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Józef Borzyszkowski

Ks. pra³at Johannes Bieler (1935–2014)
– ostatni wizytator apostolski i duszpasterz

katolików z Wolnego Miasta Gdañska

Na prze³omie epok PRL i III RP nast¹pi³o spore zbli¿enie i zagêszczenie kon-
taktów Polska – Niemcy Zachodnie, a zw³aszcza Gdañsk – Brema i Hamburg.
Mia³y w tym udzia³ szczególny Deutsch-Polnische Gesellschaft z Hamburga
i Bremy oraz Nordfriesland, jak i Ewangelische Akademie z Hamburga; ta ostat-
nia kierowana przez ks. pastora, dr. Stephana Reimersa, póŸniejszego przedstawi-
ciela Koœcio³a protestanckiego RFN przy EU, przyjaciela tak¿e Gdañska, Kaszu-
bów i Polski!

Nieco póŸniej w dzia³alnoœæ na rzecz zbli¿enia i porozumienia polsko-niemiec-
kiego stosunkowo mocno zaanga¿owa³y siê dwa œrodowiska katolików œwieckich,
skupionych w pierwszym rzêdzie w Adalbertus Werk (Bildungswerk der danziger
Katholiken) z siedzib¹ w Düsseldorfie z prezesem – dziœ œp. – Gerhardem Nitsch-
ke. (Dobrym duchem tego stowarzyszenia by³ œp. ks. pra³. Johannes Goedeke).
Drugim by³o œrodowisko skupione wokó³ Apostolischen Visitators Danzig – ks.
pra³. Johannesa Bielera z Bremy. – Obaj przywódcy i ich otoczenie nie wystêpo-
wali nigdy razem!

Od co najmniej æwieræwiecza do Gdañska docieraj¹ ich organy prasowe:
„Adalbertus Forum” – „Zeitschrift für Ostmitteleuropäische Begegnung”, reda-
gowane dziœ przez syna Gerharda – Wolfganga Nitschke i „Der Heimatbrief”
– „Quartalsblatt der vertriebenen Katholiken aus Danzig”, redagowane przez ks.
J. Bielera, od niedawna emeryta, a st¹d wydawane ostatnio przez „Ermlandfami-
lie e.V.”, jako ¿e przed kilku laty po³¹czono funkcjê gdañskiego wizytatora apo-
stolskiego z takim¿e odpowiedzialnym za Warmiê.

Studiuj¹c oba pisma, a zw³aszcza dzia³y dotycz¹ce jubileuszy i po¿egnañ –
króciutkie wspomnienia poœmiertne, jak¿e czêsto odnajdywa³em w nich osoby
nawet mi znane, nosz¹ce typowo kaszubskie i polskie nazwiska, maj¹ce do dziœ
rodziny, krewnych na Kaszubach i w Gdañsku. Bêd¹c uczestnikiem spotkañ
w Gemen i tych maj¹cych miejsce w innych zak¹tkach Niemiec, jak i w Gdañsku,
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czêsto wspólnie dochodziliœmy do kaszubsko-polskich korzeni gospodarzy czy
goœci. Niektórzy z nich dopiero w latach rz¹dów hitlerowskich przemianowywali
swoje s³owiañskie nazwiska, przyjmuj¹c niekiedy „typowo niemieckie” po matce
czy babci, jak np. Roeske. A to¿ i Roesków i Nitschków, jak i innych, choæby
Bia³kowskich spotkamy i dziœ na Kaszubach niema³o. Nie tylko te nazwiska to
œlad wielowiekowej sto³ecznoœci dla Kaszubów Gdañska, jak i jego roli kot³a
germanizuj¹cego do 1945 r., o którym Józef Kisielewski napisa³ tu¿ przed wojn¹
w swoim dziele Ziemia gromadzi prochy.

