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Prymas Stefan Wyszyński z wizytę w Bydgoszczy 
-  maj 1949 r.

W lipcu 1945 roku powrócił do kraju, ze specjalnymi pełnomocnictwami 
papieża Piusa XII, prymas Polski kardynał August Hlond. Godność kardy
nalską otrzymał cieszący się wielkim autorytetem, arcybiskup krakowski 
Adam Stefan Sapieha. W pierwszych latach po wojnie wielu księży krytyko
wało nowy reżim i udzielało wsparcia prześladowanym. Nowej władzy zale
żało przynajmniej na początku, na ułożeniu chociażby poprawnych stosun
ków z Kościołem. Neutralna postawa władz trwała jednak krótko. Władze 
państwowe uznały, że konkordat, zawarty w 1925 roku, nie obowiązuje 
i rozpoczęły radykalny i pospieszny proces laicyzacji państwa. Nastąpiły 
aresztowania księży i szykany wobec niektórych biskupów, m.in. Czesława 
Kaczmarka. Komuniści podjęli też nieudaną próbę nawiązania stosunków 
ze Stolicą Apostolską za plecami polskich biskupów. Jednak do 1947 roku 
Kościół starał się być powściągliwy w krytykowaniu reżimu za terror; m.in. 
podczas referendum w 1946 roku i wyborów do sejmu.

W 1947 roku Episkopat ogłosił list do wiernych, w którym biskupi we
zwali do bojkotu komunistycznej prasy, zaprotestowali przeciw indoktry
nacji młodzieży, pogwałceniu religijnego charakteru świąt i niedziel oraz 
ograniczaniu swobód obywatelskich. Władza uznała ten akt za „ofensywę 
kleru”, a Kościół stał się wrogiem numer jeden. Księża byli aresztowani, 
przesłuchiwani, nauczanie religii zostało usunięte ze szkół, zlikwidowano 
szkoły prowadzone przez zakony.

Stosunki państwa z Kościołem pogorszył list papieża Piusa XII do bi
skupów niemieckich, w których papież skrytykował wypędzenie z tzw. Ziem
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Odzyskanych ludności niemieckiej. Dnia 22 października 1948 roku zmarł 
Prymas Polski kardynał August Hlond. Jego następcą został 47-letni biskup 
lubelski Stefan Wyszyński. W 1949 roku władza zdecydowała o nasileniu 
działań przeciw Kościołowi -  zajęto się m. in. werbunkiem agentów wśród 
księży. Po dekrecie Watykanu z 13 lipca 1949 r., grożącym ekskomuniką za 
członkostwo w partii komunistycznej a także za współpracę z nią, władze 
przystąpiły do jeszcze jednej akcji. W tym samym roku udało się zwerbować 
do tzw. „ruchu księży patriotów” niemal tysiąc duchownych, a rok później -  
w styczniu 1950 roku, przejąć za pomocą „księży patriotów” charytatywną 
organizację kościelną CARITAS1. Kompromisowym posunięciem ze strony 
Kościoła było podpisanie przez Prymasa Wyszyńskiego w 1950 roku poro
zumienia z władzami, które zostało źle przyjęte przez Watykan.

W pierwszej połowie 1949 roku przez Polskę przetoczyła się fala „spon
tanicznie” organizowanych manifestacji o charakterze antyreligijnym i an
tykościelnym. Towarzyszyło temu stałe powtarzanie w środkach masowe
go przekazu hasła o przestrzeganiu wolności wyznania w Polsce Ludowej. 
Władze państwowe domagały się od hierarchii katolickiej, żeby oficjalnie 
i otwarcie uznała nowy ustrój i wezwała do tego wszystkich wiernych.

Jednym z przykładów takich „spontanicznych” manifestacji były szy
kany wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego, który odwiedził Bydgoszcz 
w dniach 11-19 maja 1949 roku. O wizycie tej mówi specjalny raport z dnia 
30 czerwca 1949 roku, dotyczący wzmożonej działalności kleru katolickie
go w województwie pomorskim. Dokument, o którym mowa, znajduje się 
w bydgoskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej, w teczce zatytuło
wanej „Kierownictwo -  materiały dotyczące działalności kleru katolickie
go i sytuacji polityczno-gospodarczej za 1949 r.” -  sygnatura akt IPN BY 
030/39.

