo wyjeżdżało ze Lwowa wraz 
ze swoimi parafiami. Jednocześnie mamy dane, że Grabski i Baziak mówili 
wiele o Polakach aresztowanych przez organa NKWD”. Przede wszystkim 
metropolita starał się ratować podległych mu księży. Tak np. uratował rektora 
seminarium lwowskiego ks. Stanisława Bizunia (1907-1991), którego NKWD 
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oskarżyło o kontrrewolucyjną propagandę z wykorzystaniem „religijnego 
zabobonu” (zwolniony po pół roku z więzienia, za zgodą arcybiskupa wyjechał 
do Krakowa w czerwcu 1945). Pętla zaciskała się coraz bardziej i w końcu, z racji 
duszpasterskich, ale i za sprawą nacisków politycznych, metropolita zdecydował 
się porzucić swą stolicę i udać do nowej Polski. Lwów opuścił – jak okazało się 
później – przedostatnim „repatriacyjnym” transportem, 26 kwietnia1946 roku. 
Ostatnie chwile przebył pod strażą NKWD, odstawiony do stacji granicznej  
w Medyce. 

(Jacek Żurek, Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka,   
w: Biuletyn IPN 12/2004)

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, kieszonkowy terminarzyk ks. Stanisława Bizunia

„Zorganizowany” przez ks. Anczarskiego i zapowiedziany listem z 2 lutego 1984 r., 
 przyjechał ks. Wacław Szetelnicki i oto co zanotowałem pod datą 9 lutego 1984 r.: 
„[...] spędziliśmy kilka godzin zupełnie oderwani od świata i rzeczywistości. 
Bujaliśmy po naszym Podolu, wspominając Kresowiaków i snując plany na 
przyszłość. Jak się domyśliłem, on zbiera materiały o Rubinie, bo chce opracować 
biografię kardynała z okazji 25-lecia sakry biskupiej. Następną jego pracą ma 
być Trembowla, w której był wikarym w czasie wojny. Z ciekawszych rzeczy 
podał mi, że przypadkowo odkrył, w papierach po ks. arcyb. Baziaku, relacje  
i materiały dotyczące mordów księży przez Ukraińców w latach 1939-1945.  

On namówił wdowę po inspektorze Błońskim do napisania wspomnień ze zsyłki 
do Kazachstanu. Obie te rzeczy obiecał przysłać mi po zrobieniu kserokopii. 
Dowiedziałem się od niego o bratanku Władyki Andrzeja Szeptyckiego, Janie, 
przygotowywanym w seminarium duchownym do objęcia stanowiska biskupa 
dla Polaków grekokatolików. Niestety zginął w Katyniu. Wiele opowiadał  
o Rubinie, który stale zaprasza go do siebie do Rzymu. Wynika z jego opowiadań, 
że Rubinowi woda sodowa nie uderzyła do głowy. W rozmowie rzuciłem luźną 
myśl zorganizowania wysiłków Kresowiaków w jakieś „porozumienie”, które 
pozwoliłoby nam skoordynować naszą pracę, by uniknąć marnowania wysiłku 
na dublowanie tematów lub pominięcie jakiegoś problemu. Na przeszkodzie stoi 
nasz wiek i to, jak się on wyraził, że „jesteśmy ostatnimi Mohikaninami Sprawy 
Kresowej”. To zabrzmiało dumnie, ale jak smutno zarazem.

(…)

Ks. Szetelnicki po powrocie z Krynicy, gdzie przybywał razem z Rubinem 
przez cały miesiąc, wraca do pracy: „[...] serdecznie dziękuję za notatkę  
o Tokach [...] ucieszyłem się fotografią «Koła Trembowlan» [...] zapiski,  
o których Pan wspomina [chodzi o relacje o mordach na księżach polskich na 
Kresach dokonanych przez Ukraińców 1943-1945, zebranych przez ks. arcyb. 
Baziaka, które ks. Sz. nazywa „zapiskami” ze względu na cenzurę] są już gotowe 
[...] otrzyma je Pan w niedługim czasie [...]”. Po otrzymaniu od Stanisława Juzwy 
adresu M. Widackiego natychmiast napisałem do niego do Rybnika, jako do 
dawnego harcerza z tarnopolskiego seminarium. Odpowiedział mi 19 września: 
„[...] cieszę się z kontaktu z krajanem [...] chętnie podam fakty, ale muszę 
wiedzieć, jakie konkretnie Pana interesują [...] proszę o przysłanie pytań [...]”. 
Zrobiłem długą listę pytań i wysłałem. Bratanek ostatniego prezydenta miasta 
powinien coś niecoś wiedzieć o jego losach.

(Czesław Blicharski, W służbie mojej Małej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej 
(fragmenty: 1956-1986), SOWINIEC nr 34-35)
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JAŁTA

Konferencja jałtańska – przebiegająca od 4 do 11 lutego 1945 roku, czyli spotkanie 
przywódców koalicji antyhitlerowskiej: ZSRR Józefa Stalina, premiera Wielkiej 
Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. 
Odbyła się w pałacu cesarskim w Liwadii leżącej opodal Jałty na Krymie. 

Postanowienia

Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Niemiec: siły każdego z trzech mocarstw 
łącznie z Francją będą okupowały wyznaczone na konferencji 4 strefy Niemiec 
(jedna dla każdego państwa). Zgodnie z tym planem przewidziano utworzenie 
skoordynowanej administracji i kontroli za pośrednictwem Sojuszniczej Komisji 
Kontroli, złożonej z naczelnych dowódców trzech mocarstw.
Obciążono Niemcy reparacjami wojennymi.
Związek Radziecki otrzymał „zwierzchnictwo” nad Polską i jedną trzecią Niemiec 
(Turyngią, Saksonią, Meklemburgią, Brandenburgią i Pomorzem Przednim). 
Podjęto decyzje o transferze ludności pomiędzy państwami (m.in. przesiedleniu 
Niemców z Polski, Węgier, Czechosłowacji). 

Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego.
Ustalono „rekompensatę” dla Polski w postaci dotychczasowych ziem 
niemieckich: Ziemi Lubuskiej, Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska 
oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 
urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia 
wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania 
(wybory zostały sfałszowane). 
Churchill i Roosevelt uznali zgodność działań NKWD z konwencją dotyczącą 
prowadzenia wojny na lądzie – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju 
i porządku na tyłach Armii Czerwonej na terytorium Polski. Sojusznicy dali 
Stalinowi carte blanche na siłowe zniszczenie podziemia zbrojnego – przede 
wszystkim Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Roosevelt zapewnił 
Stalina, że Stany Zjednoczone nigdy nie będą popierać tymczasowych władz 
polskich, które byłyby wrogie jego interesom.
Stalin zobowiązał się do przystąpienia w dwa do trzech miesięcy po kapitulacji 
Niemiec do wojny z Japonią, w zamian za co otrzymał obietnicę m.in. utrzymania 
status quo w Mongolii Zewnętrznej, przywrócenia praw utraconych przez Rosję 
w 1904 roku, dotyczących Południowego Sachalinu i Port Arthur, oraz przejęcie 
przez ZSRR Wysp Kurylskich.

Deklaracja jałtańska w sprawie Polski – deklaracja przywódców tzw. Wielkiej trójki 
dotycząca losów powojennej Polski mająca miejsce w czasie konferencji w Jałcie. 

W czasie konferencji w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku przywódcy: 
Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin podjęli decyzję  
o powojennym losie Polski. Polska miała być państwem niepodległym, silnym 
i demokratycznym. Ustalono też zasady utworzenia takiego rządu, który uzyska 
poparcie trzech głównych mocarstw. W jego skład mieli wejść przywódcy  
z terenu kraju i z zagranicy. Powołana została też międzynarodowa komisja, 
której zadaniem miało być zreorganizowanie dotychczas działającego rządu 
tymczasowego. Powołany nowy Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 
zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych wyborów opartych na 
głosowaniu powszechnym i tajnym, w których uczestniczyć mieli kandydaci ze 
wszystkich partii demokratycznych. Po powstaniu Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej mocarstwa zobowiązały się nawiązać z nim stosunki dyplomatyczne 
i wymienić ambasadorów. W deklaracji przywódcy mocarstw uznali również, że 
wschodnia granica Polski oparta zostanie na tzw. linii Curzona, a na zachodzie  
i północy otrzyma znaczne przyrosty terytorialne kosztem Niemiec. 
Określenie Zdrada jałtańska używane było przez środowiska emigracyjne, 
niepodległościowe, a następnie prawicowe w odniesieniu do ustępstw zachodnich 
aliantów na rzecz ZSRR kosztem Polski, dokonanych bez wiedzy Polaków na 
konferencji teherańskiej (zmiana granicy wschodniej – linia Curzona), jałtańskiej 
(radziecka strefa wpływów) i poczdamskiej (kompensacja zmiany granic). 

(https://pl.wikipedia.org › wiki › Konferencja_jałt...)

WCZEŚNIEJ, W SPRAWIE LWOWA  
I KRESÓW WSCHODNICH

W lipcu 1941 roku miały miejsce ciężkie rozmowy generała Sikorskiego i ministra 
spraw zagranicznych rządu polskiego Zaleskiego z ambasadorem sowieckim 
Majskim. Kwestionował on granicę z 1939 roku uważając ją za sprawę otwartą. 
Przyjęty po rozmowach kompromis postanawiał, że ZSRR unieważni swoje traktaty 
z Niemcami z sierpnia i września 1939 roku, co wyjaśni sprawę granic. W świetle 
tej sytuacji rysował się niebezpiecznie problem Lwowa i Kresów Wschodnich.  
Prezydent Władysław Raczkiewicz był przeciwny wyznaczeniu terminu 
podpisania układu bez zabezpieczenia praw Polski do Kresów Wschodnich. 
Sikorski się wahał, ale presja angielska oraz odpowiedzialność za tragiczny los 
jeńców, więźniów i setek tysięcy wywiezionych do ZSRR Polaków przeważyły 
na jego decyzji. 30 lipca 1941 roku Sikorski podpisał układ polsko-sowiecki,  
na mocy którego traktaty niemiecko-sowieckie z 1939 roku straciły swą moc.  
2 grudnia 1941 roku Sikorski po raz 1-szy rozmawiał ze Stalinem na Kremlu.  
W trakcie tego spotkania Stalin nadmienił, że nie będzie się kłócił o granice, 
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Lwów jest miastem polskim, ale będą o to miasto kłótnie z Ukraińcami, na co 
Sikorski odpowiedział, że granica z 1939 roku nie może być kwestionowana. 
Tymczasem nota Komisarza Ludowego ZSRR przekazana wkrótce ambasadzie 
polskiej w Kujbyszewie stwierdzała, że przyłączenie do ZSRR Zachodniej 
Ukrainy ze Lwowem oraz Białorusi było rezultatem wyrażonej woli ludności. 
Groźnym ostrzeżeniem była nota następna z 6 stycznia 1942 roku skierowana 
tym razem do wszystkich rządów państw utrzymujących stosunki dyplomatyczne  
z ZSRR. Informowała o złym traktowaniu ludności cywilnej przez armię 
niemiecką w miastach ukraińskich, wśród których wymieniony był Lwów.  
W odpowiedzi ambasada polska wysłała 9 stycznia 1942 roku  notę do 
Komisariatu Ludowego ZSRR. wyjaśniając, że zaszło nieporozumienie bo 
Lwów był i jest miastem polskim. 17 stycznia 1942 roku przyszła odpowiedź 
sowiecka, że Lwów, Brześć i Stanisławów leżą na terenie republik Ukraińskiej  
i Białoruskiej, więc należą do ZSRR.

Po zerwaniu stosunków między rządem polskim a sowieckim wszystkie negocjacje 
w sprawie Lwowa i Kresów Wschodnich prowadzili alianci, co zaważyło fatalnie 
na ustaleniach Konferencji w Teheranie i Jałcie. Po dość tajemniczej śmierci 
Sikorskiego w Gibraltarze tempo działań sowieckich przybrało na sile. W miarę 
zbliżania się Armii Czerwonej do granic Polski z 1939 roku rysował się też 
niebezpiecznie problem AK.

W nocy z 3/4 stycznia 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę polską  
w okolicy Rokitna. 11 stycznia 1944 roku rząd ZSRR ogłosił oficjalny komunikat, 
że granica sowiecko-polska odpowiada pragnieniom ludności Zachodniej Ukrainy  
i Białorusi, wyrażonych w plebiscycie z 1939 roku. 

W końcu stycznia 1944 roku rozmowy z rządem polskim prowadził głównie 
Churchill wyrażając obawy o granicę wschodnią i zachowanie Lwowa i Wilna 
dla Polski. W końcu ostrzegł, że jeżeli rząd Polski nie podejmie rozmów 
o linii Cursona, to on jako premier Wielkiej Brytanii nie weźmie na siebie 
odpowiedzialności za dalszy bieg wydarzeń.

Wobec tego 15 lutego 1944 roku premier Stanisław Mikołajczyk przedstawił 
Churchillowi projekt swojej depeszy do Stalina, w której była mowa o ustaleniu 
linii demarkacyjnej na wschód od Lwowa i Wilna. Natomiast Churchill w liście 
do Stalina (z dn. 20 lutego 1944) wysunął inne propozycje. Zapytywał, czy zgo-
dziłby się on na przejęcie przez polską administrację rejonów zdobywanych przez 
Armię Czerwoną, a rząd polski pragnie by administracja ta objęła Lwów i Wilno.  
W maju 1944 roku premier Mikolajczyk udał się do Waszyngtonu. Pozornie od-
niósł pewne sukcesy, bo prezydent Roosevelt był życzliwy, obiecywał, że pomoże  
w staraniach o Lwów, Tarnopol i Drohobycz. Podkreślał jednak, że porozumienie  
z Kremlem jest konieczne. Po powrocie do Londynu zdezorientowany Mikołajczyk 

zaczął prowadzić poufne rozmowy z ambasadorem sowieckim Lebiediewem na 
temat ustalenia linii demarkacyjnej. Tymczasem naczelny wódz gen. Sosnkowski 
nalegał usilnie, by rząd polski złożył zdecydowany protest rządom państw sprzy-
mierzonych w obronie praw polskich do Lwowa i Wilna. 22 lipca 1944 roku pod 
auspicjami Stalina powołany został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.  
17 października 1944 roku, dzień przed wyjazdem polskiej delegacji do Lon-
dynu, Mikołajczyk rozmawiał ze Stalinem, że zgadza się na linię Cursona, ale  
z wyłączeniem Lwowa. 

Strona ukraińska akcentuje, że początkiem akcji repatriacyjnej była umowa  
z dnia 9 września 1944 roku między PKWN, a USRR o tzw. „wymianie ludności” 
między obu stronami układu, która to wymiana miała zostać zapoczątkowana od 
15 października 1944 roku. Należy zaznaczyć, że wszystko to działo się jeszcze 
przed konferencją jałtańską, która miała ostatecznie wyznaczyć wschodnią granicę 
Polski. Były to więc w świetle prawa międzynarodowego umowy bezprawne, 
gdyż ani PKWN nie był uznanym przez społeczność międzynarodową rządem 
polskim, ani linie graniczne nie były oficjalnie wyznaczone. Dosyć niejasne 
pozostają zamierzenia Stanisława Grabskiego, który 11 października 1945 roku 
po raz trzeci przebywał we Lwowie z oficjalnym celem utworzenia komitetu 
pomocy społecznej Polakom przesiedlanym do Polski. Wtedy usiłował odwlec 
akcję repatriacyjną do wiosny 1946 roku. Miało to doprowadzić do częściowego 
uratowania polskości miasta. W kręgach polskich panowało nieuzasadnione 
przekonanie o zbliżającym się konflikcie między ZSRR a USA, który miał 
doprowadzić do unieważnienia uchwał jałtańskich i rewizji nowych granic na 
spodziewanej kolejnej konferencji światowej. Przedstawiciele grupy około 
20 tysięcy lwowian silnie zagrożonych sowieckimi represjami wymogli na 
Grabskim, aby nie opóźniać wyjazdów tych, którym na tym szczególnie zależało. 

Władze sowieckie stosowały różne formy nacisku na Lwów, aby zmusić 
jego oporną ludność do wyjazdu z miasta. W listopadzie 1944 roku wydano 
dyrektywę, by polską ludność Lwowa i Drohobycza w razie oporu stawianego 
władzom ZSRR wysiedlać na wschodnią Ukrainę. Nikita Chruszczow nakazywał 
wcielanie ludności polskiej do Armii Czerwonej. W dniach 3-8 stycznia 1945 
roku we Lwowie doszło do szeroko zakrojonej akcji aresztowań, w wyniku której 
uwięziono 17 300 Polaków. W dniach 26-29 kwietnia 1945 roku toczył się we 
Lwowie proces pokazowy polskich konspiratorów z okolic Tarnopola. Władze 
ZSRR przeprowadzały rewizję mienia przesiedleńców nierzadko już w wagonach 
bezpośrednio przed odjazdem, odbierając ludności część uwożonego dobytku. 

(Wysiedlenie Polaków ze Lwowa https://pl.wikipedia.org › wiki › Wysiedlenie_Pol...)

Gdy ogłoszono przesiedlenie, władze sowieckie zaczęły różnymi swoimi metodami 
wywierać na Polaków wielki nacisk, by jak najprędzej wynieśli się. Początkowo 
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ludzie nie chcieli wyrzekać się swojej ojcowizny, swojego pola, swoich domów. 
Odkładali wyjazd na później. Nasz biskup Baziak też nie zezwalał księżom na 
wyjazd. Natomiast władze sowieckie domagały się wyjazdu Polaków. Zaczęła 
wytwarzać się dla nas sytuacja kłopotliwa i groźna. Banderowcy rozpoczęli 
masowe napady i morderstwa. Płonęły całe wsie, ginęli ludzie, strach padł na nas. 
Bolszewicy zaczęli grozić, że jeśli Polacy nie chcą jechać na zachód, to łatwo 
mogą pojechać na wschód – tj. na Syberię. (…) A jeszcze bardziej zawadzał im 
biskup, rządca diecezji. Stąd usilne naciski na rzymskokatolickiego arcybiskupa 
Lwowa – Baziaka. Jego usunięcie ze Lwowa znaczyło w praktyce przyspieszenie 
akcji repatriacyjnej i jej ostateczne ukończenie.

(Ks. Kazimierz Orkusz, Wygnanie zwane repatriacją-Wspomnienia Podolan wygnanych 
z Ojczyzny w latach 1944-1946, w: „Głos Podolan”. wyd. specjalne, Warszawa 2004)

W dniu 10 lutego 1945 roku zakończyła się konferencja w Jałcie. Oznaczała ona 
fiasko polskich i alianckich prób ratowania Lwowa jako miasta polskiego. Sprawa 
została przegrana definitywnie. W mieście przez dłuższy czas nie ogłaszano 
jej postanowień. Związane to było z faktem, że mieszkańców w ówczesnych 
realiach nie można było przesiedlić, gdyż granica zachodnia Polski nie była wciąż 
wyznaczona, a tereny, które miały Polsce przypaść były wciąż bronione przez 
armie niemieckie. Do akcji przesiedleńczej przystąpiono w maju 1945 roku.  
W mieście rozpoczęła działalność Polska Komisja Ewakuacyjna, której zadaniem 
było wydawanie we współpracy z władzami sowieckimi kart ewakuacyjnych, 
rejestracja przesiedleńców i ich mienia, które podlegało ewakuacji. Mieszkańcy 
miasta stawili jednak bierny opór przymusowemu przesiedleniu. Nie zgłaszali 
się do rejestracji i nie pobierali kart ewakuacyjnych. W tym oporze umocniała 
ich postawa Kościoła, a zwłaszcza niezłomny przykład ówczesnego metropolity 
lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Ten swoisty bojkot repatriacji utrzymywał 
się mimo coraz brutalniejszych nacisków sowieckich i napływu nowej ludności 
ze wschodu. Wśród lwowian ciągle panowało przekonanie, że czas sowieckiej 
władzy „da się jakoś przeczekać”. Jednak uznanie przez USA i Wielką Brytanię 
w dniu 28 czerwca 1945 roku Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz 
cofnięcie 5 lipca 1945 roku uznania rządowi RP w Londynie przypieczętowało  
w sensie prawnym decyzje jałtańskie. 

Po wyjeździe Grabskiego ze Lwowa jedynymi instytucjami wspierającymi 
moralnie polską ludność miasta w oporze przed wysiedleniem były polskie 
środowisko uniwersyteckie, politechniczne oraz arcybiskupstwo lwowskie. 
Wkrótce jednak polskie instytucje naukowe musiały ustąpić i poddać się 
repatriacji. Uczeni polscy opuszczali Lwów stopniowo. Na przełomie maja 
i czerwca 1945 roku ewakuowała się pierwsza grupa uczonych Politechniki 
Lwowskiej oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza pod przewodnictwem profesora 
Edwarda Geislera. 

Transport oznaczony jako GRUPA I jechał do Krakowa, Gliwic i Gdańska, gdzie 
odłączano kolejne wagony z uczonymi. 
Po wizycie Grabskiego 31 października 1945 roku ruszył transport oznaczony 
jako GRUPA IIa pod kierownictwem profesora Roberta Szewalskiego. Liczył 
on 85 wagonów. Grupy uczonych zostały kolejno rozmieszczone w Krakowie, 
Gliwicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. 
Grupa IIb pod kierownictwem Włodzimierza Kuryłowicza i profesora Zygmunta 
Czernego opuściła Lwów 6-7 listopada 1945 roku. 
Ostatnia Grupa III została skompletowana z pomocą profesora Roberta 
Szewalskiego, który w styczniu 1946 powrócił w tym celu do Lwowa. Objęła ona 
naukowców zwolnionych z Donbasu, więzień i łagrów. Była kierowana przez 
profesora Włodzimierza Burzyńskiego i opuściła miasto w czerwcu 1946 roku. 
Uczeni z tego transportu zostali rozmieszczeni w Krakowie i Gliwicach. 

(https://dzienniknarodowy.pl › wysiedlenie-polako...) 2004 r. www.wbc.poznan.pl/.../
Biuletyn%20Spec%20nr6%20Wysie..)

Warto zauważyć, że prawie do samego końca akcji przesiedlenia z Polakami 
na ziemiach Galicji Wschodniej, a zwłaszcza we Lwowie pozostali: arcybiskup 
Baziak, zakonnicy oraz zakonnice i niektórzy księża diecezjalni. Minister do 
Spraw Wyznaniowych zadecydował, że arcybiskup, kapituła, zakony męskie  
i żeńskie oraz pozostali kapłani mają zacząć opuszczać Lwów od 26 kwietnia 
1946 roku (mimo iż nie byli zarejestrowani do wyjazdu). Arcybiskup został 
zmuszony do opuszczenia Lwowa właśnie tego dnia. „Było to wydarzenie 
niesłychanie bolesne i brzemienne w następstwa”.
Duchowieństwo lwowskie zadecydowało, że wyjazd ma być „zorganizowany” 
tak, aby można było uratować przed zniszczeniem jak najwięcej przedmiotów 
kultu religijnego poprzez wywiezienie ich do Polski.

(Lubow Derdziak, Cele oraz skutki „repatriacji” i wywózek z Galicji Wschodniej, 
Studia Paradyskie, t. 28, 2018) 

Dopiero w momencie gdy sytuacja w mieście stawała się beznadziejna, a władze 
sowieckie groziły polskim mieszkańcom deportacją do Kazachstanu i Donbasu 
arcybiskup zdecydował się przenieść stolicę metropolii biskupiej do Lubaczo-
wa na obszar Polski. Wcześniej została podjęta decyzja o przeniesieniu agend 
Seminarium Duchownego i Kurii Metropolitalnej wraz z archiwum do Polski.  
W sobotę 13 października 1945 roku ładowano skrzynie z dobytkiem Semi-
narium do sześciu wagonów na stacji. 20 października 1945 roku Seminarium 
Duchowne ze Lwowa zostało przeniesione do Kalwarii Zebrzydowskiej. OO. 
Bernardyni wyjeżdżając ze Lwowa spakowali najcenniejsze rzeczy (bibliotekę 
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klasztorną, naczynia liturgiczne, „cenne aparaty”) w trzy wagony towarowe  
i lorę (wagon towarowy bez bocznych ścian) – a w niej skrzynia długości  
10 metrów, a w skrzyni obraz Tadeusza Popiela „Grób Pana Jezusa”. Rzeczy  
Bernardyni spakowali do „kilkaset pak, skrzyń i koszów”. Specjalnie wysłani  
żołnierze kontrolowali, co zakonnicy wynosili z klasztorów przed oddaniem  
kluczy Komisji Likwidacyjnej. Transport wywożący duchowieństwo ze Lwowa 
liczył 72 wagony.

(Lubow Derdziak, Cele oraz skutki „repatriacji” i wywózek z Galicji Wschodniej, 
Studia Paradyskie, t. 28, 2018) 

Polska Komisja Ewakuacyjna od maja 1945 roku do 15 czerwca 1946 wydawa-
ła w porozumieniu z władzami sowieckimi karty ewakuacyjne, ewidencjono-
wała wyjeżdżających oraz ich mienie, rejestrowała liczbę polskich mieszkań-
ców przeznaczonych do przesiedlenia. Ludność przesiedlaną ładowano wraz  
z ich ściśle ograniczonym mieniem, które władze sowieckie pozwoliły zabrać  
do 34-osobowych wagonów. Tak uformowane transporty kierowano w trzech 

kierunkach: południowym (Kraków, Bytom, Gliwice, Opole, Wrocław, Kłodz-
ko), środkowym (przez centrum kraju w kierunku na Szczecin),  północnym 
(Pomorze, Mazury). 

(https://www.szkolnictwo.pl › szukaj,Wysiedlenie_...)

W Niedzielę Wielkanocną, 21 kwietnia 1946 roku abp Baziak odprawił ostatnią 
mszę św. pontyfikalną w katedrze lwowskiej.

Po 15 czerwca 1946 roku Polska Komisja Ewakuacyjna zaprzestała wydawania 
kart ewakuacyjnych. Do 29 listopada 1946 trwała operacja zamykania 
akcji przesiedleńczej. Ograniczano się do egzekwowania wyjazdu od osób, 
które otrzymały wcześniej kartę i dotąd nie wyjechały oraz rejestrowania 
wyjeżdżających. W maju i czerwcu 1946 roku terror i nacisk sowiecki na lwowian 
stał się już nie do zniesienia. Przymusowo zamykano kościoły i klasztory, 
brutalnie wymuszano wyjazdy. Zdarzały się ponure mordy na tle politycznym. 
Na krótko przed swym wyjazdem został zamordowany przez funkcjonariuszy 
NKWD Janusz Witwicki – znany architekt i historyk sztuki, twórca Panoramy 
Plastycznej Dawnego Lwowa. Mieszkańcy trwali w biernym oporze dekorując 
kwiatami drzwi zamkniętych świątyń i wznosząc do nich modły jako do ołtarzy. 
Zrozpaczeni i zdesperowani lwowianie wspólnie modlili się o ocalenie miasta 
klęcząc na chodnikach wzdłuż lwowskich ulic. Ogółem od maja 1945 roku do 
końca listopada 1946 roku przesiedlono (w warunkach dramatycznego zmagania 
się z oporem mieszkańców miasta) transportami kolejowymi 130-140 tysięcy 
lwowian, co oznacza, że sowieckie wykazy stosunków narodowościowych  
w mieście mogły być zaniżone. 

29 listopada 1946 roku Polska Komisja Ewakuacyjna zamknęła swą działalność, 
a następnego dnia 30 listopada 1946 opuściła Lwów i terytorium ZSRR. Tym 
samym sześćset lat historii miasta zostało przekreślone. 

(https://pl.wikipedia.org › wiki › Wysiedlenie_Pol...)