Warto zaznaczyæ, ¿e szefowie obu niemiecko-gdañskich œrodowisk od lat
zabiegali, i to bardzo skutecznie, o dobre relacje z polskimi w³adzami – zw³aszcza
gdañskim samorz¹dem i biskupami, nie tylko w Oliwie. Od kilkunastu lat te¿
coraz dobitniej podkreœlali kaszubskie tak¿e korzenie, ciesz¹c siê z zachowania
i rozwoju dziedzictwa jêzyka i kultury kaszubskiej; od czego w przesz³oœci mo¿e
siê od¿egnywali, ale zawsze podkreœlali rolê katedry w Oliwie jako nekropolii
ksi¹¿¹t kaszubsko-gdañskich.

Z Oliw¹ w szczególny sposób by³ zwi¹zany ks. pra³. Johannes Bieler, bêd¹cy
synem tamtejszego nauczyciela, zakorzenionego tak¿e w Jastarnii, nosz¹cego na-
zwisko Bialkowski. Jemu zawdziêczam regularne otrzymywanie „Der Heimat-
brief”, w którym tekstów o Kaszubach i dawnym Gdañsku, w czym udzia³ nieco
ma te¿ jego brat, ks. Franz Bieler, z którym od lat, a razem z ich siostr¹ ks. Johan-
nes mieszka³ w Hude – miêdzy Oldenburgiem i Bremen. Niejednokrotnie spoty-
kaliœmy siê te¿ w Gdañsku, gdzie zwykle latem wraz z podopiecznymi pielgrzy-
mami odwiedza³ obok katedry oliwskiej tak¿e koœció³ œw. Jana, bêd¹c w dobrych
relacjach z jego rektorem ks. dr. Krzysztofem Nieda³towskim.

W okresie minionych wakacji dotar³ do Gdañska nr 3/2014 „Der Heimat-
brief”, ostatni zredagowany przez ks. J. Bielera. W nim Das letzte Grüsswort des
Apostolisches Visitators Danzig em. Prälat Johannes Bieler i poœwiêcony mu
nekrolog oraz wspomnienie przypominaj¹ce jego drogê ¿yciow¹ do stanowiska
wizytatora apostolskiego i Bremy.

Z nekrologu dowiedzieliœmy siê, ¿e ks. J. Bieler zmar³ 4 lipca 2014 w wyniku
tragicznego wypadku drogowego w Hude. Pochowano go tam¿e 12 tego¿ mie-
si¹ca.

Ks. Johannes Bieler urodzi³ siê w 1935 roku w Oliwie, gdzie zosta³ ochrzczony
w katedrze i zapisany w ksiêdze metrykalnej jako Johannes Bialkowski. Kiedy
jego ojciec Anton Bialkowski (zmar³ w 1976 r. w Münster), zmieni³ swoje nazwi-
sko, nie jest mi wiadome. Jego brat Oskar (1882–1945), oliwski grabarz, zmar³
23.03.1945 r. w Oliwie, co odnotowano w aktach parafialnych i „Kronice Parafii
(katedralnej) w Oliwie (1904–1945)”, a opracowanej przez ks. Zygmunta Iwic-
kiego, wydanej przez Oficynê Czëc w 1999 r.. Opuœciwszy wraz z rodzin¹ Gdañsk
pod koniec wojny, lub raczej jesieni¹ 1945 roku, zamieszka³ w Niemczech Za-
chodnich, gdzie ukoñczy³ gimnazjum i studia teologiczne zwieñczone œwiêceniami



JÓZEF BORZYSZKOWSKI468

kap³añskimi w 1961 roku. Jako wikariusz do 1964 r. pracowa³ w Rheine w parafii
œw. Józefa i w kolejnej pod takim¿e wezwaniem w Duisburgu – Rheinhausen.
W 1965 r. zosta³ rektorem parafii œw. Willhada w Wangerooge. Cztery lata póŸ-
niej mianowano go proboszczem wojskowym w Emden, sk¹d w 1971 r. przenie-
siony zosta³ na podobne stanowisko do Wilhelmshaven. W 1977 r. zosta³ ustano-
wiony duszpasterzem ludzi morza z siedzib¹ w Bremen, pracuj¹c na tym stanowi-
sku do 2004 roku, bêd¹c jednoczeœnie do 1986 r. krajowym duszpasterzem policji.