Prymas Stefan Wyszyński przebywał w parafiach: Bielawki, Szwedero
wo oraz Wilczak2. W dniu 13 maja 1949 r. portierzy nie wpuścili kardyna

1 CARITAS -  jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, 
jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski. Po zakończeniu okupacji 
diecezjalne związki Caritas reaktywowały swoją działalność. 21IX 1949 roku Rada Ministrów 
wydała uchwałę o upaństwowieniu szpitali będących własnością kościelną. Szpitale zostały nie
odpłatnie przejęte na własność państwa. Na początku stycznia 1950 roku rozpoczęła się praso
wa nagonka na związek Caritas. We wszystkich siedzibach związków diecezjalnych pojawiły się 
specjalne komisje, które ujawniały rzekome nadużycia finansowe i gospodarcze. Centrala ogól
nopolskiego związku Caritas otrzymała nowe władze tzw. zarząd przymusowy. W każdej diece
zji 25 stycznia 1950 roku władze państwowe narzuciły nowe, komisaryczne zarządy.

2 Bielawki, Szwederowo, Wilczak -  dzielnice Bydgoszczy. Na Bielawkach znajduje się 
Bazylika św. Wincentego a Paulo -  rzymskokatolicka bazylika mniejsza pod wezwaniem
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ła do Szpitala Miejskiego i Dziecięcego. W związku z tym incydentem pry
mas Wyszyński złożył, publikowane niżej, zażalenie do Bolesława Bieruta 
prezydenta Rzeczypospolitej.

W pierwszej części tego dokumentu, omówiona została działalność 
kleru katolickiego w województwie pomorskim, jak i również metody wal
ki z nim stosowane przez bezpiekę.

Urząd Bezpieczeństwa oceniał, że w związku ze zbliżającymi się świę
tami 1 i 3 Maja duchowni podjęli dwojakie działania. Z jednej strony przy
gotowali dodatkowe nabożeństwa, odpusty i procesje, aby osłabić znacze
nie uroczystości pierwszomajowych. Z drugiej, podobne działania podjęli 
w dniu 3 maja. Te ostatnie związane były nie tylko ze świętem narodowym, 
(którego znaczenie duchowni chcieli w ten sposób wzmocnić), ale także 
z zapowiedzianymi na ten i szereg następnych dni (1-22 maja 1949 roku) 
wizytacjami niektórych parafii przez biskupa chełmińskiego Kazimierza 
Kowalskiego3 i jego sufragana Bernarda Czaplińskiego4. W związku z po
wyższym władze zastosowały środki profilaktyczne poprzez przeprowa
dzenie rozmów z tymi proboszczami i dziekanami na terenie, których były 
organizowane dodatkowe imprezy kościelne. Zastosowano też areszty pro
filaktyczne.

Wizytacje objęły parafie powiatów: Świecie, Wąbrzeźno, Brodnica, Tu
chola i Grudziądz5. Celem ich utrudnienia władze administracyjne zasto
sowały m.in. przeglądy weterynaryjne koni w tych gminach, przez które 
miał przejeżdżać biskup, aby uniemożliwić organizowanie chłopskiej „kon
nicy”. Inspektoraty szkolne przeprowadziły wizytacje szkół w dniach bisku
pich odwiedzin, po to, by odciągnąć od nich dzieci i młodzież. Zorganizo
wano dla niej również dodatkowe akademie i wyjścia do kina.

W drugiej części dokumentu przedstawiony jest opis pobytu prymasa 
Wyszyńskiego w Bydgoszczy, o którym wspomniano wcześniej. Jako prze
ciwwagę dla przyjazdu prymasa zastosowano rozliczne działania: w zakła
dach pracy przeprowadzono zebrania zakładowe, specjalnie zorganizowa
no, za minimalna opłatą, pokazy filmowe i teatralne dla młodzieży szkolnej 
oraz bezpłatne wycieczki majowe poza miasto dla młodzieży szkolnej i ro
botników fabrycznych. Urządzano także zabawy ludowe, aktyw partyjny

Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Jest to największy kościół w Bydgoszczy i jeden z naj
większych w Polsce (może pomieścić około 12 tysięcy osób).