Po przekroczeniu nowej granicy Baziak zatrzymał się w Przemyślu. Przebywał 
także jakiś czas w Tarnowie u swej rodziny, następnie w Krakowie u kard. Adama 
Sapiehy, który zaproponował mu wspólne wyjazdy na konferencje Episkopatu. 
Rezydował także w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zawczasu (25 października 
1945) umieścił w klasztorze Bernardynów lwowskie Wyższe Seminarium 
Duchowne (zlikwidowane na żądanie dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań 
Antoniego Bidy 28 września 1950). 6 maja Baziak przyjechał do Tarnowa. 
Zamieszkał w klasztorze sióstr józefitek, udał się też do swej matki Franciszki. 

Tablica pamiątkowa w katedrze  
we Lwowie, fot. autorka
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Głównym powodem przyjazdu była konsekracja biskupia jego przyjaciela  
ks. Stepy, nowego ordynariusza diecezji tarnowskiej. Konsekratorem był 
metropolita krakowski kard. Adam Stefan Sapieha, a współkonsekratorami abp 
Eugeniusz Baziak i bp Stanisław Rospond. 

(Jacek Żurek, Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka,  w: Biuletyn IPN 12/2004)

Ks. abp Baziak już nigdy nie powrócił do Lwowa, chociaż usilnie, do ostatnich chwil 
swojego tułaczego życia się o to ubiegał, mając w pamięci słowa Prymasa Hlonda, że 
jeszcze powróci. Wierzył w to nawet wbrew logice faktów. 
Obecność oryginału cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa  
w Polsce związana jest wyłącznie z osobą Wygnańca Eugeniusza Baziaka. Wywiózł, 
uratował.

Cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_
Matki_Bo%C5%BCej_%C5%81askawej_%C5%9Alicznej_Gwiazdy_Lwowa 

6 maja przyjechał do Tarnowa. W ciągu kilku dni spotkał się z biskupem 
nominatem Janem Stepą, pracownikami kurii diecezjalnej, duchowieństwem 
diecezjalnym i zakonnym. W Lubaczowie zamieszkał dopiero 13 sierpnia 1946 
roku w przygotowanym dla niego domu. Nie zagościł tam zbyt długo. Decyzją 

papieża Piusa XII w 1951 roku przybył do Krakowa jako koadiutor kard. 
Sapiehy. Po jego śmierci przejął kierowanie diecezją. Był to okres nasilonej walki  
z religią, zastraszania i terroru. Represje były przemyślane, uciążliwe, długofalowe 
i zmierzały zarówno do materialnego, jak i moralnego zniszczenia Kościoła. 
Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa stworzyli wśród duchownych sieć 
agenturalną, dzięki której gromadzili nie tylko informacje o duchowieństwie, 
planach duszpasterskich i działalności Kościoła, ale także starali się na niego 
wpływać. Szczególną wagę przykładano do uderzania w hierarchię kościelną.  
Na porządku dziennym było fingowanie procesów, ferowanie surowych 
wyroków czy formułowanie oskarżeń sugerujących zdradę stanu. Jednym 
z elementów tej walki był pokazowy proces księży z kurii krakowskiej. 
Gdy abp Baziak odmówił potępienia księży aresztowanych pod zarzutem 
szpiegostwa, sam znalazł się w areszcie domowym. 16 grudnia 1952 roku 
trafił do więzienia przy ul. Montelupich. Ciągłe przesłuchania spowodowały 
gwałtowne pogorszenie się stanu jego zdrowia. Po 8 dniach został przez władze 
bezpieczeństwa przewieziony do Krynicy celem odbycia dłuższej kuracji. 
W wyniku decyzji władz państwowych PRL-u arcybiskup nie mógł powrócić do 
Krakowa i nie wolno mu było przebywać na terenie archidiecezji krakowskiej. 
Nie mógł też rezydować w Lubaczowie, więc po przeprowadzonej kuracji udał 
się do Tarnowa. Zamieszkał u swej matki Franciszki i siostry Marii. Opiekę 
nad arcybiskupem roztoczyły siostry zakonne z dwóch zgromadzeń: józefitek 
i służebniczek dębickich. W mieszkaniu przy ul. Limanowskiego zamieszkała, 
wraz z arcybiskupem i jego rodziną, s. Julitta Dominik ‒ służebniczka.  
Jej szczególnym zadaniem była opieka nad chorą matką arcybiskupa. Ze względu 
na stały kontakt z internowanym hierarchą s. Julitta była pod ścisłą obserwacją 
agentury. Opracowywano wobec niej plany werbunku, gdyż nie posiadano 
dostępu do „głównego figuranta” – abp. Baziaka. Także tarnowskie siostry 
józefitki z wielkim zaangażowaniem pomagały arcybiskupowi. Szczególnie  
s. Illuminata Michalska i ówczesna przełożona generalna s. Eugenia Rekucka. 
Pierwsza jako zakrystianka posługiwała też w domowej kaplicy, na którą 
arcybiskup zaadaptował część mieszkania. 
W swoich wspomnieniach mówiła o tym s. Julitta: „W pokoju na komodzie 
urządziłam ołtarzyk, na nim była odprawiana Msza Święta codziennie, potem 
wszystko chowałam”. W czasie jego internowania w Tarnowie, 29 marca 1954 
roku, zmarła matka. Pochowano ją w grobowcu sióstr józefitek na Starym 
Cmentarzu. Biskup w niedługim czasie przeniósł się do klasztoru józefitek 
przy ul. Mościckiego 34, do przygotowanego mieszkania, w którym pozostał 
do końca internowania.

Zabezpieczenie lwowskich archiwaliów przywiezionych ze Lwowa
Biskup Stepa darzył abp. Baziaka przyjaźnią i wielkim szacunkiem. Jeszcze 
jako rektor lwowskiego seminarium został wikariuszem generalnym metropolity 
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Baziaka. Ksiądz Jan Rzepa w swoich wspomnieniach zwrócił uwagę na posługę 
świadczoną arcybiskupowi przez biskupa tarnowskiego. Jak zaznaczył, był 
świadkiem ich kontaktów i stale zaskakiwała go pomysłowość bp. Stepy, który 
zapraszał go na uroczystości, zabierał do różnych gości, m.in. do rezydującego 
w Tuchowie łódzkiego arcybiskupa seniora Włodzimierza Jasińskiego. Łączyła 
ich nie tylko przyjaźń, ale i troska o Kościół lwowski. Biskup Stepa zabezpieczył 
archiwalia i wiele cennych przedmiotów kościelnych przywiezionych  
w ramach repatriacji ze Lwowa. Dowodem są inwentarze, których tytuły do dziś 
budzą zainteresowanie: Spis obrazów archidiecezji lwowskiej zdeponowanych 
w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie (31) z 22 X 1954 r. czy Inwentarz szat  
i naczyń liturgicznych ze Lwowa zdeponowanych w Katedrze Tarnowskiej z dnia 
1 VIII 1957 r. Takich miejsc, gdzie zdeponowano „lwowskie skarby”, było na 
mapie Polski więcej. Arcybiskupowi zależało, by bezpiecznie wywieźć wszystko, 
co było możliwe. Dotyczyło to zwłaszcza przedmiotów kultu, wyposażenia 
kościołów i kaplic: obrazów i rzeźb, naczyń i szat liturgicznych, bibliotek  
i archiwaliów. Przez dziesiątki lat nie ujawniano rzeczy wywiezionych. Często 
były osobno spakowane i przechowywane w miejscu, o którym wiedział 
tylko ksiądz, który je przewiózł. Następne pokolenia proboszczów często nie 
wiedziały o pochodzeniu i włączały do dziedzictwa danego kościoła. Część 
lwowskich archiwaliów złożono w podziemiach kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Tarnowie. Przechowywano je tam przez 30 lat. Do dziś 
we wspomnianym kościele, w kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje 
się słynąca łaskami figura Chrystusa Frasobliwego z Lwowskiej Bazyliki 
Archikatedralnej. Odbiera ona cześć od 1945 roku. Ważnym miejscem 
zdeponowania cennych przedmiotów ze Lwowa była tarnowska katedra. 
Wśród skarbów katedry lwowskiej znalazła się srebrna trumienka z relikwiami 
bł. Jakuba Strzemię, który przed wiekami, w 1392 roku, w tym tarnowskim 
kościele przyjął sakrę biskupią. Relikwiarz przechowywany był od 1946 aż 
do roku 1966, kiedy wikariusz kapitulny ks. Jan Nowicki sprowadził go do 
Lubaczowa. Ponownie wrócił do Tarnowa w lipcu 1986 roku, zdeponowany na 
przechowanie do muzeum diecezjalnego. 
Do skarbca krakowskiej katedry na Wawelu relikwiarz trafił w 1996 roku, 
kiedy złożył go tam w depozycie dzisiejszy kardynał Marian Jaworski jako 
pierwszy biskup diecezji lwowskiej po odnowieniu jej przez Jana Pawła II. 
5 grudnia 2009 roku relikwie wróciły do Lwowa i umieszczone zostały  
w głównym ołtarzu rzymskokatolickiej katedry Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Wśród lwowskich skarbów przechowywanych w Tarnowie 
najcenniejszym był wizerunek Matki Bożej Łaskawej, Ślicznej Gwiazdy 
Miasta Lwowa. Namalował go w 1598 roku Józef Szolc-Wolfowicz. 
To przed tym obrazem, pół wieku później, w dniu 1 kwietnia 1656 
roku król Jan Kazimierz ślubował bronić wiary katolickiej i praw ludu,  
a Maryję obrał Królową Korony Polskiej. Arcybiskup Baziak po drugiej wojnie 

światowej wywiózł dzieło do Polski. Nie mógł zostawić tak wielkiego skarbu  
i narażać na profanację czy zniszczenie. Wszystko działo się w atmosferze 
strachu i tajemnicy. Czasowo w katedrze lwowskiej umieszczono pośpiesznie 
wykonaną przez Marię Pokiziak kopię, z dodatkowo nałożoną srebrną sukienką.
Obraz Lwowskiej Madonny przechowywany był w różnych miejscach.  
Po tym jak wraz z abp. Baziakiem 26 kwietnia 1946 roku opuścił Lwów, trafił 
do skarbca na Wawelu, a następnie do skarbca w katedrze w Tarnowie. 
Pozostał tam aż do 1968 roku, kiedy to bp Jerzy Ablewicz przekazał go 
administratorowi apostolskiemu w Lubaczowie bp. Janowi Nowickiemu. 
Nie wiemy, czy obraz trafił do Tarnowa wraz z internowanym w 1953 roku 
arcybiskupem, czy może już wcześniej, np. w maju 1946 roku, kiedy arcybiskup 
przybył na sakrę bp. Stepy. Powojenne losy obrazu Matki Boskiej Łaskawej 
omawiali prałaci i kanonicy gremialni Lwowskiej Kapituły Metropolitalnej  
w Lubaczowie na spotkaniu wraz z abp. Baziakiem 18 grudnia 1947 roku. Jedno 
było pewne – obraz w Tarnowie był bezpieczny. Po powrocie z internowania 
arcybiskup pozostawił go pod opieką proboszcza katedry.
Po śmierci abp. Baziaka w 1962 roku kolejnymi administratorami apostolskimi 
archidiecezji w Lubaczowie byli biskupi: Jan Nowicki i Marian Rechowicz. 
Biskup Nowicki przejął obraz z Tarnowa i umieścił go w swojej prywatnej 
kaplicy w domu biskupim w Lubaczowie. Pewne jest, że 2 lutego 1974 roku 
biskup nominat Marian Rechowicz wprowadził uroczyście obraz do prokatedry 
w Lubaczowie. 4 maja 1980 roku Kapituła Metropolitalna, na wniosek  
bp. Rechowicza podjęła uchwałę o rekoronacji obrazu. W związku z tym 
zniszczone dzieło oddano do konserwacji w Krakowie. W latach 1981-1982 
konserwował je prof. Józef Nykiel z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zdjął 
wadliwą impregnację, przemalówki, uzupełnił ubytki, przywrócił pierwotną 
wartość artystyczną obrazu. On też wykonał dwie jego kopie, które przekazano 
do archikatedry we Lwowie i prokatedry w Lubaczowie. Papież Jan Paweł II 
nadał temu wizerunkowi jeszcze inną wartość. Podczas swej drugiej pielgrzymki 
do ojczyzny, w niedzielę 19 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze, na skronie Matki 
Bożej Łaskawej nałożył papieskie korony. Powiedział wówczas: „Z najwyższym 
wzruszeniem ozdabiam papieskimi koronami ten wizerunek, który był świadkiem 
ślubów Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 roku, wizerunek, 
przed którym Bogarodzica została po raz pierwszy nazwana Królową Korony 
Polskiej, a naród nasz zobowiązał się do nowego i gorliwego poświęcenia się 
na służbę swej Najmiłosierniejszej Królowej”. 20 czerwca 1983 roku ozdobiony 
koronami przeniesiony został do kaplicy kurii arcybiskupiej, a następnie  
w procesji do prokatedry, gdzie odbyło się jego uroczyste powitanie. Mszę świętą 
celebrował bp Rechowicz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. 
Po pewnym czasie, w związku z prowadzoną rozbudową prokatedry, obraz 
przeniesiono do kaplicy domu biskupiego, a w 1986 roku wywieziono ponownie 
do Tarnowa. Ta informacja o drugiej obecności obrazu w Tarnowie nie ma  
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potwierdzenia  w żadnym źródle. W prokatedrze w Lubaczowie umieszczono 
jego wierną kopię z koronami papieskimi, którą 8 grudnia 1989 roku uroczyście 
intronizował  bp Marian Jaworski.
Oryginał cudownego obrazu – jako „relikwię narodową”, po konserwacji  
w Krakowie w 1991 roku, złożono w skarbcu katedry wawelskiej. Istotną 
kwestią są też miejsca przechowywania wizerunku Matki Bożej Łaskawej  
w samym Tarnowie. Jak wspominał ks. Piotr Gajda, kapelan i sekretarz bp. Stepy, 
było to objęte tajemnicą. Z tego powodu trudno dziś szczegółowo odtworzyć 
dokładną historię wędrówki obrazu. W książce Kraków. To jest wielka rzecz autor 
Stanisław Dziedzic pisze: „W okresie internowania arcybiskupa Baziaka przez 
władze PRL w Tarnowie, poza terytorium obu archidiecezji, obraz Matki Bożej 
Łaskawej znalazł schronienie najpierw w mieszkaniu prywatnym siostry biskupa 
w Tarnowie przy ul. Limanowskiego, a następnie w tamtejszym klasztorze 
sióstr józefitek”. Mieszkanie w kamienicy przy ul. Limanowskiego 15/3,  
w którym zamieszkał abp Baziak, znajdowało się na parterze. Jedno z pomieszczeń 
przystosowano do odprawiania mszy świętych. Tam też na ścianie zawisł lwowski 
wizerunek. Nie ma dowodów, by obraz miał być przechowywany u sióstr 
józefitek. Miejscem pewnym jest katedra. Biskup Leszczyński w monografii  
o archidiecezji lwowskiej zapisał, iż w 1954 roku obraz znajdował się w skarbcu, 
ale dwa lata później znalazł swoje miejsce w bocznym ołtarzu. Biskup Stanisław 
Salaterski jako proboszcz tarnowskiej katedry wspominał, że obraz znajdował 
się w skarbcu, nigdy zaś nie był wystawiony do publicznej czci. Oprócz tych 
dwóch najważniejszych skarbów lwowskich (obrazu Matki Bożej Łaskawej  
i relikwiarza bł. Jakuba Strzemię) zdeponowane były także naczynia liturgiczne 
i tabernakulum.

Ukryte życie biskupa wygnańca
Metropolita lwowski podczas pobytu w Tarnowie nie angażował się duszpastersko. 
Nie ma jakiegokolwiek śladu w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie 
ani w Archiwum Seminarium Duchownego. Kroniki zakonne sióstr józefitek  
z czasu internowania osobiście nakazał zniszczyć abp Baziak. Pomimo zakazu 
i trudności wyjeżdżał potajemnie do Lubaczowa i do Krakowa. W Tarnowie 
w 1955 roku wyświęcił dwóch kapłanów dla „archidiecezji w Lubaczowie”. 
Leżały mu na sercu sprawy archidiecezji lwowskiej i krakowskiej, której był 
administratorem apostolskim. Wyjeżdżał też na krótkie odpoczynki do domu 
józefitek w Radnej Górze. Przez cały czas był śledzony przez funkcjonariuszy 
służby bezpieczeństwa z powodu wywierania „złego wpływu” na miejscowych 
biskupów. Odwiedzali go kapłani krakowscy i lwowscy. (…) Znamienne jest, że 
kiedy prymas przebywał w Komańczy, opracowywał program Wielkiej Nowenny 
przed Millenium Chrztu Polski oraz tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu,  
abp Baziak przesłał mu wówczas z Tarnowa obrazek Matki Bożej Łaskawej. 
W odpowiedzi ksiądz prymas zapisał: „Z całego serca dziękuję za tak miły  

dar w postaci obrazu Matki Bożej Łaskawej, z Lwowskiej Katedry, przy którym 
zrodziło się Królowanie Maryi w Polsce.

(Ks. Jacek Soprych, Obecność cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa 
w Tarnowie i wątki tarnowskie w biografii abp. Eugeniusza Baziaka, Tarnowskie Studia 

Teologiczne 37 (2018) nr 1–2, 
http://dx.doi.org/10.15633/tst.3253; https://czasopisma.upjp2.edu.pl › download)

Ostatecznie 13 sierpnia 1946 roku przybył do Lubaczowa, gdzie świeżo powstała 
administracja apostolska (1946-1992) w polskiej części archidiecezji lwowskiej 
i który stał się odtąd siedzibą arcybiskupa oraz kurii. Jedyną dla Lubaczowa 
sufraganią (podległą diecezją) na terytorium polskim była odtąd większa 
część diecezji przemyskiej (której wschodnie krańce pozostały na sowieckiej 
Ukrainie). Cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, przechowywany w jego 
prywatnej kaplicy w Lubaczowie (od 1974 roku w głównym ołtarzu ówczesnej 
prokatedry; Lwów zachował tylko kopię wizerunku, koronowaną  jednakże przez 
Jana Pawła II). Prowincjonalny Lubaczów stał się odtąd centrum dla rozsianych 
po Polsce „księży lwowskich”. Dla maleńkiej administratury lubaczowskiej  
w latach 1945-1948 seminarium w Kalwarii wyświęciło 20 nowych kapłanów.  
W 1946 roku w całej Polsce znajdowało się 637 księży z archidiecezji lwowskiej, 
zaś w 1948 roku – już 674 kapłanów (tymczasem od września 1939 roku zmarło 
189 kapłanów – w tym w więzieniach 17, a zamordowano 48, zaginęło 15 księży). 
W 1958 r. „lwowiaków” było aż 75718. W 1950 roku UB zainteresował się nagle 
księżmi z „byłej archidiecezji lwowskiej” przebywającymi w Polsce (być może 
należy wiązać ten fakt z jakimiś instrukcjami sowieckimi i kolejnym etapem.

(Jacek Żurek, Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka,  w: Biuletyn IPN 12/2004)

AUGUST HLOND (1881-1948)
Przed powrotem do kraju kard. Hlond otrzymał od Piusa XII nadzwyczajne 
uprawnienia, które faktycznie czyniły go legatem papieskim w Polsce. Te „szczególne 
pełnomocnictwa” opisane zostały w dokumencie Kongregacji Nadzwyczajnych 
Spraw Kościoła, wydanym przez abp. Domenica Tardiniego 8 lipca 1945 roku. Było 
to rozwiązanie bezprecedensowe w historii relacji Stolicy Apostolskiej z Kościołem 
w Polsce. W istocie bowiem papież cedował część swoich uprawnień na prymasa 
Polski. Opierając się na tych uprawnieniach, kard. Hlond podjął historyczną decyzję: 
15 sierpnia 1945 roku ustanowił nowy podział administracji kościelnej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. Utworzył administrację apostolską dla diecezji warmińskiej 
oraz gdańskiej, administrację apostolską w Gorzowie i na Śląsku Opolskim oraz 
we Wrocławiu (dla Dolnego Śląska). Wyznaczył także pięciu administratorów 
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apostolskich, którym nadał szerokie pełnomocnictwa. Umożliwiło to tworzenie 
zrębów Kościoła na ziemiach, które w wyniku postanowień konferencji poczdamskiej 
weszły w skład państwa polskiego.

Prymas Hlond kapłanów ze Wschodu, którzy musieli opuścić swe strony 
rodzinne, przekonywał, że ich dramat ma w dłuższej perspektywie sens. Jesienią 
1945 roku mówił do kleru wileńskiego w Białymstoku: „My z zachodnich rubieży 
znamy dobrze bezbożnictwo brunatne, Wam jest dane poznać i bezpośrednio 
doświadczyć bezbożnictwa materialistycznego. Opatrzność Boża przygotowała 
nas do roli spełnienia pomostu między Zachodem i Wschodem, aby mógł 
po nim przejść nasz Zbawiciel i zjednoczyć w miłości”. Symboliczną wymowę 
miały także słowa, jakie skierował do abp. Eugeniusza Baziaka, zmuszonego 
do wyjazdu ze Lwowa: „teraz Ekscelencja musi wyjechać, kiedyś powróci”. 

Abp Baziak wprawdzie Lwowa już nie zobaczył, ale konsekrował biskupa 
Karola Wojtyłę, który jako Jan Paweł II przygotował powrót innego łacińskiego 
biskupa do Lwowa. Warto dodać, że kard. Hlond był także od 1946 roku 
delegatem specjalnym Stolicy Apostolskiej dla obrządków wschodnich i wspierał 
grekokatolików, choć nie mógł zapobiec aresztowaniu i deportacji ich dwóch 
biskupów wiosną 1946 r. Kościół Greckokatolicki jednak w Polsce przetrwał, 
pomimo że Stalin nakazał jego likwidację na Ukrainie i we wszystkich krajach 
bloku sowieckiego.

Prymas Hlond nie negował całej powojennej rzeczywistości. (…) Dlatego 
w korespondencji ze Stolicą Apostolską przekonywał, że Kościół nie powinien 
występować przeciwko parcelacji wielkiej własności ziemskiej, gdyż – jak 
twierdził – „są to nieodwracalne procesy, którym ze względów społecznych tylko 
przyklasnąć należy”. Nie przerażała go wizja Kościoła ubogiego. Nie bronił 
więc majątków kościelnych, czyli tzw. dóbr martwej ręki. „Nie chcecie sami 
zrezygnować z ziemi… przyjdą czasy, że wam ją zabiorą, a wy ze wstydem 
będziecie ją oddawać”, przekonywał duchowieństwo jeszcze przed wojną. 
Jednocześnie twardo zabiegał o zachowanie własności kościelnej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych, gdzie komuniści celowo utrzymywali prowizorium 
majątkowe, aby mieć instrument do walki z Kościołem. Zdawał sobie sprawę 
z dramatu ludzi, którzy po zakończeniu wojny pozostali w lesie.

Także od kapłanów pomagających żołnierzom podziemia niepodległościowego 
wiedział, jakie są nastroje w tym środowisku. Walki zbrojnej jednak nie popierał, 
gdyż nie widział jej sensu. Miał przy tym świadomość, że Zachód bardzo 
nielojalnie traktuje ofiarność tych, którzy trwali w oporze. Dlatego w ostatnim 
swoim liście pasterskim przestrzegał, aby nie ulegać prowokacjom i „ciemnym 
elementom”. „Życie polskie winno nam być drogie i święte. Nie wolno 
go niepotrzebnie narażać. Krwią polską nie wolno szafować w bezcelowych 

rozgrywkach” – dodawał. W 1946 roku, przeczuwając nadejście okresu nowych 
prób dla Kościoła, przekonał Stolicę Apostolską do stworzenia unii personalnej 
między archidiecezją gnieźnieńską, do której przywiązana jest godność 
prymasowska, a arcybiskupstwem warszawskim. Dzięki temu prymas Polski 
mógł stale urzędować w Warszawie. W ten sposób rozpoczął epokę prymasów, 
którzy brali na siebie obowiązek reprezentowania całego Kościoła w relacjach 
z komunistycznymi władzami. Bez prymasostwa Hlonda nie byłoby prymasa 
Wyszyńskiego, którego osobiście wskazał Piusowi XII.

Kard.  Hlond jednak był pewny swych racji. Jak wyjaśniał w  memorandum dla 
Stolicy Apostolskiej, napisanym w  październiku 1946 roku, zdecydował  się 
na  te  rozstrzygnięcia, ponieważ był przekonany, że  „granica na  Odrze zostanie 
teraz utrzymana i że tylko wojna mogłaby odepchnąć Rosję od tej polskiej granicy, 
którą Stalin uważa za najkrótszą i najbardziej strategiczną linię rosyjskiej obrony 
przeciw atakowi ze  strony Niemców”. Trudno nie  dodać, że  bardzo niewielu 
polskich polityków w kraju, ale także poza granicami, związanych z podziemiem 
niepodległościowym, a także rządem RP na obczyźnie, miało podobną świadomość 
trwałości zapadłych już decyzji i potrafiło wyciągnąć z nich daleko idące wnioski. 

Prymas Hlond nie zapomniał o diecezjach z Kresów Wschodnich, które pozostały 
poza granicami państwa polskiego. Z jego inicjatywy na ich skrawkach, które 
znalazły się w Polsce, utworzone zostały administracje apostolskie z siedzibami 
w Białymstoku (dla archidiecezji wileńskiej), w Drohiczynie (dla diecezji 
pińskiej), w Lubaczowie (dla archidiecezji lwowskiej). Te administratury 
apostolskie odegrały później wielką rolę w podtrzymywaniu życia religijnego 
na Wschodzie, będąc stałym punktem oparcia dla katolików, którzy zostali 
odcięci od wszelkiej łączności ze Stolicą Apostolską. Kapłanów ze Wschodu, 
którzy musieli opuścić swe strony rodzinne, przekonywał, że ich dramat ma 
w dłuższej perspektywie sens. Jesienią 1945 roku mówił do kleru wileńskiego 
w Białymstoku.

(Andrzej Grajewski, Przepustka do historii,  
Gość Niedzielny 47/2013 https://www.gosc.pl/doc/1784612. 

Przepustka-do-historii; Jerzy Pietrzak,  
Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski  

kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, Poznań 2009)

 „J[ego] Em[inencja] ks. prymas Hlond informuje, że został przez Ojca Św[iętego] 
mianowany specjalnym delegatem dla wszystkich wschodnich obrządków  
w Polsce. Kongregacja »Pro Ecclesia Orientali« przelała na ks. prymasa 
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wszystkie władze; ks. biskupi zdadzą relacje według kwestionariusza, który 
będzie im przesłany. Została powołana komisja dla problemów obrządkowych 
w następującym składzie: ks. arcybiskup Baziak, ks. bp. Barda, ks. bp. Stepa” 
– stwierdzano na styczniowym posiedzeniu Komisji Głównej Episkopatu 
(Archiwum Prymasa Polski, Komisja Główna Episkopatu Polski, Protokół  
z posiedzenia, 9 I 1947 r., b.p.). Upoważnienia przekazane prymasowi z Watykanu 
były dlatego istotne, że wraz z deportacją biskupów unickich przestała istnieć 
greckokatolicka kapituła przemyska. Dwaj jej członkowie, którzy pozostali 
na terytorium Polski, nie mogli w myśl prawa kanonicznego samodzielnie 
podejmować żadnych wiążących decyzji. 