W 1986 r. papie¿ Jan Pawe³ II mianowa³ go wizytatorem apostolskim dla
ksiê¿y i wiernych dawnej diecezji gdañskiej, nadaj¹c mu zarazem godnoœæ pra³ata,
co uczyni³o go najwy¿szym godnoœci¹ katolickim duchownym w Bremie. Na tym¿e
urzêdzie zast¹pi³ ks. pra³. dr Franza Josefa Wothe’go (1910–1994), znanego jako
ostatni niemiecki proboszcz parafii NSP Jezusa we Wrzeszczu, a w latach osiem-
dziesi¹tych XX w. uczestnik akcji na rzecz odbudowy organów w bazylice Mariac-
kiej w Gdañsku. Pierwszym wizytatorem by³ ks. dr Anton Berendt, piastuj¹cy tê
funkcjê w latach 1964–1968.

Wizytatorów apostolskich dla niemieckich katolików z diecezji gdañskiej,
wroc³awskiej i warmiñskiej oraz pra³atury pilskiej ustanowi³ Pawe³ VI. W 2010 r.,
gdy ks. J. Bieler przeszed³ na emeryturê, przy³¹czono jego obowi¹zki do wizyta-
tora warmiñskiego, obejmuj¹cego tak¿e pra³aturê pilsk¹. St¹d „Der Heimatbrief”
ukazywa³ siê dalej pod jego opiek¹, ale dziêki zaanga¿owaniu rodziny Bieler.
Po œmierci ks. Johannesa sprawa dalszej egzystencji „Heimatbriefu” pozostaje
pod znakiem zapytania – uzale¿niona od ujawnienia siê nowych wspó³pracowni-
ków, których szuka redaktor „Ermlanderbrief” Norbert Polomski…

Ks. J. Bieler by³ szczególnym czcicielem œw. Wojciecha, patrona Gdañska,
st¹d co roku prowadzi³ pielgrzymki swoich podopiecznych m.in. do Aachen –
Akwizgranu oraz Œwiêtego Wojciecha w Gdañsku, a tak¿e Gniezna, bêd¹c niejed-
nokrotnie goœciem ks. abpa prymasa Henryka Muszyñskiego. Na ³amach „Hei-
matbrief” systematycznie publikowa³ ciep³e relacje z tych pielgrzymek, obejmu-
j¹cych zwykle tak¿e Kaszuby, w tym bliski mu Pó³wysep Helski, podkreœlaj¹c
niezwyk³¹ polsk¹ goœcinnoœæ gospodarzy miejsc, które odwiedzano. Ks. J. Bieler
nale¿a³ te¿ do czcicieli b³ogos³awionej Doroty z M¹tów, patronki naszej parafii
w Gdañsku – Jasieniu. W owym ostatnim numerze „Der Heimatbrief” z kolorow¹
fotografi¹ morskiego brzegu w Gdañsku – BrzeŸnie na ok³adce, jest m.in. jego
tekst – refleksje dotycz¹ce „unsere heilige Frau aus Danzig” oraz inny pt. Das
Gold der Ostsee – Bernstein.

Wraz ze œmierci¹ ks. J. Bielera zamkn¹³ siê wa¿ny etap funkcjonowania ma-
lej¹cego od lat œrodowiska katolików niemieckich zakorzenionych w Gdañsku,
zaanga¿owanych na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i dialogu ekumenicz-
nego oraz pokoju w Europie, przyczyniaj¹cych siê równie¿ do wiêzi z Kaszubami.