(Józef Mandziuk, Z dziejów archidiecezji lwowskiej, „Saeculum Christianum:  
pismo historyczno-społeczne” 2/2, 35-591995)

Zmarginalizowanym faktem wydaje się być to nadanie przez papieża Piusa XII 
dnia 25 października 1946 r. Prymasowi Polski, kard. Augustowi Hlondowi  
i metropolicie krakowskiemu, abp. Adamowi Sapieże szczególnych uprawnień  
w stosunku do duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce. W efekcie prac komisji 
31 marca kardynał Hkond powołał kanonika Bazylego Hrynyka na wikariusza 
generalnego greckokatolickiej Diecezji Przemyskiej, a 1 kwietnia ks. Andrija 
Złupko na wikariusza generalnego Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny.

ADAM STEFAN STANISŁAW BONIFACY JÓZEF 
SAPIEHA (1867-1951)
Podczas II wojny światowej, pod nieobecność przebywającego we Francji pry-
masa Augusta Hlonda, był faktycznym przywódcą Kościoła w Generalnym Gu-
bernatorstwie (zwierzchnikiem Kościoła na terenach wcielonych do Rzeszy był 
bp Walenty Dymek) i jednym z przywódców narodu. Odrzucił możliwość opusz-
czenia Krakowa i Polski. Po podziale archidiecezji wskutek włączenia części jej 
terenów do III Rzeszy a części do Generalnego Gubernatorstwa miał zakaz prze-
bywania na terenach zaanektowanych przez Niemców. 

Już w końcu sierpnia 1939 roku podjął decyzję o ewakuacji najcenniejszych dzieł 
sztuki z Wawelu i ukryciu ich m.in. w Pałacu Arcybiskupim. 3 listopada 1939 
otrzymał od władz okupacyjnych zakaz wstępu na Wawel, a 9 listopada przekazał 
klucze Wawelu posłańcowi generalnego gubernatora Hansa Franka. 

Przez cały okres okupacji był organizatorem i koordynatorem zinstytucjonalizo-
wanej pomocy dla ofiar wojny oraz poszkodowanych w wyniku działań zbroj-
nych. Tuż po wybuchu wojny, 4 września 1939, powołał Obywatelski Komitet 
Pomocy z sekcjami: charytatywną, gospodarczą i sanitarną. Komitet ten działał 

do chwili rozwiązania go przez władze niemieckie w sierpniu 1940 roku. Na 
rzecz komitetu Sapieha przekazał darowiznę finansową z własnych funduszy. 
Wspomagał działalność Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), jedynej formalnie 
uznanej przez Niemców (29 maja 1940) polskiej organizacji charytatywnej.  
W jej skład weszli członkowie dawnego Caritasu oraz Zygmunt Augustyński, 
redaktor naczelny „Gazety Ludowej”, który osobiście składał sprawozdania z jej 
działalności. Sapieha nie był wprawdzie oficjalnie jej członkiem, ale sprawował 
nad nią duchowe kierownictwo i nadzorował jej inicjatywy, a także pośredniczył 
w pozyskiwaniu przez nią środków pomocy materialnej. Na jego prośbę Stolica 
Apostolska przekazała RGO darowiznę pieniężną, za którą następnie – także dzię-
ki zabiegom Sapiehy – nuncjatura apostolska w neutralnym Bernie i Szwajcarii 
zakupiła żywność, odzież i leki przeznaczone do rozdysponowania przez RGO. 

Wielokrotnie apelował do władz okupacyjnych oraz podejmował próby interwencji 
w sprawie traktowania ludności polskiej pod okupacją. Działania te nie przyniosły 
realnego efektu w postaci zmiany postępowania władz niemieckich, jednak były 
jawnym świadectwem postawy arcybiskupa. 2 listopada 1942 roku wystosował 
do generalnego gubernatora Hansa Franka list sprzeciwiający się terrorowi wobec 
Polaków, wspominając w liście także o żydach, którzy byli mordowani przez 
rozpijanych polskich junaków przeznaczonych do budowy dróg (Baudienstjugend). 
Według relacji Sapiehy sceny te sfilmowano i rozpowszechniano film jako dowód 
znęcania się Polaków nad Żydami, co wywołało oddźwięk za granicą. W czerwcu 1943 
roku był inicjatorem ogłoszenia przez Komisję Episkopatu Polski orędzia do władz 
Generalnego Gubernatorstwa w sprawie ograniczania swobód Polaków. 9 listopada 
1943 roku ponownie skierował do gubernatora Franka list w tej sprawie. 17 grudnia 
1943 odbył konferencję z szefem rządu Generalnego Gubernatorstwa Josefem 
Bühlerem oraz wyższym dowódcą SS i policji Wilhelmem Koppe, podczas której 
poruszył kwestię częstego stosowania przez Niemców metody odpowiedzialności 
zbiorowej wobec ludności polskiej. 27 marca 1944 ogłosił odezwę w sprawie 
masowych rzezi Polaków dokonywanych przez Ukraińską Powstańczą Armię  
w porozumieniu z Niemcami na wschodnich kresach Generalnego Gubernatorstwa. 
5 kwietnia 1944 odbył jedyne w czasie okupacji spotkanie z generalnym 
gubernatorem Hansem Frankiem, podczas którego gubernator domagał się od 
niego oficjalnego wystąpienia antybolszewickiego. 2 sierpnia 1944 interweniował 
w sprawie uznania Krakowa za miasto otwarte, co miało ocalić je od zniszczenia 
podczas ofensywy Armii Czerwonej. 

Sapieha współpracował z rządem RP na uchodźstwie i uzyskiwał od niego pomoc 
materialną. Od początku do zakończenia działań wojennych prowadził stale tajną 
korespondencję ze Stolicą Apostolską, referując problemy Kościoła i ludności 
polskiej i prosząc o wsparcie. Pięciokrotnie pisał do papieża Piusa XII, sugerując 
konieczność otwartego potępienia przez Kościół  niemieckiego terroru. 
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Zalecił udzielać potajemnie chrztu Żydom i wydawać im fałszywe metryki. 
Polecenie to podtrzymał po zakazaniu przez okupanta tej praktyki w 1942 roku. 
Gdy w 1941 władze niemieckie rozwiązały oficjalne seminarium duchowne  
w Krakowie, zorganizował struktury seminarium podziemnego. 

Jeszcze przed zakończeniem wojny interesował się kształtem odradzającego się 
państwa polskiego oraz miejscem i rolą Kościoła w tym państwie. Podczas obrad 
konferencji jałtańskiej był przez członków delegacji amerykańskiej wskazywany 
jako kandydat do Rady Prezydenckiej (której zadaniem miało być zorganizowanie 
akceptowanego przez wszystkich obywateli rządu tymczasowego), a po upadku 
koncepcji utworzenia Rady, jako ewentualny uczestnik – obok Edwarda Osóbki-
Morawskiego, Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka, Stanisława 
Grabskiego – rozmów na temat sytuacji wewnętrznej w Polsce, jakie następnie 
odbyły się bez jego udziału w Moskwie (tzw. konsultacje moskiewskie). Stalin 
stwierdził, że obecność Sapiehy ułatwiłaby rokowania, ale... nie jest znany adres 
biskupa.

(http://www.tygodnik.com.pl/numer/2714/kalendarium.html)

17 marca 1945 roku odbyło sie w Krakowie spotkanie z generałem broni Michałem 
Rolą-Żymierskim, ministrem obrony narodowej w Rządzie Tymczasowym 
Rzeczpospolitej Polskiej. Sapieha przekazał ministrowi uwagi na temat sposobu 
przeprowadzenia reformy rolnej oraz gospodarki finansami. 

24 marca 1945 pod jego patronatem i z jego inicjatywy rozpoczęto wydawanie 
„Tygodnika Powszechnego”. 

27 marca 1945 NKWD aresztowało 16 przywódców Polski Podziemnej (m.in. 
komendanta AK gen. Leopolda Okulickiego i Delegata Rządu Londyńskiego na 
Kraj Jana St. Jankowskiego). W tym czasie arcybiskup Sapieha podpisał memoriał 
do prezydenta Bieruta z żądaniem zaprzestania represji wobec żołnierzy AK. 
Departament Wyznaniowy Ministerstwa Administracji uznał to za „usiłowanie 
wywierania wpływu na bieg wydarzeń w kraju”. 

W czerwcu 1945 roku, pod nieobecność przebywającego wciąż na Zachodzie 
prymasa Hlonda abp Sapieha zwołał pierwszą po wojnie konferencję Episkopatu. 
Biskupi zwracają uwagę na biedę i demoralizację społeczeństwa oraz ostrzegają 
przed próbami zmian katolickiej tradycji wychowania polskiej młodzieży i zasad 
życia rodzinnego. W lipcu – przed zapowiadaną amnestią i otwartym działaniem 
opozycyjnych partii politycznych: Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa 
Pracy – Sapieha ogłosił list pasterski, w którym zwracał uwagę m.in. na panujące 
w Polsce „powszechne zakłamanie”, „rozpasanie niesprawiedliwości”, „szukanie 

zemsty” i apeluje: „Rozgrywają się losy naszej Ojczyzny, a tym samym losy 
naszego Kościoła (...). Ufamy w Bogu, że niebawem wybije ostateczna godzina 
sprawiedliwości i wyjdzie on zwycięsko z wszelkich czekających go jeszcze 
trudności. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, 
jaka na nas ciąży (...) Nawet szlachetne porywy, ale nie dosyć rozważne mogą 
sprowadzić na kraj ciężkie straty. Solidarność narodowa, opanowanie siebie, ale 
również odwaga i siła przekonania niech kierują naszym postępowaniem”. 

3 lipca tego roku odwiedził obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.1 sierpnia 1945 
roku abp Sapieha spotkal się z prymasem Hlondem, który parę dni wcześniej 
powrócił do kraju. Po rozmowie w cztery oczy, już w obecności świadków, 
Sapieha prosi Hlonda: „Sprawy prymasowskie niech ks. Prymas bierze znowu  
w swoje ręce, bo prowadzi je lepiej ode mnie”. 

25 sierpnia 1945 roku ponownie powołał zlikwidowany po wybuchu wojny 
Caritas i stanął na jego czele. Jako przewodniczący Caritasu w latach 1945-1950 
uzyskał na jego potrzeby pomoc od 27 zagranicznych instytucji charytatywnych. 
Przez 5 lat działalności Caritas udzieliła pomocy za równowartość 77, 6 mln 
dolarów. 

15 września 1945 roku zaakceptował deklarację ideową organizacji Wolność 
i Niezawisłość. 7 listopada 1945 złożył w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie 
zeznania dla Międzynarodowego Trybunału Wojennego. 

W roku 1947 kard. Sapieha angażował się w wielomiesięczne negocjacje 
na temat nowego uregulowania stosunków między państwem a Kościołem 
(wobec wypowiedzenia we wrześniu 1945 roku przez władze komunistycznej 
Polski konkordatu z Watykanem). Usiłował pokrzyżować plan władz, które 
chciały odsunąć od pertraktacji prymasa Hlonda i rozmawiać bezpośrednio  
z dyplomatami Stolicy Apostolskiej. Rozmawiał na ten temat m.in. z Piusem 
XII podczas kolejnego pobytu w Rzymie. Równocześnie Sapieha bronił papieża 
przed zarzutami komunistycznej propagandy sugerującej, że kwestionuje nową 
zachodnią granicę Polski. 

Wespół z prymasem Hlondem Sapieha słał do władz kolejne listy dotyczące 
polityki wobec Kościoła. Chodzi zwłaszcza o rządowe plany ograniczenia 
szkolnictwa katolickiego oraz o naciski przy werbowaniu młodzieży do wrogich 
Kościołowi organizacji ideologicznych. Punktem spornym były też procedury 
powoływania kapelanów wojskowych, ograniczenia swobody prasy katolickiej 
(cenzura i nikłe limity papieru). 

Pisarz Jerzy Zawieyski, będąc w Warszawie z grupą pisarzy katolickich, został 
zaproszony do kardynała Hlonda na przyjęcie. Zawieyski został zapytany przez 
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Hlonda, co tam Sapieha, jak ustosunkowuje się do dzisiejszej polityki rządu?, 
na co odpowiedział Zawieyski, że tego nie wie, ale wie, że [Zawieyski] został 
skrytykowany przez bliskich arcybiskupowi pisarzy za swoją współpracę 
z pisarzami lewicowymi, na co rzekł Hlond, że Sapieha źle robi, że nie chce 
pogodzić się z rządem, że on, tj. Hlond, jest innego zdania, że korzystniej dla 
wszystkich byłoby dojść do porozumienia. 

(Dokumenty Nr 2 Raport dotyczący spotkania J. Zawieyskiego z kard.  
A. Hlondem, Kraków, 16 X 1946 r. Odpis Kraków, dnia 16 X [19]46 r.  

RAPORT Do spr[awy] Sapiehye. Źródło: IPN Kr 01/1, Materiały dotyczące  
A. S. Sapiehy, t. 1, cz. 4, k. 54, msps Kardynał  

– ostatnie lata posługi i stanowisko wobec władz Polski Ludowej)

Stefan Wyszyński, najmłodszy ordynariusz w Polsce, od dwóch lat był biskupem 
lubelskim. Ani on sam, ani członkowie Episkopatu Polski, nie spodziewali się tej 
nominacji.

Po śmierci Prymasa Hlonda papież Pius XII 5 listopada 1948 rozszerzył 
nadzwyczajne uprawnienia kardynała Sapiehy w stosunku do duchowieństwa 
i wiernych greckokatolickich na wszystkie diecezje polskie. W grudniu 1948 
kardynał Sapieha wystosował do prezydenta Bieruta memoriał, w którym 
sprzeciwił się posunięciom władzy państwowej takim jak likwidacja szkół 
katolickich, utrudnianie i ograniczanie posługi duszpasterskiej chorym i więźniom, 
szykanowanie prasy katolickiej, indoktrynacja obywateli oraz szkalowanie 
duchowieństwa i hierarchii kościelnej. 4 stycznia 1949 nowy Prymas arcybiskup 
Stefan Wyszyński, dotychczasowy biskup diecezjalny lubelski, przejął władzę 
prymasowską. 

23 stycznia 1950 roku władze zarządziły rewizje i kontrole we wszystkich biurach 
Caritasu i ustanowiły zarząd przymusowy. Na protest Sapiehy odpowiada premier 
Cyrankiewicz: twierdzi, że w Caritasie doszło do „rażąco ciężkich wykroczeń”  
i „trwonienia majątku”. Pojawiają się też oskarżenia o wykorzystywanie Caritasu 
do „obcych celów” przez „żywioły dnia wczorajszego, zaślepione nienawiścią do 
Polski Ludowej”. Sformułowania takie oznaczają, że niewykluczone jest wytoczenie 
władzom Caritasu (a więc i Sapieże) procesu. 6 marca kardynał zdeponował  
w archiwach Kurii „Oświadczenie”: „W razie gdybym był aresztowany stanowczo 
niniejszym oświadczam, że wszelkie moje tam złożone wypowiedzi, prośby 
i przyznania się są nieprawdziwe. Nawet, gdy one byłyby wygłaszane wobec 
świadków, podpisane, nie są one wolne i nie przyjmuję ich za swoje”. 

3 kwietnia 1950 roku w Pałacu Biskupim w Krakowie odbyła się Konferencja 
Episkopatu. Tematem nr 1 była sprawa porozumienia z rządem (nad jego tek-
stem pracowano od lipca 1949 roku – dotyczyło ono nie tylko statusu Kościoła, 
ale na żądanie władz zawierać miało także deklaracje ideologiczne, m.in. od-
cięcie się hierarchii od zbrojnego podziemia). Jak zapisał w protokole z obrad  
bp Zygmunt Choromański, „wszyscy – z wyjątkiem jednego głosu – wypowie-
dzieli się za podpisaniem, ale z warunkiem uprzedniego rozładowania atmosfe-
ry”. Nie wiadomo, kto głosował przeciw – krążą pogłoski, że był to kard. Sapieha,  
że dyskusja była burzliwa, a Metropolita opuścił salę trzaskając drzwiami. Prymas 
 Wyszyński w Zapiskach więziennych wspomina, że wobec niezdecydowania 
Episkopatu musiał rzucić na szalę „własną formację umysłową”. To zdecydo-
wało, że – jak podkreśla dwukrotnie – „w obecności kardynała Sapiehy” biskupi 
uznali, że porozumienie zawrzeć trzeba. Zostało ono podpisane 14 kwietnia. Kil-
ka dni wcześniej kard. Sapieha na życzenie Episkopatu i Prymasa wyjechał do Rzy-
mu, zapewne z misją przedstawienia w Watykanie argumentów polskich biskupów.  
20 kwietnia, po kilkudniowym oczekiwaniu, został przyjęty przez papieża Piusa XII. 

Sapieha 18 lutego 1946 roku został mianowany przez papieża Piusa XII 
kardynałem. Kapelusz kardynalski otrzymał z rąk papieża 23 lutego 1946  
w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Na kościół kardynalski papież przeznaczył 
mu kościół Santa Maria Nuova na Forum Romanum. Po powrocie z uroczystości 
do Krakowa został owacyjnie powitany przez tłumnie zgromadzoną społeczność 
miasta, od dawna wyczekującą obdarzenia go godnością kardynalską.  
24 października 1946 papież Pius XII nadał mu nadzwyczajne uprawnienia 
ordynariusza dla duchowieństwa i wiernych obrządku greckokatolickiego  
w niektórych diecezjach. 

Po zerwaniu 12 września 1945 roku przez polskie władze państwowe 
konkordatu abp. Adam Sapieha uczestniczył w posunięciach zmierzających 
do normalizacji relacji państwo-Kościół. W maju 1947 roku reprezentował  
w tej sprawie polski Episkopat na rozmowach ze Stolicą Apostolską w Rzymie. 
23 kwietnia 1948 roku wraz z prymasem Hlondem przesłał list do prezydenta 
Bolesława Bieruta, poruszający kwestię potrzeby rozmów między państwem  
a Kościołem. W czerwcu tego roku ponownie wyjechał do Rzymu, aby podjąć 
starania na rzecz powołania eksperta do spraw stosunków między Watykanem 
a Polską. Jednocześnie otrzymał od papieża Piusa XII zapewnienie, iż Stolica 
Apostolska nie kwestionuje granic polskich po II wojnie światowej, a więc 
przynależności Ziem Zachodnich i Północnych do Rzeczypospolitej. 

22 października 1948 roku zmarł Prymas kardynał August Hlond, następcę 
upatrywano wśród starszych wiekiem i doświadczonych biskupów. Wymieniano 
przede wszystkim metropolitę poznańskiego Walentego Dymka, ale także biskupa 
łódzkiego Michała Klepacza czy wygnanego metropolitę Lwowa arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka.

Tymczasem kardynał Hlond na kilka dni przed śmiercią podyktował list do 
papieża Piusa XII, w którym jako następcę wskazał biskupa Wyszyńskiego. 
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Sam Prymas pojedzie do Watykanu 
dopiero za rok. 
W 1951 roku kard. Adam Sapieha, 
metropolita krakowski, poprosił pa-
pieża, by po jego śmierci mianował 
następcą Baziaka. Pius XII przychy-
lił się, abp Eugeniusz Baziak został 
mianowany koadiutorem metropolity 
krakowskiego, a na wypadek śmierci 
kardynała – administratorem apostol-
skim z prawami biskupa rezyden-
cjalnego. W kwietniu 1951 roku abp 
Baziak przybył do Krakowa, zaś 23 
lipca został administratorem apostol-
skim archidiecezji po śmierci kard. 
Sapiehy. 
W lipcu 1950 kard. Sapieha poważ-
nie zachorował. W październiku 
tego roku przeszedł zawał serca. 
Po chwilowej poprawie stanu zdro-
wia w pierwszych miesiącach 1951 
roku powrócił do aktywności dusz-

pasterskiej. 19 kwietnia 1951 roku po raz ostatni przewodniczył Mszy Świętej.  
3 maja tego roku przekazał rządy w archidiecezji wikariuszowi generalnemu, 
arcybiskupowi Eugeniuszowi Baziakowi, który jako arcybiskup metropolita 
lwowski obrządku łacińskiego na wygnaniu od 23 marca 1951 roku był formal-
nie – przy zachowaniu swoich dotychczasowych funkcji – biskupem koadiuto-
rem kardynała. W lutym 1951 Sapieha wyjechał do Warszawy, by po raz ostatni 
uczestniczyć w Konferencji Episkopatu. 15 kwietnia 1951 opuścił Pałac Biskupi, 
udając się do Domu Katolickiego (dziś Filharmonii) na zebranie Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. 16 kwietnia w piśmie do Bieruta protesto-
wał przeciw planowanej akcji wysiedleń z Krakowa. 10 maja 1951 roku Sapieha 
odbył ostatnie spotkanie z prymasem Wyszyńskim. 
Zmarł 23 lipca 1951 roku w osiemdziesiątym czwartym roku życia, pięćdziesiątym 
ósmym roku kapłaństwa i czterdziestym roku sprawowania władzy biskupiej.  

24 lipca 1951 roku rozpoczęły się uroczystości żałobne. O godz. 6.30  
ks. bp Stanisław Rospond odprawił mszę św. w intencji zmarłego. Uczestniczyli  
w niej członkowie rodziny, najbliżsi współpracownicy księcia kardynała, przedsta-
wiciele duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Następnie trumna wraz ze zwło-
kami zmarłego została przeniesiona do bazyliki OO. Franciszkanów w Krakowie. 
Tam wierni przez ponad dwa dni mogli odwiedzać świątynię, aby pożegnać księcia 

Oświadczenie kardynała Adama Stefana Sapiehy 
sporządzone na wypadek aresztowania (zbiory 
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie), 
w: Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867–1951) 
- Pamiec.pl, s. 24, https://pamiec.pl › download › 
Sapiehainternet

kardynała. Przeniesienie zwłok na Wawel odbyło się natomiast w poniedziałek 
26 lipca o godz. 16.00. Kondukt żałobny prowadził ks. prymas Polski Stefan Wy-
szyński w asyście ks. abpa Jałbrzykowskiego i ks. abpa Baziaka.

Pochowany został w katedrze wawelskiej, w krypcie pod Konfesją Świętego Stanisława. 

Nie wahał się także ostro wypowiadać swych sądów wobec prymasa kard. Hlon-
da. W czasie spotkania hierarchów w Krakowie w listopadzie 1947 roku na na-
legania prymasa, by duchowni diecezji krakowskiej ograniczyli w swych wypo-
wiedziach wątki antykomunistyczne, miał odpowiedzieć: „że nie będzie udawał 
innego niż jest nastawiony wewnętrznie, walki nie chce, ale na żadne uległości 
nie pójdzie, nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz (...)”. Posta-
wę taką prezentował również wobec podległych sobie duchownych. Komuniści 
przyjęli z ulgą śmierć kardynała.

(Oprac. na podst.: Ks. Józef Marecki, Filip Musiał, Krakowska Opoka – Kardynał  
Adam Sapieha, Biuletyn IPN Kraków http://www.polska1918-89.pl/pdf/krakowska-

opoka-%E2%80%93-kardynal-adam-sapieha,5210.pdf; Bp Julian Groblicki,  
Książę Adam Stefan Kardynał Sapieha. Arcybiskup Metropolita Krakowski 1911-1951 

jako duszpasterz, Historica Cracoviensia1997-1998, t. 4 -5;  
Ks. Jan Nowak, Książę kardynał Adam Stefan Sapieha jako apostoł miłosierdzia w 

naszej ojczyźnie?, Polonia Sacra 18 (2014) nr 2 (35)  
oraz kalendarium: Krzysztof Burnetko, Tomasz Fiałkowski, Mateusz Flak,  

Artur Klimaszewski i Dariusz Poremba, wykorzystano Księgę Sapieżyńską t. I-II 
(Kraków 1982 i 1986), hasło „Adam Stefan Sapieha” ks. Jerzego Wolnego  

w Polskim Słowniku Biograficznym (t. XXXIV, zeszyt 123,  
 roczniki „Tygodnika Powszechnego”) 

„POROZUMIENIE”
Stosunki panstwa z Kosciołem zaczeły się gwałtownie pogarszać po sfałszowanych 
wyborach do Sejmu Ustawodawczego i powstaniu PZPR. Odsunięcie 
Władysława Gomułki od kierownictwa w partii oraz wyeliminowanie legalnej 
opozycji było początkiem zmiany polityki. Na początku 1949 roku władze 
postanowiły zmusić Episkopat Polski do zawarcia formalnego porozumienia  
z rządem, które potwierdzałoby prymat państwa i stanowiło formalne poparcie 
Kościoła dla dokonanych zmian ustrojowych. Jeszcze w 1949 roku pojawił się ruch 
księży patriotów. Równocześnie władze zaczęły domagać się od biskupów podpisania 
porozumienia. Chodziło o przekonanie Zachodu, że Kościół nie jest prześladowany.
Warto zaznaczyć, że na porozumienie nie godził się kard. Sapieha, nie zgodził 
się Watykan, Prymas Wyszyński wziął całą odpowiedzialność za zawarcie 
dokumentu na siebie.
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Kardynał Wyszyński: „rzuciłem na szalę dyskusji własną formację umysłową, 
z jej cechami i brakami. I ona zdecydowała w Krakowie, podczas konferencji 
Episkopatu, że Porozumienie zawrzeć trzeba”. 

(Lech Mażewski, Prymas Stefan Wyszyński i polski Kościół w pierwszej połowie lat 50. 
XX wieku, www.bezc.pl ›artykul › prymas-stefan-wyszynsk...)

– W sprawie tego porozumienia doszło do różnicy zdań między głównymi 
postaciami Kościoła w Polsce, czyli kard. Sapiehą a prymasem Wyszyńskim.  
Co ich podzieliło?
– Kard. Sapieha uważał, że należy zwlekać z podpisaniem porozumienia, 
przeciągać negocjacje. Wyszyński uważał, że jeśli nie zostanie ono podpisane, 
władze uderzą mocno w Kościół. I faktycznie na początku 1950 r. ruszył atak  
i to na kilku frontach, m.in. odebrano Kościołowi Caritas, przejmowano majątki 
kościelne, pozbawiono wolności na kilka dni biskupa chełmińskiego Józefa 
Kowalskiego. 
– Wyszyński przeforsował podpisanie porozumienia (14 kwietnia 1950 r.). Kard. 
Sapieha był wtedy w Watykanie, ale wiadomo, że nie był zadowolony z decyzji 
prymasa. Jeden z biskupów sprzeciwił się Wyszyńskiemu. Nadal nie wiadomo który?
– Historycy sugerują, że mógł być to abp Walenty Dymek, metropolita poznański, 
albo abp Eugeniusz Baziak z Krakowa, lub bp kielecki Czesław Kaczmarek. 
Biskupów sceptycznie nastawionych wobec porozumienia nie brakowało, lecz 
nie chcieli wystąpić otwarcie przeciw Wyszyńskiemu. 
– Jak Pan ocenia to porozumienie? Jego zapisy niektórych mogą dziś szokować, 
bo m.in. biskupi zadeklarowali zwalczanie „zbrodniczej działalności band 
podziemia” czy karanie konsekwencjami kanonicznymi „duchownych, winnych 
udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej”.
– Moim zdaniem Wyszyński wykazał się wtedy głębokim realizmem. Gdyby nie 
doprowadził do jego podpisania w 1950 r., to uderzenie w Kościół nastąpiłoby od 
razu, a nie w 1953. Prymas zyskał niemal trzy niezwykle ważne lata. Jeśliby postąpił 
inaczej, władzę nad Kościołem przejęliby już w 1950 r. księża patrioci i to na trwałe. 
Przypomnę, że w 1953 r. umarł Stalin, a niedługo później zaczęła się tzw. odwilż. 
– Po aresztowaniu prymasa i innych biskupów oraz usunięciu z diecezji kolejnych, 
kto rządził w Kościele?
– Zdziesiątkowany episkopat został poddany szantażowi personalnemu. Władze 
powiedziały, że albo nowym przewodniczącym Episkopatu Polski zostanie 
biskup łódzki Michał Klepacz, albo każdego, który zostanie wybrany, czeka los 
prymasa Wyszyńskiego. Biskupi ustąpili. 
– Jakim przewodniczącym był biskup Klepacz?
– Nie cieszył się autorytetem na miarę Hlonda czy ciągle młodego Wyszyńskiego, 
nie mówiąc o Sapieże. Należy jednak pamiętać, że czasy były wyjątkowo trudne. 

Niemniej po 1953 roku Kościół hierarchiczny niemal zamarł. A jak się zbierał, 
to podejmował niezbyt chwalebne uchwały, np. popierające wybory do rad 
narodowych. Można powiedzieć, że między 1953 a 1956 r. Kościół na poziomie 
biskupów został w dużym stopniu ubezwłasnowolniony i niemal wbudowany  
w system polityczny. Kościół w Polsce nie został jednak nawet wtedy całkowicie 
podporządkowany władzy; nie brakowało odważnych duchownych. Biskupi 
mówili jednak to, co władze chciały. Od 1955 r. hierarchowie podejmowali próby 
uwolnienia uwięzionych biskupów i starali się o powrót do diecezji hierarchów 
z nich usuniętych. 
– Wyjątkowo niepokornym biskupem był chyba Czesław Kaczmarek. Znane jest 
jego aresztowanie i skazanie na 12 lat więzienia na początku lat 50., lecz i później 
wielokrotnie dawał się władzy we znaki. W 1959 r. do szału doprowadził Gomułkę.
– To rzeczywiście epizod wart przypomnienia. W lutym 1959 r. bp Kaczmarek 
wygłosił w katedrze kieleckiej kazanie, w którym skrytykował prześladowania 
katolików w Chinach. Komuniści wystosowali do episkopatu pismo, w którym 
odmówili zgody na zajmowanie przez Kaczmarka stanowiska ordynariusza 
diecezji kieleckiej. Episkopat odparł, że usunąć biskupa z diecezji może tylko 
papież. Jan XXIII nie tylko nie zamierzał tak postąpić, ale w sierpniu 1959 r. 
wystosował list do biskupa kieleckiego. W nim złożył mu życzenia z okazji 
okrągłego jubileuszu (!) 37-lecia kapłaństwa i zapewniał o swej szczególnej 
dlań życzliwości. Gomułka nie zamierzał jednak ustąpić. Wyszyński widząc 
to, zwrócił się do I sekretarza o spotkanie. Jest ono rysą na życiorysie 
wielkiego prymasa. Chciał bowiem poświęcić biskupa.
– Zapis negocjacji Gomułki i Wyszyńskiego jest rzeczywiście tekstem niezwykłym. 
– Ale i efekt może zdumiewać. Gomułka chciał, by Kaczmarek na przynajmniej 
dwa lata wyjechał do Rzymu, a Wyszyński przystał na to i zasugerował 
Kaczmarkowi udanie się na długi urlop. 
– Kaczmarek odmówił wyjazdu do Rzymu. Wyjechał jedynie do Krynicy, ale 
szybko wrócił do Kielc. 
– Bo z Wolnej Europy dowiedział się o rezultatach rozmowy prymasa z Gomułką 
w jego sprawie. W dodatku Kaczmarek zwrócił się do papieża z pytaniem, 
czy jest akceptowany jako ordynariusz. W odpowiedzi uzyskał następującą 
odpowiedź: „Stolica Apostolska jest od mianowania i ustanawiania ordynariusza, 
nie od usuwania go”. Dla prymasa takie stanowisko Jana XXIII z pewnością nie 
było przyjemne. Dla władz biskup Kaczmarek do końca życia był człowiekiem 
niewygodnym. Zastanawiały się nawet, czy go nie aresztować, ale Gomułka nie 
zrobił tego, bo, co trzeba mu oddać, był przeciwnikiem więzienia księży. 
– Nie wszystkim biskupom podobał się apodyktyczny styl zarządzania Kościołem 
przez kard. Wyszyńskiego.
– Ale wszyscy mieli świadomość, że władza chce ich poróżnić z prymasem czy 
z innymi hierarchami i skutecznie bronili się. W czasie poufnych rozmów, które 
rządzący na szczeblu wojewódzkim przeprowadzali z biskupami, starali się 
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wydusić od nich informacje o konfliktach wewnątrz Episkopatu. Niemal z reguły 
takie rozmowy kończyły się dla władz niepowodzeniem. Jedynie kilka razy udało 
im się wymusić na biskupach delikatną krytykę prymasa.

(Fragmenty: Od Sapiehy i Hlonda do Glempa, z prof. Antonim Dudkiem  
rozmawiał Włodzimierz Knap 25 sierpnia 2015, Dziennik Polski https://

dziennikpolski24.pl/od-sapiehy-i-hlonda-do-glempa/ar/6248570)

W porozumieniu hierarchowie zobowiązali się m.in. do: poszanowania prawa 
i władzy państwowej, nie utrudniania wprowadzania kolektywizacji rolnictwa, 
„potepienia zbrodniczej działalności podziemia”, w tym piętnowania księży, 
którzy mieli kontakty z tzw. bandami. (…) We wszystkich sprawach Kościół 
powinien kierować się „polską racją stanu”. Ten ostatni zapis szczególnie raził 
Stolicę Apostolską. W komentarzach Watykanu dominowało przekonanie, że 
Episkopat dał się „podejść” i zamiast uniknąć prześladowania jeszcze mocniej się 
na nie naraził. Papież zarzucał także Prymasowi, że – zawierając porozumienie 
z rządem – przekroczył swoje kompetencje, traktował bowiem umowę jako 
swoisty konkordat. Ten, jak wiadomo, leżał w gestii Stolicy Apostolskiej..

(Małgorzata Lubecka, Porozumienie Państwo-Kościół i jego reperkusje na przykładzie 
województwa ostrołęckiego, cejsh.icm.edu.pl › element › tom25-35-lubecka)

Przyszłość pokazała, że „porozumienie” i tak natychmiast zaczęło być łamane 
przez reżim w tych punktach, które miały ocalić Kościół przed natychmiastową 
zagładą: już pięć dni później powołano Urząd ds. Wyznań, który zaczął decydować 
o obsadzie placówek kościelnych, a 2 maja „Sejm” uchwalił ustawę o konfiskacie 
dóbr kościelnych. Różnice w stosunku do władz komunistycznych hierarchów 
Adama Sapiehy i Stefana Wyszyńskiego wynikały z ich doświadczeń życiowych. 
Adam Sapieha miał za sobą prowadzenie diecezji w latach okupacji i wiedział, 
że zbytnia uległość wobec władzy totalitarnej nie popłaca. Wyszyński takiego 
doświadczenia nie posiadał. Był „spadkobiercą” idei prymasa Hlonda, że „życia  
i Kościoła nie wolno niepotrzebnie narażać”. Poza tym, jako niedawno mianowany 
biskup i prymas, na co władze musiały wyrazić zgodę, mógł czuć się wobec tej 
władzy zobowiązany. Nikt nie wiedział przecież, jak długo potrwa rozwijający się 
w tym czasie reżim stalinowski i jakie przybierze rozmiary.

Przepowiednia Sapiehy sprawdziła się w osobie jego następcy. Przygotowywa-
na w 1952 roku wielka operacja władz bezpieczeństwa, mająca na celu kompro-
mitację emigracyjnych stronnictw politycznych, doprowadziła zarazem do ude-
rzenia w Kościół polski, zaś ofiarami stali się księża związani z krakowską ku-
rią metropolitalną. „Proces kurii krakowskiej”, która stanowić miała imperiali-
styczny ośrodek szpiegowski, zakończył się karami wieloletniego więzienia oraz  

– na szczęście nie wykonanymi – karami śmierci. Komunistyczna sprawiedliwość 
dosięgnąć nie mogła w zaświatach prymasa Hlonda i abp. Sapiehy, za to pamięć  
o nich została zohydzona zeznaniami duchownych krakowskich, którzy w wy-
niku tortur i przymusu załamalisię w śledztwie, świadcząc na procesie przeciw-
ko nobliwym hierarchom.  Abp. Baziaka oraz jego sufragana, bp. Stanisława 
Rosponda, burza ominęła bokiem. Zamknięci w areszcie domowym 2 grudnia 
1952 r., następnie uwięzieni 16 grudnia w krakowskim UB, złożyli wymuszone 
zeznania, lecz... zostali zwolnieni. I choć nazwiska ich padły na sali sądowej, 
co oznaczało – wedle wszelkich zasad komunistycznego procesu – że przywo-
łane osoby siedzą już w kazamatach lub właśnie szykowana jest dla nich wię-
zienna cela, to obaj biskupi dotrwali szczęśliwie na wolności do końca „nocy 
stalinowskiej”. Dlaczego tak się stało? 
Wydaje się, że abp Baziak zwłaszcza niewiele mógł wnieść do ówczesnego 
procesu i dopiero zbierano nań kompromitujące „lwowskie” materiały, nie-
wiele jednak mające wspólnego ze sprawami kurii krakowskiej. Jako jeden  
z ważniejszych hierarchów nie mógł być ot, tak sobie skazany, choćby i w re-
żyserowanym procesie. Zachodziła też możliwość jego zgonu w areszcie śled-
czym (dopiero we wrześniu 1953 r., prawie po trzech latach śledztwa, do winy 
przyzna się na sali sądowej, w świetle kroniki filmowej, kielecki bp Czesław 
Kaczmarek, co da asumpt do aresztowania Prymasa Polski). Uwolnienie bisku-
pów krakowskich nie było jednak takie proste, pozostawał też problem opróż-
nionej stolicy metropolitalnej. 4 grudnia z gen. Edwardem Ochabem (zastępca 
członka Biura Politycznego KC PZPR) rozmawiał bp Michał Klepacz, ordyna-
riusz łódzki i członek Komisji Głównej Konferencji Episkopatu, która odbyła 
posiedzenie tego samego dnia (komisja, do której należał także abp Baziak, 
była „mózgiem” Episkopatu, pod przewodnictwem prymasa). 
Spotkanie odbyło się z inicjatywy władz, zaś Ochabowi wyraźnie zależa-
ło na tym, by Episkopat poparł wszystkie dotychczasowe posunięcia ko-
munistów w sprawie krakowskiej kurii zgodził się na nominację w Krako-
wie dogodnych im kandydatów. Bp Klepacz obiecał, że odpowiedź będzie 
dostarczona do 12 grudnia. 11 i 12 ponownie zebrała się Komisja Głów-
na (oraz Konferencja Episkopatu), by podjąć decyzję w „sprawie krakow-
skiej”. W tym czasie bp Klepacz spotykał się z Ochabem jeszcze 5, 9, 10  
i 12 grudnia. Prymas, próbując polubownie załatwić sytuację, wysunął kandy-
datury bp. Klepacza i bp. Zygmunta Choromańskiego (sekretarza Episkopatu), 
jednak Ochab odrzucił ofertę. Ostatecznie, na propozycję Ochaba w rozmowie 
z bp. Klepaczem 10 grudnia, by kapituła krakowska wybrała wikariusza archi-
diecezji, prymas za zgodą Komisji Głównej ustalił kandydaturę dotychczaso-
wego sufragana sandomierskiego, bp. Franciszka Jopa. 13 grudnia dokonano 
wyboru. 

(https://pamiec.pl › download › biuletyn1247)
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23 lipca 1951 roku kardynał Sapieha zakończył, jak wspomniano, swe 
pracowite życie. Tego samego dnia abp Baziak objął funkcję administratora, 
dzięki czemu zachowano ciągłość władzy w archidiecezji, a stanowisko 
metropolity krakowskiego pozostało nieobsadzone. Jednocześnie krakowska 
Kapituła Metropolitalna na nadzwyczajnym posiedzeniu wybrała go na 
wikariusza kapitulnego archidiecezji. 2 stycznia 1952 roku prymas Stefan 
Wyszyński notował w swym dzienniku: „Właśnie wczoraj otrzymałem list od 
monsignora Tardini, z Sekretariatu Stanu, w którym proszą o podanie terna 
[trzech kandydatur] na stolicę krakowską. Jej bowiem działalność wymaga 
starannego rozpatrzenia sprawy. Życzenie to niemal jest nie do spełnienia. 
Trzeba bowiem przeprowadzić proces kanoniczny, wyniki jego przesłać do 
Rzymu. A ponadto trzeba wyczuć, czy Rząd nie wniesie sprzeciwu przeciwko 
przedstawionym Stolicy Świętej kandydatom. Jak to wszystko uczynić – nie 
wiem! Z punktu widzenia kościelnego nie ma obecnie szczególnego powodu 
do przyśpieszania nominacji. Ale czy to nie będzie uważane przez Rząd za 
próbę zaskakiwania, za chęć utrzymywania status quo? 

Rząd interesuje się sprawą. Chciałby widzieć na stolicy krakowskiej takiego 
człowieka, który mógłby »rywalizować« z Prymasem”. Franciszek Mazur 
(odpowiedzialny w Biurze Politycznym KC PZPR za sprawy kościelne)  
w rozmowie z Prymasem 19 kwietnia tr. odrzucił możliwość przedstawienia 
przez Kościół polski Stolicy Apostolskiej uzgodnionych wcześniej z władzami 
trzech kandydatów, żądając de facto zgody na nominację dogodnej komunistom 
osoby. Z tej właśnie strony przyszedł niespodziewany cios i o dalszych losach 
arcybiskupa wcale nie zadecydowały jego „lwowskie” koneksje, lecz sytuacja  
w osieroconej przez Sapiehę kurii metropolitalnej. Jak groźne memento  
brzmiały słowa księcia-metropolity, który zdążył zapisać półtora roku 
przed śmiercią: „W razie gdybym był aresztowany, stanowczo niniejszym 
ogłaszam… 

(Pro memoria, mps, zapis z 2 I 1952 r., cyt. za: Peter Raina, Kościół w PRL.  
Dokumenty. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, 

 t. 1: 1945-1959, Poznań 1994)

PROCES
Już w czasie choroby Sapiehy zyskiwano niemal codzienne raporty o jego stanie 
zdrowia przekazywane m.in. przez informatora „Kot”. Jednocześnie bezpieka 
starała się monitorować sytuację w kurii i dociec – poprzez sieć agenturalną – kto 
ma szansę zastąpić kard. Sapiehę i objąć władzę w archidiecezji. Już po śmierci 
metropolity informator „Dyrektor” raportował bezpiece: „okazało się, że abp 
Baziak ma nominację z Rzymu objęcia po śmierci Sapiehy administratury diecezji 
krakowskiej, lecz nie jest on mianowany Ordynariuszem, gdyż nie zrzekł się 
jeszcze ordynariatu diecezji lwowskiej”. Jednocześnie bezpieka zaktywizowała 
sieć agenturalną wszystkich pionów WUBP, by na bieżąco orientować się  
w nastrojach społecznych i z wyprzedzeniem uzyskać informacje o ewentualnych 
niepokojach związanych ze śmiercią metropolity. W obawie przed tłumem 
wiernych, którzy mieli uczestniczyć w pogrzebie kard. Sapiehy, zmobilizowano 
gigantyczną liczbę funkcjonariuszy UB i MO – w odwodzie trzymając wojskowe 
jednostki KBW. Akcja zabezpieczenia pogrzebu była jednym z największych – 
jeśli nie największym – przedsięwzięciem WUBP w tym czasie. Komunistyczne 
władze partyjno-państwowe, na równi z funkcjonariuszami MBP, zdawały sobie 
sprawę, że walka z Kościołem krakowskim mogła zakończyć się sukcesem 
jedynie po zniszczeniu legendy „Księcia Niezłomnego”. Dlatego swoistym 
epilogiem do działań aparatu represji przeciw kard. Sapiesze stał się tzw. proces 
kurii krakowskiej, przygotowany jesienią i zimą 1952 roku, a przeprowadzony  
w styczniu następnego roku. Propagandowa oprawa procesu, w którym sądzono 
działaczy niepodległościowych współpracujących z polskim wychodźstwem 
politycznym oraz duchownych z krakowskiej kurii niepowiązanych z działalnością 
konspiracyjną, została skonstruowana tak, by skompromitować zmarłego kard. 
Sapiehę.

Prokurator: A więc kuria dążyła do wojny? Ks. Tadeusz Kurowski: „Tak”. 
Załamał się również zatrzymany w innej sprawie ks. Andrzej Mistak, kapelan 
kardynała Sapiehy w latach 1945-1947. Mówił o kontaktach kurii z emigracją, 
ambasadami obcych państw… 

(http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/kardyna%C5%82a+sapiehy)

O tym, że po procesie krakowskim przygotowywano operację na skalę kraju, 
świadczy choćby pismo Naczelnika Wydziału I departamentu IX Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego z 2 kwietnia 1953 roku, wzywające wszystkie 
Wojewódzkie Komendy UB do uzupełniania przekazywanych do Warszawy 
„materiałów  na biskupów przebywających na ich terenie”. W przypadku 
Krakowa i Kielc chodzi o arcybiskupa Eugeniusza Baziaka i biskupów 
Michała Godlewskiego, Stanisława Rosponda, Franciszka Jopa, Jana Stepę 
i Karola Pękalę.
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Podczas pierwszej rewizji w Kurii krakowskiej znaleziono pakunek z dokumentami, 
pochodzący z grobów w lesie katyńskim. Materiał przekazał kardynałowi 
Sapieże ówczesny szef Archiwum Państwowego w Krakowie. Te rzeczy osobiste  
i korespondencja zamordowanych zostały przywiezione do Polski przez delegację 
z Niemiec, zawierały daty z wiosny 1940 roku, co było dowodem na zbrodnię 
sowiecką. Faktu nie ujawniono publicznie.
1 grudnia 1952 roku bezpieka aresztowała arcybiskupa Baziaka. Odpowiadał „nie 
wiem, nie pamiętam”. Przebywał w więzieniu do 24 grudnia 1952 roku, po czym 
areszt zamieniono na dozór milicyjny i polecono wyjechać z Krakowa, odsunięto 
od kierowania lokalnym Kościołem.
W książce Wojciecha Czuchnowskiego Blizna. Proces Kurii krakowskiej 1953 
opublikowano Protokół przesłuchania podejrzanego Baziaka Eugeniusza  
z dnia 11 grudnia 1952 oraz z dnia 17 grudnia. Pytania dotyczyły ukrytego złota, 
broni, wina, dolarów w piwnicach Kurii, które zostały tam zdeponowane przed 
przybyciem Baziaka do Krakowa. Czy o tym wiedział, jeśli tak, dlaczego nie 
zgłosił władzom państwowym w myśl porozumienia Państwo-Kościół. Przyznał, 
że postąpił wbrew porozumieniu, bowiem nie przywiązywał do tego wagi i nie 
zastanawiał się nad tym. Ponadto uważał, że złoto było własnością kardynała 
Sapiehy i jest to sprawa egzekutora testamentu. „Niemniej jednak przyznaję, że 
obowiązkiem moim było nakazać ks. Przybyszewskiemu ujawnić ukryte złoto  
w myśl obowiązujących przepisów, czego jednak nie uczyniłem”. (Ks. Przybyszewski 
zeznawał, że informował nowego ordynariusza o majątku archidiecezji). 
Próbowano zebrać dowody na to, że kosztowności Sapiehów były wywożone ze 
Wschodu przez hitlerowców i deponowane w Krakowie. Wszystko, co znaleziono 
w piwnicach Kurii zarekwirowano, nadając lekom z darów z Zachodu, szatom 
liturgicznym czy winu mszalnemu etykietkę próby przemytu, spekulacji, 
nielegalnego handlu, dywersji, zaś książkom, iż to dowód szpiegowskiej działalności, 
próba obalenia ustroju. W Kurii pracował agent o kryptonimie „Żagielowski”, czyli 
ksiądz Władysław K., który w Kurii pełnił funkcje administracyjne. Z danych IPN 
wynika, że ów agent przewidziany był na stanowisko biskupa krakowskiego. 
Materiały propagandowe podrzucano m.in. w konserwach z paczek przesyłanych 
z Niemiec, np. Stefanii Rospond, daleko spokrewnionej z biskupem Stanisławem 
Rospondem. Przed procesem i skazaniem uratował arcybiskupa Baziaka jego 
kardiolog, na własną rękę odwiedzający pacjenta w więzieniu – prof. Julian 
Aleksandrowicz, ordynator Kliniki Hematologii UJ. Wówczas powiedział dobitnie: 
„jeżeli chcecie mieć męczennika, to zostawcie go w więzieniu”, „jeśli chcecie mieć 
trupa na sali, bierzcie go”.

(Na podst. Wojciech Czuchnowski. Blizna. Proces Kurii krakowskiej 1953, Kraków 2003)

Bezstresowy rozmówca (ks. Józef Szczotkowski)

W otoczeniu abp. Eugeniusza Baziaka i kard. Karola Wojtyły przez wiele lat 
działało kilku agentów. Jak wynika ze sprawozdania Wydziału XI WUBP  

w Krakowie sporządzonego w październiku 1953 roku, do najcenniejszych 
informatorów i agentów działających w Krakowie, mogących przekazywać 
informacje dotyczące biskupów, urzędników kurii metropolitalnej oraz 
kanoników kapituły katedralnej na Wawelu, należeli: „Żagielowski”, „Honorata”, 
„X”, „Dyrektor”, „Rosa”, „Kos”, „N”, „S. Krzeszowski”. W zredagowanym  
7 listopada 1961 roku „Uzupełnieniu planów operacyjnych przedsięwzięć 
do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. Grupa F” wyszczególniono 
tajnych współpracowników posiadających możliwość bezpośredniego dotarcia  
i informowania o pracy na terenie kurii. Byli nimi: „Marecki” „Rosa”, 
„Brodecki”. W analizie pracy agenturalnej sporządzonej dla potrzeb MSW 
w grudniu 1966 roku informowano o posiadaniu czterech agentów mających 
bezpośredni dostęp do kurii krakowskiej: „Mareckiego”, „Wiernego”, „Jurka” 
i „Brodeckiego”. 

Dotychczasowa praca historyków i publicystów pozwoliła zidentyfikować 
większość z nich. Było to możliwe dzięki zachowanym teczkom personalnym 
oraz teczkom pracy informatorów i tajnych współpracowników. Nie stanowi 
już tajemnicy, że pod pseudonimami „Żagielowski” („Staniszewski”, „Torano”, 
„Carmen”) ukrywał się ks. Władysław Kulczycki, „Honorata” — ks. Władysław 
Wicher, „Dyrektor” („Kolejarz”, „Marecki”, „Tukan”) — ks. Mieczysław 
Satora, „Kos” — ks. Stanisław Czartoryski, „N” („Ares”) — Tadeusz Nowak,  
„S. Krzeszowski” („Biały”) — ks. Bolesław Przybyszewski, „Brodecki” 
(„Kanon”, „Ehler”) — ks. Bolesław Saduś. 

„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 komunistycz-
ną 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 bpa Wojtyły do 
mieszkańców Nowej Huty i do udziału biskupa krakowskiego w nabożeństwie  
w tej dzielnicy. Ten agent był wyjątkowo aktywny, informował, brał pieniądze, 
lekarstwa (chorował na cukrzycę) i upominki…

(Jan Szczepaniak, Bezstresowy rozmówca (ks. Józef Szczotkowski)„Wierny”  SB 
aż do śmierci. Tajemna historia ks. Mieczysława Satory, w: Kościoł katolicki w czasach 
komunistycznej dyktatury między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 1, red. 

Ryszard Terlecki, Jan Szczepaniak, Kraków 2007, s. 79-134)
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Informator ps. „Dyrektor” („Kolejarz”, „Marecki”, „Tukan”)  to ks. Mieczysław 
Satora (1917-1980). Kapłan archidiecezji krakowskiej, m.in. prokurator semi-
narium duchownego, referent Wydziału Gospodarczego Kurii Metropolitalnej, 
notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Zwerbowany w 1947 r. początkowo 
posługiwał się ps. „Kolejarz” (1947-1949), następnie „Dyrektor” (1949 -1960), 
„Marecki” (1960 -1977[?]) i „Tukan” (1977[?]-1980). Oceniany był jako warto-
ściowe osobowe źródło informacji. Wykorzystywano go do inwigilacji kurii oraz 
poszczególnych duchownych, pozyskiwania kurialnych dokumentów (orygina-
łów i fotokopii), pieczęci, a także do fotografowania pomieszczeń kurialnych, 
m.in. pokoi abp. Baziaka. 

(AIPN Kr, 009/5974, t. 1, Teczka personalna TW „Tukan”; t. 2, Teczka pracy 
TW „Tukan”;  zob.: T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie 

archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007, J. Szczepaniak, „Wierny” aż do 
śmierci. Tajemna historia ks. Mieczysława Satory, w: Kościół katolicki w czasach 

komunistycznej dyktatury między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 1,  
red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2007, AIPN Kr, 01/1, Materiały dotyczące  

A. S. Sapiehy, t. 1, cz. 1, k. 16)

W propagandowych wystąpieniach na sali sądowej, na łamach gazet, w radiu 
zarzucano Kurii krakowskiej działania na szkodę Polski i Kościoła, oskarża-
no o szpiegostwo, gromadzenie dóbr materialnych, broni, przygotowywanie 
buntu przeciwko „ludowemu” państwu. Dla spotęgowania terroru z diecezji 
wygnano następcę kard. Sapiehy – metropolitę lwowskiego, metropolitę no-
minata krakowskiego – abp. Eugeniusza Baziaka. Choć proces kurii krakow-
skiej był przedsięwzięciem udanym operacyjnie i propagandowo w sferze kom-
promitacji przynajmniej części duchowieństwa zaangażowanego w działal-
ność niepodległościową, fiasko poniosły próby zniesławienia kard. Sapiehy.  
Tzw. proces kurii krakowskiej stał się ostatnim akcentem działań operacyjnych 
przeciw krakowskiemu „Księciu Niezłomnemu”, który okazał się dla bezpieki 
groźny także po śmierci.

(Ks. Józef Marecki, Filip Musiał, Krakowska opoka – Kardynał Adam Sapieha, Biuletyn 
IPN 1,/2008’ http://www.polska1918-89.pl/pdf/krakowska-opoka-%E2%80%93-

kardynal-adam-sapieha,5210.pdf)

PONOWNE WYGNANIE I POWRÓT (1952-1956)

Jednoczesne umieszczenie w więzieniu arcybiskupa Baziaka zbiegło się, 
nie przypadkiem, z uznaniem przez prymasa narzuconego przez władze 

wikariusza kapitulnego diecezji katowickiej, „księdza-patrioty” Filipa Bednorza 
(określanego przez prymasa mianem „starego pijaczyny”, który pije na koszt 
ZBoWiD). Ustępstwo w Katowicach pociągnęło za sobą więc kolejną represję, 
zaś prymas Wyszyński począł mówić o metodzie „Katowice-Kraków”, mającej 
na celu „urobienie” biskupów przez władze państwowe. 23 grudnia prymas 
spotkał się w Wilanowie z Franciszkiem Mazurem, próbując zbagatelizować 

Rezydencja Arcybiskupa Krakowskiego, kaplica. Arcybiskup Baziak spędzał tu dużo czasu na 
modlitwie, fot. Tom Baziak z USA
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„sprawę krakowską”: „Omawiałem sprawęArc[y]bisku]pa Baziaka. (...) Nadto 
Arc[y]bisku]p ponosi karę za cudze winy. Kard. Sapieha, jako człowiek stary, 
miał wielki nieporządek w papierach i nadto nie bardzo już wiedział, co jest 
wykroczeniem, a co nie, co wolno, a czego w nowym państwie nie wolno. 
Zresztą, nie przywiązywał wielkiej wagi do czynionych ostrzeżeń, że należy 
uporządkować akta. Po śmierci Kardynała nikt nie wziął się do tej sprawy. 
Sądzę, że przez szacunek dla Kardynała. 

To wszystko prowadził Ks. inf[ułat] [Stefan] Mazanek, i tylko on wiedział, 
co jest w aktach i w Archiwum Kurialnym. Gdy ks. Mazanek umarł, nikt nie 
był w stanie tego zbadać, choćby dlatego, że nie uważano tamtej sprawy za 
najpilniejszą, a Arc[y]b[isku]p Baziak, jako Wikariusz Kapitulny, uważał się 
za człowieka tymczasowego. – Otrzymałem obietnicę marszałka Mazura, 
że zreferuje opinię moją Rządowi. Co do biskupa Rosponda otrzymałem 
zapewnienie, że sprawa będzie prowadzona oględnie, a staruszek będzie 
mógł pozostać w swoim domu”. 24 grudnia 1952 r., kilka godzin po ostatnim 
przesłuchaniu, abp Baziak został zwolniony z więzienia razem z bp. 
Rospondem, jednak zabroniono im sprawowania swych urzędów i nakazano 
opuścić Kraków. Arcybiskup zapewne od razu został przewieziony do Krynicy, 
ale powrócił jeszcze na krótko do swej siedziby. W rozmowie telefonicznej  
z prymasem 15 stycznia1953 r. Mazur zgodził się na wyłączenie abp. Baziaka 
i bp. Rosponda z zaplanowanego „procesu kurii krakowskiej”, jednak pod 
warunkiem usunięcia się ich z Krakowa i w konsekwencji wykluczenia Baziaka 
z obrad Komisji Głównej oraz Konferencji Episkopatu. Ostatecznie ustalono, 
że abp Baziak opuści teren archidiecezji krakowskiej oraz nie będzie przebywał 
w administracji apostolskiej w Lubaczowie. Za zgodą prymasa ustalono 
wyjazd hierarchów na kurację do Krynicy, skoro abp Baziak został impeditus 
a territorio cracoviensi (nie miał możności wykonywania władzy biskupiej na 
terenie archidiecezji krakowskiej). Tego samego dnia prymas poinformował 
listownie arcybiskupa o zapadłej decyzji, zaś decyzję władz państwowych 
zawieźli mu do Krynicy bp Choromański i ks. Bronisław Dąbrowski. 22 
stycznia tr. arcybiskup był już napewno w Krynicy, bo informował o tym 
biskupów z Komisji Głównej prymas Wyszyński. Mimo starań śledczych 
nie uzyskano więc żadnego materiału dowodowego, mającego świadczyć  
o powiązaniach biskupów z wywiadem, jednak zeznania jednego z księży 
(Józefa Lelity) stanowiły dla władz duży atut propagandowy. Kard. Sapieha, 
abp Baziak i kanclerz kapituły ks. Stefan Mazanek oskarżeni zostali o osłanianie 
nielegalnej działalności podsądnych orazo prześladowanie „księży-patriotów”, 
szczególnie ks. Bonifacego Woźnego i ks. Henryka Weryńskiego (ks. Woźny, 
eks-prowincjał rozwiązanego w 1950 r. w Polsce zgromadzenia augustianów  
i informator UB oraz ks. Stanisław Huet, związany ze Stowarzyszeniem PAX.

(Jacek Żurek, Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka,  w: Biuletyn IPN 12/2004)

Wśród pozycji wydawniczych odnoszących się do historii Kościoła w czasach 
PRL można wymienić: Kościół w godzinie próby: 1945-1989: nieznane 
dokumenty i świadectwa pod redakcją Tomasza Balona-Mroczka i Jarosława 
Szarka. Wśród osób, które zdaniem autorów zasługują na szczególną uwagę 
znajdują się duchowni: Władysław Góracz, Eugeniusz Baziak, Józef Fundala, 
Ignacy Tokarczyk, Michał Rapacz, Bolesław Stanisław – zapomniany męczennik 
i wielu innych, którzy szczególnie zasłużyli się w walce z komunizmem a nie są 
zbyt znani ludziom współczesnym.

(Historia najnowsza, Recenzje | Katarzyna Szostak | 14 maja 2010 17:52) 

W wyniku przebiegu procesu późnym wieczorem 25 września 1953 Prymas 
Wyszyński został zatrzymany w tzw. małym salonie papieskim, znajdującym 
się na parterze Domu Arcybiskupów Warszawskich. 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 lutym 1953 r. w krakowskim UB zatwierdzono nowy plan śledztwa prze-
ciwko pozostającym w areszcie śledczym księżom, którzy zeznawali wcześniej 
jako świadkowie oskarżenia w „procesie kurii krakowskiej”. W planach UB 
był nowy proces sądowy, który miał udowodnić powiązania szpiegowskie bi-
skupów krakowskich ze Stolicą Apostolską, jednak w czerwcu 1953 r. odstą-
piono od jego realizacji, a w październiku tr. prokuratura umorzyła postępo-
wanie karne przeciwko zwolnionym z aresztu księżom oraz biskupom. Wpływ 
na to niewątpliwie miało aresztowanie prymasa Wyszyńskiego i przygotowy-
wany nowy, wielki proces, w którym zeznania duchownych krakowskich mo-
gły stanowić jedynie materiał do „sprawy odpryskowej”. Po dłuższym pobycie  
w Krynicy abp Baziak osiadł w Tarnowie. Z prymasem kontaktował się listownie 
do czasu jego uwięzienia we wrześniu 1953 r., następnie od przełomu 1955/1956 r. 
Jednym z pośredników był zwolniony z więzienia duchowny lwowski ks.Stanisław 
Skorodecki, internowany razem z prymasem w latach 1953-1954. Ks. Skorodecki, 
złamany w więzieniu i „przystawiony” do prymasa jako konfident UB, zapewne i po 
zwolnieniu – jak możemy się domyślać – odgrywał rolę nie tylko pośrednika między 
swymi zwierzchnikami duchownymi, ale i zwierzchnikami z zupełnie innej insty-
tucji. W kwietniu 1956 r. internowany w Komańczy prymas polecił bp. Choromań-
skiemu poruszyć w rozmowach w Komisji Mieszanej Rządu i Episkopatu m.in. zre-
widowanie spraw usuniętych z diecezji biskupów, w tym sprawę abp. Baziaka. Dzień 
przed powrotem prymasa do Warszawy, 27 października 1956 r., bp Klepacz jako 
przewodniczący Konferencji Episkopatu i bp Choromański w liście do Władysła-
wa Gomułki przedstawili „do uregulowania” pośród innych kwestii również sprawę  
abp. Baziaka. 
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27 listopada bp Choromański poinformował abp. Baziaka, że ustalono w Komisji 
Mieszanej jego powrót do Krakowa. Urzędowanie w Krakowie arcybiskup podjął 
3 grudnia 1956 r. Osoba arcybiskupa była m.in. przedmiotem rozmowy prymasa 
Wyszyńskiego z abp. Antonio Samoré, sekretarzem Kongregacji do spraw 
Nadzwyczajnych Kościoła, podczas wizyty w Stolicy Apostolskiej 11 maja1957 r. 
Samoré zarzucał polskiemu episkopatowi, że kandydatura abp. Baziaka, jako 
jednego z trzech arcybiskupów (Baziak, abp wileński Romuald Jałbrzykowski, 
abp poznański WalentyDymek), nie została wysunięta w wyborach nowego 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu po aresztowaniu prymasa 25 września 
1953 r. (jak wiadomo, przewodniczącym został bp łódzki Michał Klepacz, 
wybrany przez biskupów pod naciskiem UB). 15 maja 1957 r., podczas rozmów 
z prosekretarzem stanu kard. Domenico Tardinim, prymas zanotował: „Nie mam 
też zamiaru poruszać sprawy Krakowa. Abp Baziak może sobie jeszcze poradzić 
jakiś czas, niech więc sprawy pozostaną bez zmian”. (…)
Przed wyborami do Sejmu w 1957 roku Episkopat 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. W latach 1957-1966 
Prymas Wyszyński przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. W 1958 
roku doprowadził do obniżenia rangi dyplomatycznej ambasady polskiego 
rządu emigracyjnego przy Stolicy Apostolskiej. W listopadzie i grudniu 1959 
roku abp Baziak przebywał w Rzymie ad limina apostolorum (goszczony przez  
ks. Władysława Rubina z archidiecezji lwowskiej, rektora Papieskiego Kolegium 
Polskiego). W rozmowie z Janem XXIII prosił o zwolnienie z rządów nad 
archidiecezją krakowską, papież jednak odmówił… 

2 lutego 1962 roku z prośbą o urząd metropolity dla abp. Baziaka wystąpili 
do Stolicy Apostolskiej sufragani krakowscy i kapituła. 3 marca Jan XXIII 
mianował arcybiskupa drugim z kolei metropolitą krakowskim (po kardynale 
Sapieże mianowanym w 1925 roku, jeśli nie liczyć rezydującego w XI 
stuleciu w Krakowie arcybiskupa całej Polski Arona), czyniąc go jednocześnie 
administratorem apostolskim archidiecezji lwowskiej. 14 marca arcybiskup 
wyraził zgodę, jednak za pośrednictwem prymasa Wyszyńskiego przesłał prośbę 
do papieża o zachowanie w swym ręku metropolii lwowskiej. Ogłoszeniu 
nominacji przeszkodziła śmierć metropolity. Nie dożył również nadchodzących 
obchodów 50-lecia kapłaństwa. Zmarł po posiedzeniu Konferencji Episkopatu 
w Warszawie 15 czerwca 1962 roku o godzinie trzeciej nad ranem w Domu 
Katolickim „Roma” przy ul. Nowogrodzkiej 49. Przyczyną śmierci był kolejny  
z rzędu zawał serca. W wigilię pogrzebu bp Wojtyła wygłosił u trumny metropolity 
poświęconą jego pamięci homilię (Władza i krzyż). Pogrzeb odbył się 19 
czerwca w katedrze wawelskiej, mszę św. koncelebrowali abp poznański Antoni 

Baraniak, prymas, który wygłosił homilię (Vivit victor sub gladio), i bp Wojtyła.  
W pogrzebie uczestniczyło 35 biskupów, tysiące wiernych i księży. Ciało pochowano  
w krypcie pod kaplicą Zebrzydowskich. Zaczęliśmy naszą opowieść od młodego 
biskupa krakowskiego Wojtyły, na nim też chcieliśmy ją zakończyć, skoro do 
abp. Baziaka należała dłoń, która w katedrze wawelskiej w 1958 roku namaściła 
świętym olejem głowę przyszłego papieża... Arcybiskup Baziak był formalistą, 
pozostawał surowy wobec bezpośredniego otoczenia, jednak przede wszystkim 
dlatego, by – wedle świadectw współczesnych – demonstrować w ten specyficzny 
sposób swą twardą postawę wobec komunistów. Rygoryzm prezentowany  
w rezydencji i biurze kontrastował za to z ciepłem i otwartością, jakie zachowywał 
dla swych lwowskich gości. Po latach, gdy lwowski metropolita już nie żył,  
a jego następca został świeżo upieczonym kardynałem, profesor Adam Vetulani 
przypomniał mu tę wawelską konsekrację: „po uroczystościach sakry biskupiej 
(...) kręcił głową świętej pamięci ks. arcybiskup Baziak, gdy (...) apelowałem, 
aby Wasza Eminencja przy swoich nowych obowiązkach znalazł również czas 
na dalsze kształcenie młodego pokolenia polskich filozofów katolickich. Kręcił 
podówczas głową (...), gdyż zdawał sobie sprawę, że spadną na Waszą Eminencję 
z czasem nowe obowiązki (...) coraz cięższe”. Nikt nie zdawał sobie sprawy  
z ciężaru tych obowiązków, co tym bardziej wybór, jakiego dokonał arcybiskup 
Baziak u schyłku swej ziemskiej drogi, czyniło opatrznościowym. 

(Jacek Żurek, Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka,  w: Biuletyn IPN 12/2004)

BAZIAK I WOJTYŁA
 
4 lipca 1958 roku nadeszła z Rzymu bulla nominacyjna – decyzja Piusa XII 
dotycząca powołania Karola Wojtyły na stanowisko biskupa pomocniczego 
archidiecezji krakowskiej i powierzenia mu tytularnej stolicy biskupiej Ombii. 
Prymas Polski listem poinformował abp. Eugeniusza Baziaka, że na „prośbę 
przedstawioną przez Waszą Ekscelencję Ojciec Święty raczył mianować  
ks. dra Karola Wojtyłę nowym biskupem-sufraganem krakowskim”. Mając 38 lat, 
Karol Wojtyła został najmłodszym polskim biskupem. 28 lipca 1958 roku, przed 
głównym ołtarzem katedry wawelskiej, odbyła się jego konsekracja biskupia. 
Dokonali jej arcybiskup Eugeniusz Baziak oraz biskupi Franciszek Jop z Opola  
i Bolesław Kominek z Wrocławia. 

Baziak pismo z prośbą do Stolicy Apostolskiej o nominację Wojtyły skierował  
12 marca 1958 roku. Niedowierzano, przecież kardynał Wyszyński miał 
uprawnienia nuncjusza, było to swego rodzaju kuriozum. 
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„Wybrałem na biskupa kapłana, którego uważam za najgodniejszego. W tej 
sprawie z nikim się nie konsultowałem, gdy zaś przedstawiłem tę kandydaturę 
Ojcu Świętemu, szybko uzyskałem zgodę” – zwierzył się ks. dr. Andrzejowi 
Bardeckiemu.

Kardynał Stefan Wyszyński spotkał się z Karolem Wojtyłą w sierpniu 1958 
w Warszawie – przekazał mu wówczas nominację na biskupa pomocniczego 
w Krakowie. Nie utrzymywali ze sobą bliskich kontaktów. Wiadomo też, że 
potem, w 1963 Wojtyła nie był faworytem Prymasa do funkcji ordynariusza 
krakowskiego. Gdy zapytano Wyszyńskiego w Rzymie, jaki on [Wojtyła] jest, 
kard. Wyszyński odpowiedział: On jest poetą.

„Kiedy wszedłem do gabinetu Ks. Prymasa, usłyszałem od niego, że Ojciec Święty 
mianował mnie biskupem pomocniczym arcybiskupa Krakowa. (…) Słysząc 
słowa Ks. Prymasa zwiastujące mi decyzję Stolicy Apostolskiej, powiedziałem: 
»Eminencjo, ja jestem za młody, mam dopiero 38 lat«.”

(http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/archiwum/2014/maj/wielcy_tysiacletni_.html)

archidiecezji lwowskiej, który został w granicach PRL po ustaleniach w Jałcie. 
Książę Sapieha, arcybiskup krakowski, w ostatnim roku przed śmiercią prosił, 
żeby ks. arcybiskup Baziak, zmuszony przemocą opuścić swoją diecezję, był 
jego koadiutorem. Tak więc chronologicznie moje biskupstwo jest związane  
z tym tak doświadczanym hierarchą. 
Następnego dnia zgłosiłem się zatem do księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka 
na ulicę Franciszkańską 3 i wręczyłem mu list od Ks. Prymasa. Pamiętam jak 
dziś, że Arcybiskup wziął mnie pod rękę i wyprowadził do poczekalni, gdzie 
siedzieli księża, i powiedział: Habemus papam. W świetle późniejszych wydarzeń 

Konsekrator i Konsekrowany (http://ikomutoprzeszkadzalo.pl/a-to-polska-wlasnie/ingres/?lang=pl)

W lipcu 1958 roku wezwany ze spływu kajakowego ks. Karol Wojtyła stanął 
przed prymasem Wyszyńskim, usłyszał: „Tu przyszło pismo w sprawie księdza,  
z Watykanu, o nominacji na biskupa. Proszę sobie przeczytać i się zastanowić. 
Obok jest moja prywatna kaplica”. Wojtyła odpowiedział: „Gdzie mam 
podpisać?”. (…) Nie przypuszczano, że kandydatura tego 38-letniego kapłana, 
wykładowcy etyki na KUL-u, była w ogóle brana pod uwagę. Ta nominacja 
skierowała karierę krakowskiego duchownego, filozofa i poety na zupełnie inne 
tory, których celu nikt nie śmiał wówczas nawet przypuścić. 

(Bernadeta Kruszyk, Wielcy Tysiącletni, https://www.przewodnik-katolicki.pl/
Archiwum/2011/Przewodnik-Katolicki-18-2011/Wiara-i-Kosciol/Wielcy-Tysiacletni)

„Po zakończeniu tej tak ważnej w moim życiu audiencji zrozumiałem, że nie 
mogę w tej chwili wracać do przyjaciół na kajaki; musiałem naprzód pojechać 
do Krakowa i zawiadomić ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, mojego 
ordynariusza. Oczekując na nocny pociąg do Krakowa, wiele godzin modliłem 
się w kaplicy sióstr urszulanek w Warszawie przy ulicy Wiślanej. Ks. arcybiskup 
Baziak, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, podzielił los wszystkich tzw. 
przesiedleńców: musiał opuścić Lwów. Zamieszkał w Lubaczowie, w tym skrawku 
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można powiedzieć, że były to słowa prorocze. Mówię do Ks. Arcybiskupa, że 
pragnę wrócić na Mazury do opuszczonej grupy przyjaciół płynących kajakami  
na Łynie. Odpowiedział: „To już chyba nie wypada”. Dosyć tym zmartwiony, 
poszedłem do kościoła franciszkanów i odprawiłem Drogę krzyżową przy 
stacjach malowanych przez Józefa Mehoffera. Chętnie tam chodziłem na 
Drogę krzyżową, bo te stacje są oryginalne, nowoczesne. Potem jeszcze raz 
wróciłem do arcybiskupa Baziaka ponawiając swoją prośbę. Powiedziałem: 
„Proszę jednak pozwolić mi, abym mógł wrócić na Mazury”. Tym razem 
odpowiedział: „Bardzo proszę; bardzo proszę. Ale proszę – dorzucił  
z uśmiechem – wrócić na konsekrację”. Zatem jeszcze tego wieczora wsiadłem 
znowu do pociągu…” (…)

Zbliżał się powoli dzień 28 września 1958 r. Zanim zostałem wyświęcony, 
wystąpiłem oficjalnie jako biskup nominat w Lubaczowie z okazji srebrnego 
jubileuszu biskupstwa arcybiskupa Baziaka. Był to dzień Matki Boskiej 
Bolesnej, który we Lwowie obchodzono 22 września. Byłem tam razem z dwoma 
biskupami z Przemyśla: ks. biskupem Franciszkiem Bardą i ks. biskupem 
Wojciechem Tomaką – obaj sędziwi starcy, a ja między nimi młodzik 38-letni. 
Dziwnie się czułem. Tam właśnie odbyły się moje pierwsze „przymiary” do 
biskupstwa. A tydzień później była konsekracja na Wawelu.

Nie mogę nie wspomnieć tu osoby głównego konsekratora, którym był arcybi-
skup Eugeniusz Baziak. Wspomniałem już skomplikowaną historię jego życia  
i biskupiego posługiwania. Niemałe znaczenie ma dla mnie jego biskupie pocho-
dzenie, skoro to on właśnie był dla mnie pośrednikiem w sukcesji apostolskiej. 
Konsekrował go arcybiskup Bolesław Twardowski. Jego z kolei konsekrował ar-
cybiskup Józef Bilczewski, którego dane mi było niedawno beatyfikować we 
Lwowie na Ukrainie. Bilczewski zaś był konsekrowany przez kardynała Jana 
Puzynę, biskupa krakowskiego, a współkonsekrującymi byli święty Józef Se-
bastian Pelczar, biskup przemyski, i sługa Boży Andrzej Szeptycki, arcybiskup 
greckokatolicki. Czy to nie zobowiązuje? Czy mogłem nie brać pod uwagę tej 
tradycji świętości wielkich pasterzy Kościoła?” 

(Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004)

Adam Łazar, Album Świętemu Janowi Pawłowi II bliski był Lubaczów, Lubaczów 2017, s. 16 
(dgreklama.pl/prezentacje/lubaczow_jpii/18/)

Leon Wyczółkowski, Chrystus 
Wawelski, tusz, węgiel, kredka, karton, 

wł. Muzeum Okręgowego im. Leona  
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Dzieło Leona Wyczółkow-
skiego wybrał Karol Wojty-
ła na obrazek pamiątkowy 
konsekracji biskupiej w ka-
tedrze na Wawelu 28 wrze-
śnia 1958 roku. W zbiorach 
Muzeum Okręgowego im. 
Leona Wyczółkowskiego w 
Bydgoszczy, w którym pra-
cuję, znajduje się kilka prac 
naszego Patrona zatytuło-
wanych Chrystus Wawelski,  
a jedna z nich do złudzenia 
przypomina ów pamiątkowy 
obrazek. Radość…

Wygnaniec, tulacz, a moze ikar.indd   68-69 2019-12-04   19:47:39



70 71

NOWA HUTA

Krzyż Nowohucki – łaciński krzyż znajdujący się na osiedlu Teatralnym, był przez wiele lat 
jednym z najbardziej rozpoznawanych symboli Nowej Huty.  
Arcybiskup Eugeniusz Baziak 17 marca 1957 r. święci krzyż  

na miejscu budowy. https://ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/nowa_huta 
/html/plansza04b.html

Parafia Bieńczyce w Nowej Hucie została erygowana dekretem abpa Eugeniusza 
Baziaka 15 VI 1952 roku.

Uroczystości związane z poświęceniem Krzyża na skrzyżowaniu ulic Marksa  
i Majakowskiego przyciągnęły tysiące ludzi. Celebrował arcybiskup, metropolita 
lwowski Eugeniusz Baziak. Widać było, że wiara katolicka wyniesiona przez 
mieszkańców Nowej Huty z domów rodzinnych nie zostanie złamana przez 
różnego rodzaju działania ideologiczne i uświadamiające organizowane przez 
komunistów. 

To pozwolenie jednak, dane jeszcze za czasów księdza arcybiskupa Baziaka, 
cofnięto i władze zarządziły likwidację krzyża. Wierni zdecydowanie się temu 
przeciwstawili. Wywiązała się wręcz walka z milicją – były ofiary, ranni. Prezydent 
miasta prosił, żeby „uspokoić ludzi”. To był jeden z pierwszych aktów długiej walki 
o wolność i godność tej części narodu, którą losy rzuciły do nowej części Krakowa. 
Ostatecznie ta walka została wygrana, choć za cenę długotrwałej „wojny…”
Pierwszą przeszkodę stanowił kierownik urzędu do spraw wyznań religijnych 
wszczynający odpowiednią procedurę. Wydanie przez niego formalnej zgody na 
budowę kościoła trwało wiele miesięcy a niekiedy lat. Nie inaczej było w przypadku 
kościoła w Nowej Hucie.
Po uzyskaniu tejże zgody pojawiał się problem z miejscem budowy. Trzeba pamiętać, 
że cała ziemia na terenie dzielnicy Nowa Huta należała do Przedsiębiorstwa Budowy 
Nowej Huty. Dyrektor tej instytucji bardzo długo „zastanawiał się” nad lokalizacją 
kościoła. W końcu wskazał działkę pomiędzy trzema wielkimi osiedlami, co bardzo 
ucieszyło hierarchów kościelnych. 
Kolejny „drobiazg”, o którym od samego początku wiedzieli przedstawiciele partii 
stanowiły asygnaty na materiały budowlane.
„Wiecie dobrze, towarzyszu biskupie, że mamy plan pięcioletni i wszystkie cegły 
są już rozdysponowane na budowę innych obiektów. Przyjdźcie za trzy lata jak 
będziemy opracowywać nowy plan, to was uwzględnimy i może dostaniecie asygnatę 
na materiały” – taką standardową formułę usłyszeli zapewne wszyscy hierarchowie 
angażujący się w budowę kościoła.
Następny problem to brak odpowiednich maszyn budowlanych, w efekcie czego po 
roku od wyznaczenia terenu budowy nadal nie rozpoczęto prac związanych chociażby 
z przygotowywaniem fundamentów. 
Mógłbym mnożyć i mnożyć kolejne trudności związane z budową kościoła w Nowej 
Hucie. Stanowią one doskonały przykład „sprytu życiowego”, jakim byli obdarzeni 
ówcześni rządzący. 
Stwarzanie przez władzę kolejnych utrudnień dało pretekst do zmiany planów. Władza 
zdecydowała, że zamiast kościoła w Nowej Hucie powstanie szkoła.
W dodatku pozwoliło to uruchomić potężną machinę propagandową. „Minęły 
trzy lata od pozwolenia towarzysza Gomułki na budowę kościoła w Nowej 
Hucie a budowa nadal nie ruszyła. Skoro duchowieństwo nie potrafi poradzić 
sobie z tym przedsięwzięciem, to lepiej aby państwo wybudowało tam szkołę” – 
głosiły nagłówki ówczesnych gazet. Na tej podstawie odebrano zgodę na budowę 
kościoła.
A na jakiej podstawie państwo odebrało pieniądze Komitetowi Budowy Kościoła?
Główny powód stanowił wielki lament bezpieki. Służbie Bezpieczeństwa nie udało 
się bowiem „wcisnąć” tam żadnego ze swoich wszelkiej maści współpracowników. 
Niepowodzeniem zakończyły się również próby zwerbowania kogokolwiek  
w Komitecie. Niewątpliwie stanowiło to ogromny szok dla towarzyszy z bezpieki.
W związku z tym uznali oni, że należy pozbyć się Komitetu w sposób najprostszy, 
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czyli rzucając oskarżenia o malwersacje finansowe. Państwo, czytaj: partia, 
przejęło pieniądze, a KBK rozwiązano w trybie administracyjnym.
 Kiedy zapada decyzja o usunięciu Krzyża w Nowej Hucie i kto ją podjął? 
Każda władza hierarchiczna ma to do siebie, że między „szarym obywatelem”  
a „Bogiem i carem” jest ogromna drabina partyjno-administracyjna. Na każdym 
szczeblu tej drabiny jest jakiś pomniejszy „bożek i królik”, uważający się za 
wszechmocnego na danym terenie. Widać to wyraźnie w przypadku Krzyża  
w Nowej Hucie.
Kiedy na szczeblu centralnym zapadły decyzje o usunięciu Krzyża, wówczas 
zwołano naradę działaczy partyjnych w Komitecie Wojewódzkim. Ustalili oni, że 
owszem – Krzyż zostanie usunięty, ale nie zdecydowano kiedy to nastąpi. Znalazł 
się jednak jeden z nadgorliwych kacyków, który w kilka minut po zakończeniu 
konferencji, nie licząc się z nikim, zadzwonił do odpowiednich służb i kazał im 
natychmiast, czyli w praktyce następnego dnia rano usunąć Krzyż, co zaskoczyło 
niemal wszystkich uczestników „konferencji”.
Podejrzewam, że gdyby ktoś uprzedził aparat bezpieczeństwa kilka dni wcześniej 
o całej akcji, to do zamieszek w ogóle nie doszłoby.
Skąd takie przypuszczenia?
Gdyby razem z „budowlańcami” na miejsce przyjechał pluton milicji, to 
wówczas pierwsze grupy kobiet awanturujących się z robotnikami nie miałyby 
najmniejszych szans. Mówiąc brutalnie: zostałyby po prostu stamtąd wypędzone. 
Bezpieka miała bowiem pełną świadomość, że Krzyż w Nowej Hucie jest dla 
wielu czymś więcej niż tylko „jakimś tam” symbolem wiary katolickiej, i  dlatego 
ludzie tam mieszkający nie zgodzą się na jego usunięcie w biały dzień.
Sama akcja została, całe szczęście, przeprowadzona w sposób beznadziejny. 
Nieudolność milicji w początkowych starciach z protestującymi kobietami  
i młodzieżą była aż nadto widoczna. Na godzinę 14:00, kiedy kończyła się 
pierwsza zmiana w pracy, zaplanowano kolejny szturm na obrońców krzyża. 
Mężczyźni wracający wówczas z pracy przyłączyli się do protestu, aby bronić 
swoich żon, sióstr i dzieci atakowanych przez milicję.
Władza zezwoliła na użycie w Nowej Hucie ostrej amunicji. Władza aresztowała 
ponad 500 osób i skazała na wieloletnie więzienie ponad 100 z nich. W efekcie 
tego „pokazu” mieszkańcy Nowej Huty i Krakowa autentycznie czuli strach  
i ogromna większość z nich przez długie lata nie chciała się wychylać.
Co dzieje się z Krzyżem po zakończeniu starć w Nowej Hucie?
Na szczęście zostaje na swoim miejscu. Z niewiadomych przyczyn komuniści 
uznali, że nie należy przeciągać struny. Trzeba pamiętać, że przez kolejne dni 
ludzie nadal przychodzili bronić Krzyża. Milicjanci rozganiali ich i ustawiali pod 
Krzyżem specjalne warty.
Przede wszystkim pacyfikując nastroje. Biskup Karol Wojtyła odwoływał 
się do strony duchowej Polaków. „Mamy ten Krzyż. Kiedyś będziemy mieli 
tutaj kościół. Nie dziś to jutro. Nie jutro to za rok. Kościół jest wieczny i tak 

pozostanie”– powiedział podczas jednego z kazań. W efekcie ludzie odstąpili od 
dalszej walki z milicją i czekali na dalszy rozwój wypadków.
W krótkiej perspektywie może wydawać się, że działania późniejszego Ojca 
Świętego zakończyły się porażką. Mieszkańcy Nowej Huty sporadycznie 
modlili się pod Krzyżem i równie rzadko zapalali pod nim znicze bądź składali 
kwiaty. Dzisiaj przy Krzyżu stoi kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, a co niedzielę we wszystkich kilkunastu kościołach w Nowej 
Hucie regularnie modli się ponad połowa jej mieszkańców. Moim zdaniem to 
właśnie jest symbol prawdziwego zwycięstwa Boga nad brutalną siłą i przemocą 
serwowaną Polakom przez poprzedni ustrój.

(Z dr. Teodorem Gąsiorowskim 
(IPN) rozmawiał  
Tomasz Kolanek,  

http://www.pch24.pl/przegrali-
bitwe--wygrali-wojne-- 

60--rocznica- 
poswiecenia-krzyza- 

w-nowej-hucie,50237, 
i.html#ixzz5r6BU4eBb) 

Drewniany krzyż umieszczono 
17 marca 1957 roku na placu, 
gdzie miał stanąć pierwszy  
w Nowej Hucie kościół, prze-
widziany zresztą w planach 
budowy nowego miasta. Miej-
sce u zbiegu ówczesnych ulic 
Marksa i Majakowskiego po-
święcił administrator apostolski diecezji krakowskiej, biskup Eugeniusz Baziak. 
Komunistyczne władze nie dotrzymały jednak obietnicy budowy kościoła i po-
stanowiły zbudować na tym miejscu szkołę. Cofnięto pozwolenie, a krzyż pole-
cono usunąć. W dniu 27 kwietnia 1960 roku koparki wjechały na plac, by wyko-
pać krzyż. Doszło do rozruchów i walk między milicją a mieszkańcami, którzy 
wystąpili w obronie krzyża. Dzięki postawie nowohucian krzyż pozostał na swo-
im miejscu. Wybudowano obok szkołę, a kościół w tym miejscu powstał dopiero  
w 2001 roku. 
Dzięki staraniom ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły 
do rozpoczęcia budowy pierwszego nowohuckiego kościoła doszło w październiku 
1967 roku, była to Arka Pana, lecz już w innym miejscu, kilkaset metrów dalej. 
Drewniany krzyż niszczał, wymieniono go na metalowy (drugi), a ten znowu na 
drewniany (trzeci), który dzisiaj stoi w innym miejscu. 

Nowa Huta miasto pracy i walki. Walka o krzyż w 1960 
roku. Fotokopia nielegalnej ulotki. Źródło: IPNhttps://

ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/nowa_huta/html/
plansza04b.html
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Obecnie na tym miejscu przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa stoi  
Pomnik Krzyża Nowohuckiego. Został on odsłonięty i poświęcony w sobotę  
10 listopada 2007. Zaprojektował go Stefan Dousa. Wykonany jest z brązu i ma  
4,85 m wysokości. Są na nim ważne słowa z homilii Jana Pawła II, którą wygłosił 
w 1979 roku w Mogile „Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja, 
ewangelizacja nowego milenium”. Są też wykute w brązie ręce. Jak mówił kardynał 
Stanisław Dziwisz, to dłonie tych, którzy Krzyża nigdy oddać nie chcieli. 
Sam krzyż (trzeci) został przeniesiony i stoi obecnie przy północno-wschodniej ścianie 
kościoła, od strony os. Górali, zaś oryginalny (pierwszy) krzyż umieszczony został na 
kotwicy Kościoła Arki Pana od strony ołtarza polowego (miejsca zamieszek). 

(http://www.solidarnosc.police.pl/KrzyzNH.pdf; https://pl.wikipedia.org/wiki 
Krzy%C5%BC_Nowohucki)

Zwrot w polityce wyznaniowej w 1958 r. znalazł swoje odbicie także w woj. 
krakowskim. Akcja zdejmowania krzyży przebiegała tu przy dużym oporze 
społecznym. Wobec  protestujących zastosowano liczne represje, a wśród nich 
aresztowania i zwolnienia z pracy. Dzięki zastosowaniu szykan władzom udało 
się usunąć zdecydowaną większość  – jak to ujmowano – „emblematów kościel-
nych” zawieszonych w szkołach i innych miejscach publicznych.

Bardzo istotnym ustępstwem władz była ta zgoda na budowę kościoła w No-
wej Hucie, która miała pozostawać według ich założeń „miastem bez Boga”. Na 
miejscu budowy przyszłego kościoła postawiono krzyż, który następnie abp Ba-
ziak poświęcił. Szybko jednak się okazało, że władze nie mają zamiaru respek-
tować wcześniej wydanego pozwolenia i zaczęły mnożyć trudności. Na miejsce 
budowy przybył wyświęcony w 1958 r. najmłodszy członek Episkopatu bp Karol 
Wojtyła, który odprawił w tym miejscu mszę św. Abp Baziak nominował go na to 
stanowisko, bo chciał mieć sufragana do harówki, a nie dla ozdoby tylko, że ks. 
Wojtyła jest wyszkolony w nowych kierunkach społecznych, zna dobrze komu-
nizm i kwestię robotniczą, więc taki mu potrzebny.

(Rafał Łatka, Polityka władz Polski ,,ludowej” wobec Kościoła katolickiego w latach 
1944–1979 przypadek krakowski, ,,Zeszyty Historyczne WiN- u”, 2014 nr 39)

Nie można pozwolić się uwieść beznamiętnemu, pozbawionemu jawnej wrogo-
ści językowi tych dokumentów. Informacje gromadzono, żeby rozpoznać – by 
tak rzec – teatr działań. Na podstawie analiz strategów z kierowniczych gre-
miów PZPR formułowano zalecenia i wytyczano kierunki uderzeń. Można so-
bie wyobrazić, jakie wnioski wyciągano na przykład z informacji pojawiającej 
się w związku ze sprawą agenturalno-grupową o kryptonimie „Wschód”, gdzie 
głównym figurantem był „B”, czyli arcybiskup Eugeniusz Baziak.

(Marek Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006; 
Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-donos-na-wojtyle-z-teczekbezpieki,

nId,808924,nPack,5#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox)

NIECO O „METODACH” CHRUSZCZOWA
Nikita Chruszczow był pierwszym władcą Związku Sowieckiego epoki posta-
linowskiej…Wcześniej jednak zapisał się jako jeden z najbardziej gorliwych 
uczestników inicjowanych przez Stalina krwawych czystek “wrogów ludu”  
w Moskwie i na Ukrainie.
Pogromca burżuazyjnych nacjonalistów na Ukrainie. 
W sierpniu 1937 roku do Kijowa przybyli z Moskwy ówczesny premier ZSRR 
Wiaczesław Mołotow, Nikita Chruszczow oraz szef NKWD Nikołaj Jeżow. Zwo-
łali oni plenum KC KP(b) Ukrainy i zaproponowali usunięcie ze wszystkich kie-
rowniczych stanowisk partyjnych i państwowych dotychczasowych przywódców 
republiki. Na stanowisko I sekretarza KC zaproponowano Nikitę Chruszczowa. 
Gdy plenum KC odrzuciło te odgórne sugestie, Mołotow po uprzedniej telefo-
nicznej konsultacji ze Stalinem zaprosił członków ukraińskiego Politbiura KC na 
wspólne posiedzenie z Politbiurem KC WKP(b). W Moskwie zostali oni w więk-
szości aresztowani. Spośród 102 członków KC KP(b)U uchowało się zaledwie 
trzech. W lutym 1938 roku Chruszczow został przeniesiony do stolicy Ukrainy 
– Kijowa, gdzie już bez oddolnych oporów zastąpił polskiego bolszewika Stani-
sława Kosiora, awansowanego na stanowisko wicepremiera, według ówczesnego 
nazewnictwa – zastępcy przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR. 
W czasach rządów Stalina na czele władz partyjnych na Ukrainie nie trafił się ani 
razu etniczny Ukrainiec. (…) Jako osoba nr 1 we władzach partyjnych Ukrainy 
był członkiem Rady Wojennej Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego, 
wobec czego wziął czynny udział w przyłączaniu po 17 września 1939 roku do 
sowieckiej Ukrainy południowej części polskich Kresów Wschodnich. W per-
traktacjach odnośnie kapitulacji Lwowa przed jednostkami sowieckimi świado-
mie oszukał dowódcę polskiej obrony Lwowa, gen. Langnera, gwarantując jako 
członek Rady Wojennej Ukraińskiego Frontu wolność osobistą polskim oficerom. 
W swych przemówieniach podżegał do samosądów wobec polskich oficerów  
i polskich ziemian. Ponosił odpowiedzialność za przeprowadzane przez NKWD 
na jego terenie wywózki setek tysięcy Polaków na Sybir lub do Kazachstanu. (…) 
Nadal wzwyż. Na ostatnim za rządów Stalina – XIX zjeździe KPZR w paź-
dzierniku 1952 roku wygłosił referat o statucie KPZR. W wyniku zapropono-
wanej przez Stalina reorganizacji władz partyjnych awansował do najwyższe-
go gremium partyjnego, pięcioosobowego Biura Prezydium KC KPZR. (…) 
W czerwcu 1953 roku z inicjatywy Chruszczowa zawiązano na Kremlu spi-
sek, w wyniku którego został obalony i aresztowany na posiedzeniu Prezydium 
KC KPZR Lawrenti Beria. Zatrzymanie przeprowadziła 26 czerwca grupa ge-
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nerałów z marszałkiem Gieorgijem Żukowem na czele. Berię umieszczono  
w bunkrze Moskiewskiego Okręgu Wojskowego i tam jemu oraz grupie jego 
podwładnych wytoczono w grudniu 1953 roku proces o zdradę stanu w iście 
stalinowskim stylu. Berię i kilku podwładnych skazano na karę śmierci. Sądził 
go sąd, któremu przewodniczył marszałek Iwan Koniew. Natomiast syn Berii 
Sergo podczas naszego spotkania w Warszawie opowiedział mi, że jego ojca za-
mordowano bez żadnego sądu w ich prywatnym mieszkaniu w Moskwie wła-
śnie 26 czerwca 1956 roku. W sądzie ponoć występował aktor grający rolę Berii. 
Międzynarodowe skutki potępienia Stalina. 12 marca ogłoszono o śmier-
ci w Moskwie Bolesława Bieruta. Oficjalnie była ona skutkiem powikłań 
pogrypowych, według informacji przekazanych mi w swoim czasie przez  
śp. Natalię Modzelewską “tow. Tomasz” po przeczytaniu tajnego referatu o kul-
cie jednostki zażył wszystkie leki nasenne trzymane w szafce nocnej i zmarł. 
Nikita Chruszczow przyleciał na uroczysty pogrzeb do Warszawy… (…) 
W październiku 1945 roku miało się odbyć kolejne VIII plenum KC, które mia-
ło wybrać nowy skład Biura Politycznego. W przewidzianym przez Gomułkę 
składzie nie było miejsca dla marszałka Konstantego Rokossowskiego oraz kilku 
innych “wypróbowanych przyjaciół Związku Rad”. W obronie ich posad posta-
nowili interweniować w Polsce przywódcy sowieccy z Chruszczowem na czele, 
przylatując 19 października do Warszawy. (…) Po powrocie do Moskwy Chrusz-
czow zamierzał rozkazać wznowienie interwencji zbrojnej w Polsce, ale uległ 
perswazji Anastasa Mikojana, który ubłagał go, by dał Gomułce szansę.
Koniec antypartyjnej grupy konkurentów. W czerwcu 1957 roku 
konserwatywna większość Prezydium KC KPZR podjęła uchwałę o odwołaniu 
Nikity Chruszczowa ze stanowiska I sekretarza KC. Dzięki poparciu marszałka 
Żukowa Nikita Chruszczow nie podporządkował się decyzji Prezydium i odwołał 
się do pospiesznie zwołanego na 29 czerwca plenum KC. Zasiadających w KC 
zwolenników Chruszczowa ściągano do Moskwy wojskowymi samolotami. 
Plenum usunęło z prezydium tzw. antypartyjną grupę, czyli Mołotowa, 
Kaganowicza i Malenkowa. Głosujący przeciwko Chruszczowowi Bułganin 
oraz Woroszyłow dzięki samokrytyce na plenum KC chwilowo pozostali  
w Prezydium. Do Prezydium wybrano w nagrodę marszałka Żukowa, ale już  
w październiku tegoż roku z inicjatywy Chruszczowa odwołano go ze stanowiska 
ministra obrony oraz ze stanowiska członka Prezydium KC. Dla zapewnienia 
gładkiego przebiegu tej operacji marszałka Żukowa wysłano okrętem wojennym 
z wizytą oficjalną do Jugosławii. W marcu 1958 roku Bułganina powołano na 
prezesa Zarządu Banku Państwowego i Chruszczow został premierem rządu, 
koncentrując jak Stalin w swym ręku obydwa kluczowe stanowiska. (…) 
1960 rok. Oprócz walki z intelektualistami Chruszczow wznowił walkę 
z religią, zwłaszcza z kościołem prawosławnym, który właśnie zaczął 
się odradzać po prześladowaniach stalinowskich [wygr. JB] okresu 
przedwojennego. Chruszczow był prymitywnym wskutek braku wykształcenia 

marksistą, który z tego co liznął za młodu, zapamiętał jedynie, że komunizm 
odrzuca przesądy religijne. Budując komunizm, zwalczał więc religię, nie 
gardząc środkami administracyjnymi. Nikita Chruszczow był inicjatorem 
budowy w sierpniu 1961 roku w Berlinie muru na granicy sektora sowieckiego 
oraz zachodniego, by uniemożliwić ucieczkę obywateli NRD do Niemiec 
Zachodnich. Przez cały czas istnienia muru od strzałów NRD-owskiej straży 
granicznej zginęło ponad 80 osób.
W październiku 1961 roku odbył się XXII zjazd KPZR, na którym już otwarcie 
potępiono zbrodnie Stalina. Uchwalono wydalenie mumii Stalina z wspólnego 
z Leninem mauzoleum. Stalina pogrzebano na honorowym miejscu pod murem 
kremlowskim, obok najwybitniejszych dostojników bolszewickich.
W związku z trudnościami aprowizacyjnymi wywołanymi przez chroniczny 
kryzys rolnictwa kołchozowego 1 czerwca 1962 [wygr. JB] w Nowoczerkasku 
zastrajkowali robotnicy wielkich zakładów maszynowych. Wiec protestacyjny 
strajkujących robotników w centrum miasta rozpędzono przy użyciu czołgów 
i ognia piechoty. Wielu domniemanych prowodyrów aresztowano i skazano na 
drakońskie kary, nie wyłączając kary śmierci.

(Antoni Zambrowski, Nikita Chruszczow – z ćwoka car  „bibula.com” lub „Serwis 
Informacyjny BIBUŁA”, i/lub adres internetowy: http://www.bibula.com/?p=45955)

Antoni Zambrowski w czerwcu 2006, za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego 
dziennikarstwa i wolnych mediów w Polsce, za działalność na rzecz przemian 
demokratycznych, za osiągnięcia w pracy w „Tygodniku Solidarność” odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Lipiec 1959. Do Polski przyjeżdża przywódca Związku Radzieckiego 
Nikita Chruszczow owacyjnie witany przez “masy pracujące”. Rozmawia 
z przedstawicielami najwyższych polskich władz, wiadomo, że z pozycji 
“starszego brata”. W czasie wizyty zwiedza m.in. Rzeszów i Łańcut. Tutaj rzuca 
zaskoczonym gospodarzom pomysł: “oddamy wam Lwów, ale wy oddacie 
Niemieckiej Republice Demokratycznej Szczecin”. Czy takie słowa rzeczywiście 
padły, czy w ogóle istniał taki pomysł? 
Takie plotki pojawiły się ponoć w tamtych czasach w niektórych środowiskach. 
Przed laty usiłował znaleźć ich potwierdzenie wybitny rzeszowski dziennikarz 
Władysław Boczar. Szukał w tym celu dostępu do tajnych archiwów. Całą 
historię można by skwitować uśmiechem politowania, gdyby nie pewien 
fakt, który nadaje tej historii krztynę wiarygodności. Otóż Chruszczowa witał  
i gościł w Rzeszowie sekretarz wojewódzki PZPR Władysław Kruczek. Gościa 
przyjmowano bardzo wystawnie, lał się alkohol, była okazja do swobodnych 
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rozmów na różne, nie zawsze poważne tematy. Kilka lat później przez pewien czas 
asystentem prasowym i bliskim współpracownikiem Kruczka był właśnie młody, 
ale zyskujący ogromne uznanie dziennikarz Władysław Boczar. Czy mógł coś na 
ten temat usłyszeć od swojego szefa? Sam Boczar niechętnie mówił o tamtym 
epizodzie swojej kariery zawodowej. W sprawie rzekomej oferty Chruszczowa 
powtarzał jedynie, że musi znaleźć dowody. Niestety przeszkodziła mu w tym 
ciężka choroba i śmierć. 

(https://www.podkarpackahistoria.pl/wiadomosci/107,1959-chruszczow-w-rzeszowie-
chcial-nam-oddac-lwow)

Od 3 marca (14 marca) do 15 czerwca 1962 roku minęły trzy miesiące. Kanclerzem 
Kurii krakowskiej, po aresztowaniu ks. Bolesława Przybyszewskiego, 2 lutego 1953 
roku został prawnik, ks. mgr Mikołaj Kuczkowski. I tak przez 30 lat, od 25 listo-
pada 1952 – 1 grudnia 1981 roku, ks. Mikołaj Kuczkowski pełnił tę funkcję przy 
kolejnych arcypasterzach krakowskich: arcybiskupie Eugeniuszu Baziaku, biskupie 
Franciszku Jopie (1953-1956), kardynale Karolu Wojtyle (1962-1978) i kardynale 
Franciszku Macharskim (1978-1981). Tym bardziej zadziwiająca jest wątpliwość  
i jaka jest jej przyczyna – podkreślam po 10 latach od śmierci abpa Eugeniusza Ba-
ziaka – czy został sporządzony dokument zgodny z Prawem Kanonicznym. Może 
jednak istniał i zaginął? Podkreślam, iż pytanie dotyczyło wyłącznie nominacji na 
Stolicę Arcybiskupią w Krakowie.

Ksiądz Prymas zaznaczył, że 13 czerwca w czasie rozmowy abp Baziak głębo-
ko przeżywał rozstanie z katedrą lwowską, natomiast 18 czerwca w homilii 
pogrzebowej wspomniał, że potrzeba było tylko pewnego czasu do formal-
nego załatwienia tej sprawy i kanonicznego ogłoszenia nominacji Jana XXIII  
„nic nie zmieniając w stanie kanonicznym dotychczasowych Jego związków”.

Z art. 2 § 2 i § 3 Prawa Kanonicznego wynika: 

§ 2. Jeśli tylko nie wstrzyma go zgodna z prawem przeszkoda, promowany 
na urząd biskupa diecezjalnego powinien objąć swoją diecezję w kanoniczne 
posiadanie: gdy nie ma jeszcze sakry biskupiej – w ciągu czterech miesięcy od 
otrzymania pisma apostolskiego; jeśli zaś posiada już sakrę – w ciągu dwóch 
miesięcy od jego otrzymania.

§ 3. Biskup obejmuje kanonicznie diecezję, skoro tylko w tej diecezji - 
osobiście lub przez pełnomocnika – przedstawi apostolskie pismo kolegium 
konsultorów, w obecności kanclerza kurii, który sporządzi odpowiedni akt, 
albo w diecezjach nowo erygowanych poda do wiadomości to pismo apostolskie 
w obecności wiernych i duchowieństwa, zgromadzonych w kościele katedralnym. 
Najstarszy spośród obecnych prezbiterów sporządza odpowiedni akt.

 

Kilkanaście blizn na sercu, a ta ostatnia? Dlaczego? Dokumenty w Kurii Krakow-
skiej? Nie zachowały się, skoro kardynał Karol Wojtyła zadał tak fundamentalne 
pytanie „o objęcie władzy kanonicznie przez swojego poprzednika”. I ODPO-
WIEDŹ PRYMASA (patrz s. 16 i 17): „nie jestem w stanie stwierdzić dziś, czy 
Ksiądz Arcybiskup objął kanonicznie stolicę Biskupa Krakowskiego”. Kardynał 
Wyszyński powiadomił arcybiskupa Baziaka o nominacji papieskiej ustnie, jak 
sam stwierdził. Czego w procedurze zabrakło? Przecież nie czasu…

1962 ROK I PÓŹNIEJ
Przypomnę – w lutym 1962 roku członkowie kapituły krakowskiej zwrócili się 
do Papieża Jana XXIII z prośbą o mianowanie Eugeniusza Baziaka arcybisku-
pem metropolitą krakowskim z równoczesnym połączeniem unią personalną 
archidiecezji lwowskiej i krakowskiej. W następnym miesiącu powiadomiony 
przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego, że Papież ustanowił go arcybiskupem 
metropolitą krakowskim i administratorem apostolskim archidiecezji lwow-
skiej, wyraził na to kanoniczną zgodę. Jednocześnie skierował do Papieża proś-
bę, aby ze względu na głosy wiernych, pozostał arcybiskupem lwowskim. Nomi-
nacja papieska nie została jednak ogłoszona z powodu śmierci nominata.

Powołany na Stolicę Arcybiskupią w Krakowie 3 marca 1962 roku. Wolę Ojca 
Świętego usłyszał z ust Prymasa Polski 14 marca 1962 i wyraził tego dnia zgodę 
kanoniczną na objęcie stolicy krakowskiej. Nie doczekał oficjalnego ogłosze-
nia tej nominacji. Czy owa informacja, iż nie doczekał może być znacznie póź-
niej podana do publicznej wiadomości z różnych względów? Z listu Prymasa  
Polski do kardynała Karola Wojtyły z 1972 roku (10 lat później) wynika, iż Pry-
mas Wyszyński nie potrafił odpowiedzieć, czy Baziak objął władzę metropoli-
ty kanonicznie. Prosił jednocześnie o uzupełnienie „Akt Elenchusu Biskupów 
Krakowskich” o nazwisko abpa Baziaka jako metropolity.

Nad ranem 15 czerwca, kilka godzin przed ogłoszeniem nominacji – według 
wersji oficjalnej – arcybiskup umiera. Dlaczego ogłoszenie zaplanowano dopiero 
na 15 czerwca? Z jakiego powodu zwlekano? Może z kolei w pokoju sypialnym 
znalazły się niewłaściwe leki lub zaistniały inne okoliczności? Lekarze twierdzili, 
iż Jego stan zdrowia był stabilny w owym czasie. Wiadomo, że do ostatniej chwili 
arcybiskup był przytomny, że udzielono Mu absolucji, o którą osobiście poprosił. 

Drzwi wejściowe do budynku były zaryglowane, długo szukano kluczy, nie było 
dostępu do telefonu…

Wygnaniec, tulacz, a moze ikar.indd   78-79 2019-12-04   19:47:39



80 81

Fragment z książki Pawła Zuchniewicza Habemus Papam:
 
– Nie ma paliusza! – zauważył ks. Kuczkowski.
– Przyniosę – powiedział kapelan Baziaka i wyszedł z sali. Wrócił po jakimś 
czasie z małym pakunkiem w ręku. Dr Kusiak podniósł głowę zmarłego, a  Woj-
tyła założył paliusz na ramiona arcybiskupa. Schylił się i pocałował jego dłoń. 
Do trumny zbliżyli się ślusarze. Przykryli ją metalowym wiekiem. Odkręcili zawo-
ry w palnikach i zaczęli lutować. (…) Karol odszedł w kąt sali i sięgnął po chustkę. 
Otarł oczy. Czuł jeszcze na ustach zimno martwej ręki arcybiskupa. Niespełna czte-
ry lata temu ta ręka nałożyła na jego głowę biskupią mitrę, a na palec pierścień. A te-
raz jemu właśnie przypadło w udziale nałożenie paliusza na martwe ciało Baziaka. 
(…) Baziak tylko w jednym wypadku pozwalał sobie na swobodną rozmowę  
i żarty – kiedy odwiedzali go krajanie z rodzinnych stron. 
Z czasem Wojtyła zrozumiał, że z dystansu i nieprzystępności arcybiskup uczynił 
sobie swoistą tarczę. Ślusarze zakończyli pracę. Franciszkanie wzięli trumnę na 
ramiona i zanieśli ją z powrotem do bazyliki. Wojtyła z pozostałymi osobami 
podążyli za nimi. Po chwili modlitwy wszyscy zaczęli się rozchodzić.
– Bardzo panu dziękuję, panie doktorze – biskup zagadnął doktora Kusiaka.  
– Ostatnie dni musiały być dla pana wyjątkowo trudne.
– To dla mnie zaszczyt, że mogłem pomóc w takich chwilach – odparł lekarz. 
– Arcybiskup był wielką osobistością. 
– Będzie nam go brakowało. Ta śmierć przyszła niespodziewanie. Owszem,  
 dwa lata temu spodziewaliśmy się najgorszego, ale teraz jego stan  
 wydawał się stabilny. To samo mówili badający go niedawno lekarze. 

– Mogę tylko powiedzieć księdzu biskupowi to, co widziałem w czasie sekcji.  
 Jego serce to jedna wielka blizna. 
– Pan Bóg nie szczędził mu doświadczeń. 
 Lekarz uścisnął Wojtyle dłoń i odszedł. 
– Ekscelencja wraca do siebie? – zapytał ksiądz Bardecki. 
– Tak. 
– Mógłbym towarzyszyć? 
– Oczywiście. 
– W tej sytuacji ksiądz biskup prawdopodobnie pojedzie na Sobór? 
– Nie myślałem jeszcze o tym. 
– A ja nie mogę przestać myśleć o Soborze. To będzie rewolucja! 
– Skąd ksiądz redaktor ma takie wiadomości? 
– Jestem księdzem, ale jestem też dziennikarzem. A dziennikarze są głodni  
 informacji. Więc jak się nadarza jakaś okazja, to trudno z niej nie skorzystać.  
 Dwa lata temu byłem w Rzymie. Przywiozłem wtedy praschemat obrad.  
 Znam ten dokument. Świętej pamięci ksiądz arcybiskup dał mi go  
 do przeczytania i analizy.
– To znaczy, że mogę mówić swobodnie. 
– Co ksiądz ma na myśli? 
– Ten praschemat  w wielkiej tajemnicy przywiozłem z poleceniem przekazania 
 go sześciu ordynariuszom. Pytałem wtedy, czy mogę go przekazać również  
 księdzu biskupowi, lecz powiedziano mi w Rzymie, że nie wolno. Ale skoro  Fotografia z albumu abp. Eugeniusza Baziaka, przekazanego przez siostry józefitki s. Alanie, czyli 

Władysławie Baziak, z archiwum Genowefy Chromczak

Fotografia z albumu abp. Eugeniusza Baziaka, przekazanego przez siostry józefitki s. Alanie, czyli 
Władysławie Baziak, z archiwum Genowefy Chromczak
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 ksiądz biskup go zna, to mogę mówić swobodnie. Więc powtarzam – Sobór 
 będzie rewolucją. 
– Sobory zawsze były ważne… 
– Ten nas wszystkich zaskoczy. Praschemat jest suchym dokumentem.  
 Ale kiedy przeczytałem go po tym, co widziałem i słyszałem w Rzymie,  
 to otworzyły mi się oczy. 
– A co ksiądz takiego widział i słyszał w Rzymie? 
– Rozmawiałem z księdzem Willebrandsem, rektorem Kolegium Holenderskiego.  
 Ksiądz biskup wie, że Kolegium Holenderskie jest niedaleko polskiego  
 kolegium na Piazza Remuria. 
– Tak, rektorem jest tam ksiądz Rubin. 
– I właśnie on skontaktował mnie z Willebrandsem, który należy do soborowej 
 podkomisji do spraw ekumenizmu. Powiedział mi, że planuje się rewizję 
  podręczników historii Kościoła i   podręczników teologii.  Mówi się także 
 o zmianach w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Opowiadał, że do portów  
 w Holandii zawijają statki ze Związku Radzieckiego i niektórzy marynarze – 
 oczywiście prawosławni – proszą katolickich księży o spowiedź. Nasze prawo  
 kanoniczne na to nie pozwala. „Trzeba to zmienić” – powiedział Willebrands. 
– Czasy się zmieniają, wyzwania duszpasterskie też. 
– Janowi XXIII zależy na tym, aby dać solidny impuls sprawie pojednania  
 chrześcijan. Zaproszono przedstawicieli innych wyznań. Tego jeszcze   
 nigdy nie było. Heretycy i schizmatycy w Bazylice św. Piotra na obradach  
 katolickiego soboru. Co prawda będą tylko obserwatorami, ale ten gest ma  
 kolosalne znaczenie.
– Papież jest gwarantem jedności Kościoła. Wypada się tylko cieszyć,  
 że Jan XXIII o tę jedność zabiega. 
– I czyni to w zupełnie nowy sposób. Zresztą, chociaż jest taki stary, to nie brak 
 mu inwencji i humoru. Po ogłoszeniu decyzji o zwołaniu Soboru w Bazylice 
 św. Pawła powiedział do zupełnie skonsternowanych kardynałów:  
 „Tak się zachwyciliście zwołaniem Soboru, że aż wam mowę odjęło.” 
Wojtyła uśmiechnął się. Też słyszał różne anegdotki o Papieżu Janie i choć go 
nigdy nie widział, to czuł do niego coraz większą sympatię. 
Doszli na Kanoniczą. Bardecki zerknął na zegarek. Dochodziła pierwsza. 
– No, nie pośpimy dzisiaj. 
– Bardzo dziękuję księdzu za te uwagi o Soborze. Na pewno się przydadzą. 
– Liczymy na relacje ekscelencji z Rzymu.

(www.pawelzuchniewicz.pl › fragmenty-ksipiek)

Książka zbeletryzowana. Autor wykorzystał w niej materiał zebrany w czasie  
rozmów z kapelanami prymasa Stefana Wyszyńskiego i kardynała Bolesława 
Kominka oraz liczne teksty źródłowe.

EPIZOD PRZEDSOBOROWY
Specjalna rada, powołana przez Ojca Świętego Jana XXIII, miała informować 
o przebiegu Soboru przedstawicieli wyznań chrześcijańskich nie będących  
w łączności ze Stolicą Apostolską. W Motu Proprio z dnia 5 czerwca 1960 roku, 
w dniu Zesłania Ducha Świętego, papież zamknął fazę przedprzygotowawczą 
II Soboru Watykańskiego, a rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do 
Soboru Ekumenicznego. Wspomniane Motu Proprio stanowi „kamień węgielny” 
II Soboru Watykańskiego. Sobór miał się odbyć w czterech etapach: 1) faza 
przedprzygotowawcza; 2) faza przygotowawcza; 3) właściwy sobór;4) ogłoszenie 
akt soboru. Sobór ten został niezmiernie sumiennie przygotowany. Arcybiskup 
Felici, sekretarz Soborowej Komisji Przygotowawczej, musiał przejrzeć 8 972 
odpowiedzi (w 15 tomach) na przedstawione pytania, przysłane do członków 
katolickiej hierarchii w świecie i do laikatu. Uroczysta inauguracja drugiego 
etapu prac przygotowaw czych do Soboru Powszechnego odbyła się 14 listopada 
1960 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie, w której wziął udział papież Jan 
XXIII i członkowie soborowych Komisji, wielu biskupów i prałatów, członków  
i konsultorów soborowych, księży przygodnych. Papież otworzył uroczyście 
prace Komisji II Soboru Watykańskiego wspomnianym aktem. W pracach 
Komisji na różnych szczeblach i stanowiskach uczestniczyło 728 osób, wśród 
nich 49 kardynałów, 5 patriarchów i 33 arcybiskupów, 218 prałatów i księży 
świeckich, 239 zakonników, 8 świeckich. W Komisjach brali udział i Polacy 
(abp Kominek w Komisji Apostolatu Świeckich, abp Gawlina – sekretarz 
Komisji Biskupów i Zarządu Diecezji, abp Baziak w Komisji Dyscypliny Kleru,  
bp Zakrzewski i bp Kowalski w Komisji Liturgicznej, bp Bednorz w Sekretariacie 
dla Spraw Współczesnych Środków Propagowania Myśli; w Komisjach byli też 
księża polscy: O. Szrant, infułat Filipiak, prałat Deskur, O. Bednarski. (…)

(Bp Wincenty Urban, Papież Jan XXIII i jego Pontyfikat,  
Studia Theologica Varsaviensia 1/2, 3-37/1963)

Posłużę się zatem wypowiedzią, ktorą uzyskał autor biografii Jana Pawła II 
George Weigel: „Kardynał Franz Konig przybył na konklawe zdecydowany 
nalegać na wybór papieża nie-Włocha. W przededniu rozmawiał ze swoim 
starym przyjacielem kardynałem Wyszyńskim, któremu powiedział: „Konklawe 
zaczyna się jutro – kto jest twoim kandydatem?’. Prymas odpowiedział, że nie ma 
kandydata. Na to Konig: ‚A może mógłby to być kandydat z Polski?’ Wyszyński 
powiedział: ‚O mój Boże, uważasz, że powinienem pójść do Rzymu? Komuniści 
by wówczas triumfowali’. Konig wyjaśnił: ‚Nie, nie ty, ale jest drugi...’. Na co 
prymas odrzekł: ‚Nie, jest zbyt młody i nieznany, nigdy nie zostanie papieżem...”.

(Fragment pochodzi z książki Jacka Moskwy Tajemnice konklawe 1978) 
(http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23939801,jest-mlody-i-nieznany-nigdy-

-nie-zostanie-papiezem-kto-nie.html)
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Vaticanum Secundum a działalność prymasa Wyszyńskiego  
– rozmowa z Michałem Białkowskim:

Czytając Pro Memoria księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego – ostatnio 
moją lekturą był niezwykle ciekawy dziennik z 1962 roku. I właśnie już na 
początku, podczas pierwszej sesji Soboru Watykańskiego Drugiego, miała 
miejsce próba włączenia biskupów polskich w niesformalizowany blok, który 
miał szansę wówczas powstać – określany jako blok naddunajski. Przewodził 
mu arcybiskup metropolita Wiednia, kardynał Franz König. W 1962 roku, 
na pierwszej sesji Soboru, metropolita wiedeński nawiązał bliski kontakt  
z arcybiskupem Bolesławem Kominkiem, przyszłym metropolitą wrocławskim, 
który stał się pośrednikiem między polskimi i austriackimi ojcami. To spotyka się 
z reprymendą ze strony Wyszyńskiego, który odrzuca pomysł włączenia polskich 
duchownych Soboru w blok naddunajski, w którym kardynał Franz König widział 
też nielicznych, ale symbolicznie obecnych na Soborze biskupów czeskich, 
słowackich i węgierskich. Po pierwsze, współpracę na poziomie redagowania, 
przygotowywania projektów czy koncepcji dokumentów, a po drugie spotkań 
nieformalnych w Kolegium Polskim z różnymi episkopatami, nawiązywania 
współpracy, która była bardzo ważna – rozwijała się i w czasie Soboru, i po jego 
zakończeniu. Bliską współpracę prymas i cały episkopat nawiązał z episkopatem 
niemieckim, na czele z kardynałem Juliusem Döpfnerem. W Kolegium Polskim 
spotykał się również z biskupami amerykańskimi – jednym z ich liderów był 
polskiego pochodzenia arcybiskup John Król. 

(Z Michałem Białkowskim rozmawiał Adam Talarowski,  
https://teologiapolityczna.pl/vaticanum-secundum-a-dzialalnosc-prymasa-

wyszynskiego-rozmowa-z-dr-michalem-bialkowskim-tpct-8-)

NIE KONIEC Z PROWOKACJAMI
Wojtyłą i Bardeckim zajmowała się także niesławna grupa D działająca 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ta głęboko zakonspirowana komórka 
prowadziła bezpardonową walkę z Kościołem i opozycją: to jej oficerowie 
mordowali księży i oblewali żrącym kwasem działaczy podziemia. 
Do ich repertuaru należało też podrzucanie duchownym materiałów 
pornograficznych. W 1983 roku grupa D postanowiła uderzyć w Wojtyłę, wtedy 
już papieża. Do akcji o kryptonimie „Triangolo” wyznaczono kpt. Grzegorza 
Piotrowskiego, późniejszego zabójcę ks. Jerzego Popiełuszki. Plan był prosty: 
spreparować pamiętnik pracownicy „Tygodnika” Ireny Kinaszewskiej, 
zasugerować w nim romans z Wojtyłą, podrzucić go do mieszkania Bardeckiego 
i odnaleźć podczas rutynowej rewizji. Prowokację ostatecznie uniemożliwił 
Piotrowski, który po podrzuceniu fałszywek zaprosił dwie funkcjonariuszki 

na zakrapianą kolację do restauracji krakowskiego hotelu Holiday Inn. 
Świętowanie wykonanej pracy musiało być huczne, bo wracając z imprezy, 
pijany Piotrowski rozbił służbowe auto. Zdaniem Lasoty mógł tym wystraszyć 
bezpiekę. Zresztą z prowokacji pewnie i tak by nic nie wyszło, bo ks. Bardecki 
szybko znalazł spreparowany pamiętnik. – Papież przyjaźnił się z ks. Bardeckim 
i z pewnością został powiadomiony o akcji SB – twierdzi Lasota. 

(Marek Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki,  
współpraca Marek Zając, posłowie Ryszard Terlecki, Kraków 2006)

W czasach PRL-u zgodę na kandydata na biskupa, zanim jego nazwisko trafiło 
do Rzymu, musiała wydać władza komunistyczna. Procedura ta była skutkiem 
porozumienia, zawartego w 1956 roku w imieniu Episkopatu Polski przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego z PRL-owską władzą. Często zdarzało się tak, że 
kandydat na biskupa był od razu odrzucany. Tak też było w Krakowie po śmierci 
abp. Eugeniusza Baziaka w 1962 roku. Zenon Kliszko, który z ramienia Biura 
Politycznego KC opiniował kandydatów na biskupów, odrzucił wszystkie siedem 
nazwisk zaproponowanych przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. „Czekam na 
Wojtyłę” – powiedział Kliszko Stanisławowi Stommie, posłowi z katolickiego 
koła „Znak” i dodał: „i tak długo będę wetował nazwiska, aż się doczekam”. 

Stomma z trudem powstrzymał się od śmiechu, bo wiedział, że arcybiskup 
Wojtyła sprawi wiele kłopotów władzy ludowej. Gdy nazwisko biskupa Wojtyły 
pojawiło się na liście kandydatów, Kliszko skwapliwie je zaaprobował. Po 
wcześniejszej akceptacji władzy ludowej, 13 czerwca 1964 roku papież Paweł VI 
mianował biskupa Karola arcybiskupem metropolitą krakowskim. Wkrótce 
komuniści gorzko tego pożałowali. Dlaczego Kliszko popełnił taką brzemienną 
w skutki pomyłkę? Otóż uważał on Wojtyłę za intelektualistę, człowieka  
o zainteresowaniach artystycznych, stroniącego od polityki, którym – ze względu 
na jego młody wiek (43 lata) – będzie można manipulować. Dodatkowo liczył 
na to, że będzie można przeciwstawiać Wojtyłę kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, 
hierarsze niezwykle zaangażowanemu społecznie, który sprawiał wielki kłopot 
władzy, krytykując jej poczynania. Tymczasem abp Wojtyła przyjął podobną 
linię co prymas i zaraz po swym ingresie do katedry wawelskiej objawił się jako 
zdecydowany obrońca praw i niezależności Kościoła.

(Tajemnicze przypadki Karola Wojtyły http://www.swjakub.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=500&Itemid=170)

Do Lubaczowa Ojciec Święty przybył 2 czerwca 1991 roku w godzinach 
wieczornych. Pierwsze kroki skierował do lubaczowskiej prokatedry, gdzie 
powitał go arcybiskup Marian Jaworski, dotychczasowy administrator apostolski 
diecezji w Lubaczowie, obecnie kardynał lwowski. 
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Ojciec Święty w krótkim przemówieniu przypomniał wielkie tradycje Kościoła 
na naszych terenach. Wspomniał także postać świętej pamięci kardynała Włady-
sława Rubina, którego ciało spoczywa w krypcie prokatedry lubaczowskiej.W tej 
historycznej chwili powiedział: „Z wielkim wzruszeniem staję w ten niedzielny 
czerwcowy wieczór w progach prokatedry w Lubaczowie! Wzruszenie to po-
chodzi również z motywów osobistych — i pozwólcie, że naprzód temu dam 
wyraz. Po raz pierwszy byłem tutaj w dniu 15 września 1958 roku, uczestnicząc 
w srebrnym jubileuszu sakry biskupiej świętej pamięci arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka — metropolity lwowskiego. Pamiętam, kiedy świętowaliśmy w Luba-

czowie dwudziestopięciolecie jego biskupiej sakry.  
Ja sam zaciągnąłem wobec metropolity lwowskie-
go olbrzymi dług. Dane mi było w dwa tygodnie 
po owym spotkaniu w lubaczowskiej prokatedrze 
przyjąć z jego rąk święcenia biskupie w katedrze na 
Wawelu. Tak. Ogromna jest wymowa tej lubaczow-
skiej prokatedry”.

(ZLUBACZOWA.PL wspomina: 
Jan Paweł II był w Lubaczo-wie! http://zlubaczowa.
pl/index.php/news wydarzenia/771-zlubaczowa-pl-

wspomina-jan-pawel-ii-byl-w-lubaczowie)

Dla uczczenia 70. rocznicy ustanowienia „Archidiecezji 
Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie”, 25. rocznicy wizyty 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie i 1050. 
rocznicy chrztu Polski wpisem do Księgi Honorowej 
Miasta Lubaczowa uhonorowany został Arcybiskup 
Wygnaniec Eugeniusz Baziak. 

Ryszard Terlecki: Krakowski Oddział IPN  
i „Dziennik Polski” przypominają: Ostatni ar-
cybiskup polskiego Lwowa nawet po śmier-
ci nie wrócił do pierwszej katedry. [wygr. JB] 
Podzielił los wielu swoich rodaków. Podczas 
swojej arcybiskupiej posługi był wygnańcem  
i więźniem. Przeżył sowiecką i niemiecką oku-
pację, doświadczył grozy ukraińskiej przemocy,  
a następnie komunistycznych prześladowań w PRL-u. 
Z Tarnopola, przez Stanisławów, Lwów i Lubaczów, 

Uroczystość 25-lecia sakry biskupiej Eugeniusza Baziaka, w orszaku procesji m.in. bp nominat 
Karol Wojtyła (w okularach), Lubaczów 21.09.1958, z archiwum Genowefy Chromczak

Płaskorzeźbę, umieszczoną  
w lubaczowskiej konkatedrze, 

w XXV rocznicę śmierci 
Eugeniusza Baziaka, ofiarował 

Jan Paweł II oraz Ordynariusz  
i duchowieństwo Archidiecezji 

w Lubaczowie, wyk. artysta 
rzeźbiarz prof. Czesław 

Dźwigaj w 1987 r.
W tle brama wejściowa do kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie. 

Uroczystość 25-lecia sakry biskupiej Eugeniusza Baziaka, Lubaczów 21.09.1958,  
z archiwum Genowefy Chromczak
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Procesja do kościoła pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Lubaczowie. Uroczystość 
25-lecia sakry biskupiej 

Eugeniusza Baziaka, Lubaczów 
21.09.1958, z archiwum 

Genowefy Chromczak

 

KRAKOWSCY METROPOLICIprowadziła jego droga na me-
tropolitalną stolicę w Krakowie. 
Uczestniczył w najważniejszych 
wydarzeniach w historii pol-
skiego Kościoła w XX w. Był 
przyjacielem arcybiskupa Twar-
dowskiego i kardynała Sapiehy, 
konsekrował na biskupa przy-
szłego papieża, a prymas Stefan  
Wyszyński powiedział o nim 
podczas pogrzebu w krakow-
skiej katedrze, że „zwycięzca, 
żył pod mieczem”. Eugeniusz 
Baziak, syn Podola, pasterz 
dwóch archidiecezji.
(https://dziennikpolski24.pl/wielki-

wygnaniec/ar/2152846)

Adam Stefan Sapieha (1925-1951)
Arcybiskup metropolita, kardynał.

Eugeniusz Baziak (1962)
Arcybiskup, metropolita nominat. powołany na stolicę 
Arcybiskupią 3 marca 1962 roku. Wolę Ojca Świętego usłyszał 
z ust Prymasa Polski 14 marca 1962 i wyraził tego dnia zgodę 
kanoniczną na objęcie stolicy krakowskiej. Nominacja papieska 
nie została ogłoszona publicznie z powodu jego śmierci w dniu  
15 czerwca 1962. Administrator apostolski w latach 1951-1962, 
jednocześnie arcybiskup metropolita lwowski.

Karol Wojtyła (1964-1978) 
Arcybiskup metropolita, kardynał, 
następnie papież Jan Paweł II święty  
Kościoła katolickiego.

Franciszek Macharski (1979-2005) 
Arcybiskup metropolita, kardynał.

Stanisław Dziwisz (2005-2016) 
Arcybiskup metropolita, kardynał.

Marek Jędraszewski (od 2017) 
Arcybiskup metropolita.
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W 1991 roku upadł Związek Sowiecki i m.in. jego Sowiecka Republika Ukraińska 
stała się niezależnym krajem. Jednocześnie 31 marca 1991 została zalegalizowana 
ponownie ukraińska Cerkiew grekokatolicka (…) W niepodległej Ukrainie 
odrodziły się także struktury administracyjne Kościoła katolickiego wyższego 
szczebla (m.in. arcybiskupstwo lwowskie) i on i jego wierni zaczęli domagać 
się zwrotu kościołów zamkniętych przez władze sowieckie. Także we Lwowie. 
Oczywiście, katolicy nie potrzebują dzisiaj wszystkich kościołów, które należały 
i prawnie po dziś dzień należą do Kościoła katolickiego. Katolicki arcybiskup 
lwowski Marian Jaworski pragnął odzyskać tylko kilka kościołów. (…)

(http://www.kworum.com.pl/drukuj.php?uid=5133)

Na płycie: Eugenius Baziak Archieppus Metropolita Leopolien simul [równocześnie] 
Cracovien.  Taki pośmiertny „ingres” metropolity na Wawelu…, fot. autorka

Takich tłumów wiernych w Krakowie nie widziano od pogrzebu księcia Sapiehy.

ODRODZENIE DZIAŁALNOŚCI ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ 

Metropolitą Lwowskim w 16.01.1991 roku został biskup Marian Jaworski. Minęło  
45 lat od daty 26.04.1946, kiedy to władza radziecka zmusiła Arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka, Metropolitę Lwowskiego, by na zawsze opuścił Lwów. Udało się władzy 
radzieckiej na 45 lat blokować na swoim terytorium oficjalną działalność archidiecezji.

16.01.1991 – Jan Paweł II odrodził działalność Archidiecezji Lwowskiej. 
Obejmowała ona Wołyńskie, Stanisławowskie, Lwowskie, Rówieńskie, 
Tarnopolskie oraz Czerniowieckie województwa, które historycznie odpowiadały 
diecezjom przedwojennym – Lwowskiej (z wyjątkiem terytorium Lubaczowa, 
które pozostało w Polsce), Łuckiej oraz cząstkowo Przemyskiej (Polska)  
i Jasskiej (Rumunia). Województwa Wołyńskie i Rówieńskie w roku 1996 
odeszły do odnowionej diecezji Łuckiej.

Arcybiskupem Metropolitą Lwowskim mianowano biskupa Mariana 
Jaworskiego, który stał na czele Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie 
– niewielkiej części dawnej Archidiecezji Lwowskiej, która po II wojnie 
światowej została na terytorium Polski oraz zachowywała lwowskie tradycje 
kościelne. Od jesieni 1989 r. biskup Jaworski kilka razy odwiedzał Ukrainę, 
gdzie go już wtedy spotykali jako swego Arcypasterza, prawowitego następcę 
Metropolitów Lwowskich. Tę nominację Jan Paweł II uzasadnił w swoim liście 
z dnia 10.01.1991 r.: „Ponieważ, do czasu obecnego Metropolitalny Kościół 
Lwowski obrządku łacińskiego pozostawał opuszczony postanawiamy dłużej go 
w tym stanie nie utrzymywać, lecz wyznaczyć mu Arcypasterza dla świętego 
posługiwania. Ponieważ Ty, Czcigodny Bracie, znasz należycie tę Archidiecezję, 
jako że do tego czasu byłeś jej Administratorem Apostolskim, uznaliśmy 
za najwłaściwsze nie komu innemu, lecz Tobie powierzyć Jej kierowanie. 
Korzystając zatem z pełni Naszej Apostolskiej władzy i powagi, niniejszym 
Rozporządzeniem naznaczamy, ogłaszamy i ustanawiamy Ciebie Arcybiskupem 
wspomnianego Kościoła Lwowskiego obrządku łacińskiego z prawami  
i obowiązkami przynależącymi do Twej posługi”.

Biskupami pomocniczymi we Lwowie zostali mianowani o. Rafał Kiernicki 
OFM Conv, wieloletni proboszcz Katedry Lwowskiej oraz Marcjan Trofimiak, 
proboszcz w Krzemieńcu (woj. tarnopolskie).

• 3.03.1991 – w czasie ingresu do Bazyliki Metropolitalnej Arcybiskup Marian 
Jaworski wyświęcił dwóch kapłanów (Józefa Michajłowskiego i Andrzeja 
Buczyńskiego) oraz jednego diakona (Andrzeja Zajączkowskiego). Były to 
pierwsze święcenia w Katedrze Lwowskiej po II wojnie światowej.
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• 28.02.1992 – odbyła się I Konferencja Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy we 
Lwowie, na której Arcybiskupa Mariana Jaworskiego wybrano Przewodniczącym, 
a kanclerza Kurii Metropolitalnej ks. Mariana Buczka sekretarzem.

• 12.12.1996 – reaktywowano Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne 
Archidiecezji Lwowskiej, które w 1945 r. zostało przeniesione ze Lwowa do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, a w 1950 r. zlikwidowane.

(http://www.rkc.lviv.ua/category_1.php?cat_1=6&lang=3)

Święceń prezbiteriatu ks. Jaworskiemu udzielił 25 czerwca 1950 w kaplicy 
obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w kościele Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej arcybiskup metropolita lwowski Eugeniusz Baziak. W latach 
1956-1958 był kapelanem i sekretarzem osobistym arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka, administratora archidiecezji krakowskiej.

21 maja 1984 został prekonizowany administratorem apostolskim polskiej 
części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie i biskupem tytularnym 
Lambaesis. Święcenia biskupie otrzymał 23 czerwca 1984 w bazylice 
archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Konsekrował go 
kardynał Franciszek Macharski, 29 czerwca 1984 odbył ingres do prokatedry 
bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie. 16 stycznia 1991 został prekonizowany 
arcybiskupem metropolitą Lwowa obrządku łacińskiego. Ingres do archikatedry 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie odbył 18 maja 1991. 

26 lutego 2017 roku wieczorem w karmelitańskim Centrum Kultury Duchowej  
w Krakowie odbyła się prezentacja wspomnianego już filmu Bogusławy 
Stanowskiej-Cichoń Wygnaniec. W projekcji wzięli udział m.in. kard. Marian 
Jaworski, metropolita senior archidiecezji lwowskiej, uczeń duchowy i niegdysiejszy 
sekretarz abp. Baziaka oraz abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

13 marca 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył kardynała Jaworskiego  
w Krakowie orderem Orła Białego. Order przyznano „w uznaniu znamienitych 
zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich, pogłębiania dialogu 
ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii”.

 http://rkc.lviv.ua/news_view-Premyera_filmu_pro_arxiyepuskopa_Evgeniusha_Bazyaka-pl

Do stworzenia filmu namówił mnie kard. Marian Jaworski, który wielokrotnie, 
w sposób fascynujący, mi o nim opowiadał. Uczynił to także na potrzeby filmu, 
podobnie jak inni świadkowie życia abp. Baziaka – powiedziała Bogusława 
Stanowska-Cichoń, reżyser i scenarzystka 56-minutowego filmu Wygnaniec, 
wyprodukowanego przez TVP w ramach projektu „Filmoteka Małopolski”.

Byłem zwolennikiem powstania tego filmu, mając na uwadze słowa z Listu  
do Hebrajczyków: „Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam 
słowo Boże”. Opatrzność Boża w szczególny sposób prowadziła abp. Baziaka,  
w sposób wskazany w Piśmie Świętym, gdzie napisano, że wiarę oczyszcza się tak 
jak srebro i złoto – w ogniu. Dla mnie szczególnym znakiem Bożej Opatrzności 
w stosunku do niego jest to, że ten wygnaniec, tułający się po wygnaniu ze 
Lwowa po wielu mieszkaniach i miejscowościach, który potem przez kilka lat nie 
mógł mieszkać ani w Krakowie, ani w Lubaczowie, ostatecznie został złożony 
na wieczny spoczynek w katedrze na Wawelu – powiedział kard. Jaworski, 
metropolita senior archidiecezji lwowskiej, który znał abp. Baziaka jeszcze we 
Lwowie, potem zaś, już po wygnaniu, został przez niego wyświęcony na kapłana, 
a później był jego sekretarzem.

W filmie wypowiadają się zarówno świadkowie życia abp. Baziaka, jak i znawcy 
jego działalności duszpasterskiej. Przypomniano, że o abp. Baziaku wypowiadał 
się ze czcią św. Jan Paweł II. (…)

Siostra Gaudia Skass ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  
w krakowskich Łagiewnikach opowiada zaś, że to dzięki decyzji abp. Baziaka  
w 1959 r. obraz Jezusa Miłosiernego pozostał w ich kaplicy klasztornej, mimo de-
cyzji kongregacji watykańskiej zakazującej propagowania obrazów przedstawia-
jących kult Miłosierdzia Bożego w formach przedstawionych przez s. Faustynę.

(https://kultura.wiara.pl/doc/3721112.Niezlomny-wygnaniec)
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DLACZEGO?

Powyższą refleksję podjęłam przy założeniu naturalnego zgonu 
arcybiskupa Baziaka. Pojawia się jednak pytanie: czy abp Baziak nie 
zagrażał raczej jako metropolita we Lwowie? Jako symbol odradzającego 
się na tym terenie katolicyzmu? Cały czas niepokój, że coś umyka, że 
dno prawdy nie zostało odkryte. I tu wyłania się inny scenariusz, wysoce 
prawdopodobny, który wymagać będzie dalszych badań źródeł (jeśli nie 
zostały zlikwidowane) świadczących o operacjach SB na polecenie lub 
wyraźne sugestie „starszego brata”.

Kierunki i obszary współpracy pomiędzy SB i KGB 
Organy bezpieczeństwa Polski Ludowej utworzono w 1944 r. w oparciu o wzo-
rzec służb radzieckich i przy aktywnym udziale radzieckich kadr. Pierwszymi 
pracownikami aparatu bezpieczeństwa byli funkcjonariusze służb specjalnych, 
Polacy cieszący się ich zaufaniem oraz osoby współpracujące z NKWD. Funk-
cjonariusze NKWD pełnili funkcje doradców Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, a następnie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Po zmianach 
politycznych w 1956 r. zlikwidowano Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, 
a związani z nim pracownicy służb radzieckich wyjechali z Polski. W ten sposób 
zakończył się okres bezpośredniego radzieckiego nadzoru nad służbami specjal-
nymi PRL.
Aby zachować zależności i wpływy, służby specjalne ZSRR musiały prawnie 
uregulować stosunki ze służbami polskimi i oprzeć je na podpisanych porozu-
mieniach. Pierwsze porozumienie, podpisane 12 stycznia 1957 r. (przez ministra 
spraw wewnętrznych PRL Władysława Wichę i przewodniczącego KGB przy 
RM ZSRR P. Iwaszutina), dotyczyło prowadzenia działań przeciwko wywiadow-
czej, kontrwywiadowczej i dywersyjnej działalności państw kapitalistycznych oraz 
ugrupowań emigracyjnych.

(Andrzej Lebiedowicz, Służba Bezpieczeństwa (SB). Raport o służbie specjalnej PRL 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kierunki+i+obszary+wsp%C3%
B3%C5%82pracy+pomi%C4%99dzy+SB+i+KGB+Organy+bezpiecze%C5%84stwa+P
olski+Ludowej+utworzono+w+1944+r.+w+oparciu+o+wzorzec+s%C5%82u%C5%BC
b+sowieckich+i+przy+aktywnym+udziale+sowieckich+kadr.+Pierwszymi+pracownika

mi+aparatu+bezpiecze%C5%84stwa+byli+funkcjonariusze+radzi)

Znamienne było, że właśnie w latach 60. nastąpiła znaczna, rozbudowa organów 
SB odpowiedzialnych za walkę z Kościołem. W drugiej połowie 1960 roku 
kierownictwo MSW skierowało do KC PZPR wniosek o utworzenie w tym  

resorcie w miejsce wydziału, funkcjonującego po rozwiązaniu departamentu 
XI, samodzielnego departamentu odpowiedzialnego wyłącznie za inwigilację  
Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych. W listopadzie 1961 roku  
z udziałem szefów wszystkich jednostek SB odbyła się narada, na której zapre-
zentowano koncepcję działania przyszłego IV departamentu.

(https://info.wiara.pl/doc/186685.Duchowni-i-/15)

W latach 1957-1990 struktura SB w Krakowie nie podlegała większym zmianom. 
Z czasem jedynie z jednych wydziałów wyłączano pewne zagadnienia, tworząc 
nowe wyspecjalizowane wydziały – np. w 1962 roku Wydział IV zajmujący się 
„rozpracowaniem” Kościoła. 

(https://ipn.gov.pl/ftp/wystawy/twarze_krakowskiej_bezpieki/content/
plansza_38.html)

Zatem „odwilż” po śmieci Stalina miała miejsce tylko w pewnych zakresach. 
Nikita Siergiejewicz Chruszczow ze względów ideologicznych toczył otwartą 
walkę z religią, a jego brutalne metody na tym polu są powszechnie znane, 
chciał, żeby Związek Radziecki stał się państwem w pełni ateistycznym.  
W tym kontekście znamienny jest fakt, iż arcybiskup Baziak w aktach SB figurował 
pod kryptonimem „Wschód”, a więc prowadzone przeciwko niemu akcje 
operacyjne miały na celu osłabienie, a może nawet wyeliminowanie hierarchy 
zagrażającego ustrojowi w Polsce i w ZSRR, o czym świadczy ruchliwość „służb” 
po obu stronach.
W lipcu 1959 roku do Polski (Rzeszów, Łańcut) przybył pierwszy sekretarz 
KC KPZR Nikita Chruszczow nie po to, by napić się polskiej wódki. Być może 
analizowano sprawy „transferu” religii z Polski do ZSRR, w tym na Ukrainę, 
ze Lwowem na czele, która była oczkiem w głowie – obok misji ateistycznej – 
genseka.

W 1961 roku agent SB ks. Satora ps. „Marecki” otrzymuje polecenie 
dorobienia kluczy do wszystkich pomieszczeń kurii w Krakowie, założenie 
podsłuchów u Baziaka i Wojtyły oraz wykradania oryginałów dokumentów 
lub wykonania ich fotokopii. Jest to możliwe, gdyż ksiądz-agent trwa  
w tym czasie w zażyłej przyjaźni z kanclerzem kurii ks. Kuczkowskim i w 
każdej chwili ma dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz dokumentów. 
Powtórzmy: „W zredagowanym 7 listopada 1961 roku <Uzupełnieniu planów 
operacyjnych przedsięwzięć do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. Grupa 
F > wyszczególniono tajnych współpracowników posiadających możliwość 
bezpośredniego dotarcia i informowania o pracy na terenie kurii. Byli nimi: 
„Marecki”, „Rosa”, „Brodecki”. 
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To kluczowa informacja, wyjaśniająca wątpliwości kard. Karola Wojtyły, 
czy abp Baziak objął w Krakowie władzę kanonicznie. Chodzi przecież  
o jeden dokument, który miał prawo zaistnieć. I zaginąć! Wyeliminowanie 
z gry chorującego na serce Baziaka nie było trudne dla SB. Jeśli nie było 
problemem dorobienie kluczy do prywatnych pomieszczeń hierarchów  
w Krakowie, tym bardziej w ogólnodostępnym w ciągu dnia domu „Roma” 
w Warszawie. Sekcja zwłok została wykonana, stwierdzono rozległy zawał 
serca, to prawda, ale nie wydaje się być trudną wymiana odpowiednich leków/
„zabójczych chemikaliów” na stoliku nocnym, wywołujących śmiertelny 
skutek – rozległy zawał serca. Powzięty plan zapewne zakładał brak czujności 
osób z najbliższego otoczenia arcybiskupa. Mógł się udać!

Warto wspomnieć, że wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie śmierci 
kard. Augusta Hlonda złożył w 2018 roku w IPN wicepostulator procesu 
beatyfikacyjnego prymasa Polski, ks. Bogusław Kozioł. Okoliczności śmierci 
byłego prymasa Polski do dziś budzą wątpliwości.

Abp Eugeniusz Baziak – przeniesiony na Stolicę Arcybiskupią w Krakowie, 
pozostawał tymczasem Administratorem Apostolskim we Lwowie. Taka 
była decyzja z Rzymu w marcu 1962 roku, lecz Baziak również w marcu 
tego roku wniósł prośbę za pośrednictwem Prymasa Polski do Ojca 
Świętego, aby mógł pozostać w unii personalnej jednocześnie i nadal 
przy Stolicy Arcybiskupiej we Lwowie, ze względu na wiernych, którzy 
o to prosili. Czy sam niejako przyspieszył swoją śmierć? Nie ukrywał, 
że do Lwowa chce koniecznie powrócić, a do tego Chruszczow dopuścić 
przecież nie mógł. Miał motyw. (KGB miał swoich przedstawicieli  
w szeregach SB – poza oficjalną drogą służbową). W całą sprawę mógł być też 
włączony wywiad wojskowy WSW, a ten był wyjątkowo brutalny i skuteczny. 

Zatem…
Myśl – czy jest możliwa inna przyczyna śmierci abpa Baziaka niż naturalna  
– z uporem mnie prześladuje. 
Wyeliminowanie poprzez otrucie przeciwników jest po dziś dzień 
stosowaną metodą rosyjskich tajnych służb na całym świecie. Przykładowo 
Lew Rebet w 1957 roku zmarł nagle na zawał serca i tak odnotowały 
encyklopedie, zlikwidowano Stepana Banderę, emigranta Markowa  
i wielu, wielu innych, przed datą 1962 roku i po, właściwie niekończącą się do 
dziś listę.

W latach 50. powołano w ramach Pierwszego Zarządu Głównego KGB  
/wywiad zagraniczny/ specjalny Departament D, który w latach 60. prze-
mianowano na Departament A /od aktiwnyje mieroprijatija – środki aktyw-
ne/. Główna siedziba KGB mieściła się w kompleksie gmachów odzie-
dziczonych po CzeKa, OGPU i NKWD, przy placu Dzierżyńskiego 2 
(tzw. Łubianka). Wykorzystanie zabójczych chemikaliów w walce  

z wrogami radzieckiej władzy jest prawie tak samo stare jak ona sama. Już  
w 1921 roku pod skrzydłami CzeKa powstało „tajne laboratorium numer 12”. 
„Bez wytchnienia pracowano nad bronią idealną, czyli taką, która nie zostawi 
śladu we krwi ofiary, tak by nikt nie mógł się domyślić, co było przyczyną. 
Setki otruć się udały i dlatego nigdy się o nich nie dowiemy”. To słowa Ole-
ga Gordijewskiego, byłego agenta KGB, który w latach 80. zbiegł na Zachód. 
Złote czasy Kamiery (czyli Izby, jak później nazywano laboratorium), o któ-
rej mówi Gordjewski, nastały za rządów Józefa Stalina. (…) Szefem Kamiery  
za jego czasów był naukowiec Grigorij Majranowski – radziecki Doktor 
Śmierć. (…) 

Wrogowie Kremla ginęli, pijąc herbatę, otwierając list czy zapalając papie-
rosa. Lekarze nie znajdowali nic podejrzanego, a ofiary umierały oficjalnie  
„z przyczyn naturalnych”. Zawał serca, wylew – trudno o lepszy komplement 
pod adresem radzieckich chemików wynalazców. Machina zabijania po kry-
jomu się rozwijała. W 1938 roku szef wywiadu zagranicznego ZSRR Abram 
Słucki wszedł do gabinetu zastępcy ówczesnego naczelnika NKWD Jeżo-
wa, jednak na własnych nogach już nie wyszedł. Wyniesiono go z diagnozą 
„zawał serca”. Słucki rzeczywiście miał zawał. Ale śmierci w męczarniach 
z powodu uduszenia nie spowodowały przyczyny naturalne. Kluczową rolę 
odegrał... kwas cyjanowodorowy. 

(…) Sowiecka fabryka trucizn – Kamiera nie tylko doskonaliła trucizny, lecz 
także opracowywała metody ich najsprawniejszego podania. Pomysłów nie bra-
kowało. „To mógł być np. zawinięty w gazetę spray z trucizną, albo specjal-
na miniaturowa igiełka ukryta na przykład w parasolce”. (…) Z biegiem czasu 
w radzieckiej Kamierze zmieniały się technologie i wymyślano coraz bardziej 
wyrafinowane trucizny, ale cel niezmiennie pozostawał ten sam. „Śmierć albo 
choroba ofiary musi wyglądać naturalnie albo przynajmniej zaskoczyć leka-
rzy i śledczych” – twierdzi Wołodarski. 

(…) Starano się też robić wszystko, by zminimalizować ryzyko potknięcia na 
ostatnim etapie – dostarczycielami trucizn byli specjalnie do tego wyszkole-
ni agenci. Tacy, którzy w ostatniej chwili nie zawahają się zabić. ZSRR było 
nawet gotowe dzielić się swoim know-how z sojusznikami, czego najlepszym 
dowodem było zabójstwo Georgi Markowa. „Dajcie im wszystko, czego po-
trzebują. Nauczcie ich z tego korzystać i wyślijcie ludzi do Sofii, żeby ich 
przeszkolili. Resztę załatwią sami”– miał odpowiedzieć szef KGB Jurij An-
dropow, gdy Sofia poprosiła o pomoc w pozbyciu się niepokornego dysyden-
ta – emigranta Markowa. Do Bułgarii trafiła nie tylko zabójcza parasolka  
z rycyną w szpikulcu, ale także „nauczyciele”, którzy mieli udzielić tamtej-
szym odpowiednich służbom wskazówek. (…) Zamachy przeprowadzano tak 
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zręcznie, by pozostawić wrażenie, że ofiary umierały z przyczyn naturalnych. 
Szczegóły niektórych z technik wykorzystywanych w tym celu ujawniono  
w 1961 r., kiedy profesjonalny zabójca KGB, Bogdan Staszinskij, zbiegł na  
Zachód. (…) [wygr. J.B.]

(Justyna Prus, Artur Ciechanowicz, Nagła śmierć Borisa Bieriezowskiegohttps://blog-
press.pl/node/16202; zob. też: https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/78889,kto-
ma-trucizne-ktora-nie-zostawia-sladow.html; https://pl.wikipedia.org/wiki/KGB; www.

abw.gov.pl › download › Pawlikowicz; https://3obieg.pl › agentura-wplywu; https://
www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_64_pl_srodki_aktywne_net.pdf)

Relacje z okoliczności śmierci arcybiskupa Baziaka: W czwartek ok. godz. 
21.30 ks. arcybiskup położył się do łóżka i czytał gazetę. Dobrze po godz. 24. 
wszedł do pokoju kapelana, obudził go i ciężko dysząc powiedział, że umiera. 
Kapelan zaprowadził go z powrotem do jego pokoju i choć leki i zastrzyki były 
na szafce nocnej, była tam i strzykawka, niczego nie podał, po prostu stracił 
głowę. Widząc, że arcybiskup dusi się i sinieje, pobiegł po szofera, obudził go  
i wysłał po lekarza. Niestety, w hoteliku nie było telefonu, siostry za-
konne obsługujące hotelik mieszkają na parterze. Jest tam telefon, ale 
drzwi do sióstr były zamknięte i mimo silnego dobijania się, nikt nie 
otworzył. Na ulicę drzwi były również zaryglowane. W pewnym momen-
cie ks. Arcybiskup poprosił kapelana „daj mi absolucję”!, bił się w pier-
si i powtarzał „Jezus-Maria”, „Jezus-Maria”. Umierał więc przytomnie.  
Przy umierającym znalazł się ks. biskup Edmund Nowicki z Gdańska, który 
również mieszkał w „Romie” i udzielił umierającemu sakramentu chorych. 
Okazało się później, że ks. Arcybiskup zażył lek przeciwbólowy / złamał za-
kończenie szklanej fiolki. Dopiero po jakimś czasie dozorca wypuścił szofe-
ra, który poinformowany przez kogoś, pobiegł po Pogotowie Ratunkowe przy  
ul. Poznańskiej, w pobliżu. Kiedy lekarz przyjechał, chory już nie żył. Z pew-
nych oznak i relacji wynikało, że przyczyną śmierci był potężny zawał serca.  
Na skutek jego niewydolności nastąpił obrzęk płuc, co spowodowało śmierć 
przez uduszenie. Zgon nastąpił w piątek 15 VI 1962 ok. godz. 1.10. 

(Relacja ks. Andrzeja Bardeckiego na podst. wypowiedzi kapelana ks. Jana Knapa,  
w: ks. Wacław Szetelnicki, Arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak metropolita lwow-
ski, Kraków 1989).

  
Józef Mucha, kierowca abpa.: To był wspaniały człowiek. Los sprawił, że 
byłem świadkiem jego śmierci. To było 15 czerwca 1962 r. pojechaliśmy 
do Warszawy na konferencję biskupów. Rozmowy trwały długo. Około 
dwunastej w nocy usłyszałem niepokojący szum. Szybko pobiegłem 
sprawdzić, co się stało. Zobaczyłem arcybiskupa Baziaka z twarzą 
złamaną bólem. Było potworne zamieszanie. Ktoś próbował mu podać 
nitroglicerynę. Nie czekałem na żadne polecenia. Co sił w nogach 
pobiegłem do pobliskiego pogotowia. Ale było za późno. Lekarze byli 
bezradni. Do tej pory słyszę ich ciężkie słowa – „koniec, umarł”. 

(https://opolskie.naszemiasto.pl/rozmowa-z-jozefem-mucha- 
ktory-przez-16-lat-byl-kierowca/ar/c1-6631425)

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Akta Arcybiskupa Baziaka, List prof. Mieczysława 
Gamskiego do Kurii w Krakowie, informujący o badaniu abpa w dniu 9 marca 1962 roku, 
stwierdzający brak niepokojących objawów choroby, wyrażający zdumienie oraz prośbę  
o informację o okolicznościach śmierci
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Mało istotne fakty nabrały zasadniczego znaczenia. Obie relacje są zbliżone, 
jednak różnią się szczegółami. Leki na szafce nocnej, złamane zakończenie 
szklanej fiolki…, gazeta. 
Owe leki siostra zakonna opiekująca się arcybiskupem pozostawiła na szafce nocnej 
i udała się na spoczynek przed godz. 20. Arcybiskup po powrocie do hoteliku (ok. 
21.30) zapewne zażył określone wieczorne dawki medykamentów i zaczął czytać 
gazetę. Po godz. 24. oznajmił kapelanowi, że umiera.
Nie było w tym czasie osób trzecich, a więc cokolwiek było trucizną, pojawiło się 
w pokoju między 20., a 21.30. Można też przypuszczać, że była to gazeta. Została 
nasączona silnym środkiem, zbliżonym do ulepszonego kwasu cyjanowodorowego. 
Właśnie o metodzie „gazeta” wspominają szpiedzy, którzy uciekli na Zachód, np. 
Staszinskij czy Wołodarski (patrz wyżej).
Otrucie abpa Baziaka było możliwe. Czy na zawsze pozostanie hipotezą? 
Zaplanowane wykonanie w Warszawie wymagało precyzyjnej obserwacji  
i błyskawicznej akcji. W „Romie” został na ten czas ulokowany odpowiedni 
do zadania człowiek, który nie przykuwał uwagi i nie wzbudzał podejrzeń, ktoś  
z obsługi, np. portier?
W 1970 roku ujawniono, że istnieje nowy specjalny rodzaj trucizny wywołujący 
atak serca i nie pozostawia żadnego śladu działania z zewnątrz, chyba że sekcja 
zwłok jest prowadzona pod kątem sprawdzenia tej konkretnej trucizny.

Jedyną jednoznaczną odpowiedzią jest płyta nagrobna na Wawelu: „Eugenius 
Baziak Archieppus Metropolita Leopolien simul Cracovien” oraz wspomnienie 
o decyzjach Stolicy Apostolskiej wyrażone w mowie pogrzebowej Prymasa 
Polski Stefana Wyszyńskiego. 

Oto, jak jeden z kapłanów pochodzących z archidiecezji lwowskiej, opisywał 
swoje przeżycia związane ze śmiercią ks. abpa Baziaka: 

„W czerwcu 1962 r. obiegła Polskę wieść z radia, że w Warszawie zmarł ks. 
Arcybiskup-Metropolita Baziak. Dla nas lwowiaków był to wielki cios. 
Już nie mieliśmy nikogo, kto by stanął w naszej obronie. (…) Pojechałem 
na pogrzeb do Krakowa i w pociągu napisałem Podzwonne: (…) Słuchaj-
cie więc Pasterza brak, / To TEN, co do ostatka trwał / I wciąż otuchy słowa 
niósł, / Dziś na tułactwie swoim zmarł… (…) Ażeby wieść ta przeszła przez  
/ Tarnopol, Stanisławów, L W Ó W / Albowiem odszedł od nas już. / Ostat-
ni PASTERZ wasz i nasz. (…) Zygmuncie, na Wawelu dzwoń! / Pożegnaj 
GO ostatni raz. / Katedra Orląt milczy dziś… / Ostatni raz – ostatni raz… 
Swojemu Arcypasterzowi w dniu pogrzebu ks. Michał Milczewski”

(ks. Wacław Szetelnicki, Arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak  
metropolita lwowski, Kraków 1989).

I jeszcze koniecznie należy powiedzieć o zaawansowanych organizacyjnie 
przygotowaniach na wrzesień 1962 roku w Lubaczowie i Krakowie –  do 
obchodów 50-lecia kapłaństwa. Odezwa do Duchowieństwa została 
rozesłana. Planowano przybycie na uroczystości w obu archidiecezjach. 
To byłby kolejny krok do odbudowy moralnej i duchowej wiernych 
w archidiecezji lwowskiej, a do tego Rosjanie też nie mogli dopuścić. 
Uroczystości jubileuszowych arcybiskup Baziak już nie odprawił.

Mam nadzieję, że Państwo słyszycie w tych przejmujących słowach cały dramat 
lwowian.
Czy nie o to właśnie chodziło, by tych ludzi pozbawić wszelkiej nadziei?

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie,Akta Arcybiskupa Baziaka, Odezwa  
do Duchowieństwa na uroczystości jubileuszowe50-lecia kapłaństwa planowanego  

w terminie 2 września w Lubaczowie oraz 16 września 1962 roku w Krakowie
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Patrzę na heroiczną postawę – człowieka i kapłana – abpa Eugeniusza Baziaka 
moimi oczami, stąd taki a nie inny dobór tekstów. Na pytanie, dlaczgo w publikacji 
posłużyłam się w przewadze wyimkami ze źródeł i opracowań, cytatami, 
uzupełnionymi nielicznymi własnymi komentarzami, niech uważny Czytelnik 
odpowie sobie sam. Ten, który miał niezaprzeczalnie czystą kartę moralną zostaje 
niejednokrotnie oczerniany, świadomie rugowany z historii przez niedopowiedzenia, 
przekłamania lub przemilczenie, prawie usunięty, jak to się dzieje i teraz, m.in.  
w przypadku Muzeum pomieszczonego w Świątyni Opatrzności Bożej  
w Warszawie. A to właśnie owa Opatrzność Boża kierowała Jego arcytrudną 
posługą kapłańską i biskupią dla Kościoła.

Wygnaniec, Tułacz, a może Ikar… Da capo al fine. 

Dziękuję raz jeszcze wszystkim Sprawiedliwym według słów Chrystusowego  
Błogosławieństwa...

www.sejm.gov.pl, fot. Kancelaria Sejmu

Po Mszy Św. dokonano otwarcia 
wystawy „Wygnaniec“ poświęco-
nej abp. Eugeniuszowi Baziakowi. 
Przed otwarciem senator Zbigniew 
Cichoń odczytał treść Uchwały w 55. 
rocznicę śmierci Arcybiskupa Euge-
niusza Baziaka, podjętej przez Senat  
18 października 2017 roku . Senat od- 
dał w ten sposób hołd pamięci me-
tropolity lwowskiego, który do 1946 
roku  mimo represji w heroiczny 
sposób sprawował swoją posługę dla 
rodaków pozostałych we Lwowie, 
późniejszego nieugiętego pasterza 
metropolii krakowskiej. (patrz s. 14)

Festiwal Dziedzictwa Kresów. 

Marszałek Sejmu: „To część naszej narodowej pamięci historycznej”

Festiwal odbywa się w m.in. w Lubaczowie i Radrużu na Podkarpaciu. W 2018 
roku trwał od 26 lipca do 5 sierpnia. Corocznie w ramach festiwalu organizowane 
są liczne koncerty, konkursy, panele dyskusyjne, spotkania, odbywające się także  
w gronie gości z zagranicy, w szczególności z Węgier, Słowacji i Ukrainy.

www.sejm.gov.pl, fot. Kancelaria Sejmu
Arcybiskup Eugeniusz Baziak, ostoja biernego oporu mieszkańców Lwowa, krótko przed 
wysiedleniem, Mariampol, źr. @NAC_GOV_PL
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Notka o autorce

Jolanta Baziak  – poetka, eseistka, krytyk literacki, redaktor naczelna Ogólnopolskiego 
Miesięcznika Literackiego AKANT, wydawca, animator kultury, jurorka ogólnopolskich 
konkursów literackich, prowadzi warsztaty literacko-filozoficzne, ur. 10 IV 1956 w 
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następnie na tym stanowisku w Estradach – poznańskiej i bydgoskiej do 1991 roku. 
Nauczyciel w latach 2003-2009. Od 2007 roku do chwili obecnej pracuje jako specjalista 
do spraw wydawnictw i redaktor muzealnych publikacji w Muzeum Okręgowym im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 
Debiutowała w 1974 roku w Polskim Radio cyklem wierszy Strefa pomylonych. Wydała 
ponad 20 publikacji zwartych: poetyckich, prozatorskich i popularno-naukowych. Jej 
wiersze ukazały się w przekładach na język angielski, niemiecki, czeski i islandzki.
Współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami twórczymi. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich od 1995, była członkiem Komisji Kwalifikacyjnej SPP kadencji 2015-2017. 
Jest prezesem Stowarzyszenia „Teatr na Barce” od 1997, wiceprezesem Towarzystwa 
Inicjatyw Kulturalnych od 2000, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej (do 2014) 
Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop” oraz członkiem Bydgoskiego 
Towarzystwa Naukowego od 2005. 
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Łuczniczki za najlepszą książkę roku 2006, w 2013 uhonorowana doroczną Nagrodą 
Artystyczną Prezydenta Miasta Bydgoszczy za całokształt pracy artystycznej. W 2014 
otrzymała Medal im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego. W 2019 otrzymała Złoty Krzyż 
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Zbiory wierszy: Strefa pomylonych (1991), Wielbłądzica (1995), Daleka Wenus 
(1996), Bezdomni w ciałach (1997), Pół szyby światła (2000), Wiersze wybrane 1991-
2001 (2001), Coś istnienia (2003), Przekłady i wiersze nowe (2004) wyd. trójjęzyczne 
(j. polski, niemiecki, czeski), Trudne modlitwy (2006), Wyspa, chwila (2009), Wyspa, 
chwila (2011) wyd. trójjęzyczne (j. polski, angielski, islandzki), Pochylone niebo (2011), 
Całe stworzenie: Wiersze wybrane i nowe 1974-2014. Pryma, Tercja, Kwinta (2014), 
Samosiewne (2017).
Książki eseistyczne, diariusze, pozycje popularno-naukowe: Ziemia zawsze święta 
(1998) diariusz z Egiptu i Izraela, Ziemia początku (2002) diariusz z Turcji, zbiór 
esejów filozoficznych Pasje i niepokoje Simone Weil (2001) zbiór esejów filozoficznych 
Nietzsche w optyce filozofów (2008), wyd. II (2009), książka popularnonaukowa Leon 
Wyczółkowski – kolejne życie (2010), Leon Wyczółkowski – kolejne życie (2012) wyd. II 
uzupełnione, dwujęzyczne (j. polski, angielski), Wyczółkowski, Przybyszewscy, Munch 
i Vigeland. Fryz życia (2012), Baziaki. Pokolenia (2017), Baziaki. Generations (2019) 
wyd. angielskie.
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