3 Kazimierz Kowalski (1896-1972), biskup chełmiński w latach 1946-1972.
4 Bernard Czapliński (1908-1980), biskup chełmiński w latach 1973-1980.
5 Świecie, Wąbrzeźno, Brodnica, Tuchola, Grudziądz, miasta dziś w woj. kujawsko- 

-pomorskim, wówczas w woj. pomorskim (bydgoskim).
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miał pilnować, aby nie wpuszczano prymasa do szpitali, szkół i zakładów 
pracy.

Według opinii funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, prymas Wy
szyński widząc niewspółmierną frekwencję w zwiedzanych przez niego 
parafiach w porównaniu do frekwencji na urządzanych imprezach przez 
władze miejskie, po trzech dniach pobytu w Bydgoszczy zmienił pro
gram swoich odwiedzin. W pierwszych dniach prymas Wyszyński trzymał 
się ściśle planu, który polegał na zwiedzaniu poszczególnych parafii, zaś 
czwartego dnia (14 maja) nastawił się rzekomo na zwiedzanie domów za
mieszkałych przez księży. Opinia ta miała wykazać, że działania miejsco
wych władz były skuteczne. Wszystko wskazuje na to, że ma ona niewiele 
wspólnego z prawdą. Mieszkańcy miasta masowo przybywali na spotkania 
z prymasem.

Warto dodać, że księża, aby storpedować działania władz przesuwali 
godziny nabożeństw i spotkań w kościołach, tak, by mijały się one z godzi
nami urządzanych imprez.

Teksty źródłowe 

D okum ent 1

Oryginał dokumentu, papier, format A4, maszynopis czytelny, czcionka czar
na, druk jednostronny. Zachowano pisownię oryginału.

(Sygnatura akt IPN By 030/39)
Kierownictwo -  materiały dotyczące działalności kleru katolickiego i sytu
acji polityczno-gospodarczej za 1949 r.

Bydgoszcz, dnia 30 VI [data odręcznie napisana] 49 r. 
„Ściśle tajne”
Do
Ministra Bezpieczeństwa Publicznego 
GEN. DYW. ST[ANISŁAWA] RADKIEWICZA6 
W WARSZAWIE

6 Stanisław Radkiewicz (1903-1987), generał dywizji, polski działacz komunistyczny, 
członek KPP, PZPR, kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, od 1 stycznia 1945 r. 
do 1954 roku minister bezpieczeństwa publicznego (MBP), od marca 1946 członek Pań
stwowej Komisji Bezpieczeństwa, organizator terroru stalinowskiego w Polsce.
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Dotyczy wzmożonej działalności kleru katolickiego w woj. pomorskim7

RAPORT SPECJALNY
W ostatnim czasie na terenie woj. pomorskiego uwidacznia się coraz bar
dziej wzrastająca działalność kleru rzymsko-katolickiego przejawiana 
w różnych formach, a zapowiedzią, której był odczytany we wszystkich koś
ciołach dnia 24 kwietnia 1949 roku list episkopatu.

Od tego czasu zarysowała się wyraźnie akcyjna, polityczna działal
ność kleru katolickiego, przeprowadzona rzecz naturalna w nawiązaniu do 
dogmatów kościoła, pod płaszczykiem wiary i ewangelii, miłości bliźniego 
i Boga, a konsekwencji swojej zmierzająca do rozbicia społeczeństwa na dwa 
obozy -  wierzący i niewierzący, jako przeciwstawienie linii podziału klaso
wego, zmierzające do skłócenia tych obozów.

I tak: na przykład w okresie poprzedzającym 1-szy Maja kler rzymsko
katolicki na terenie woj. pomorskiego w swojej działalności, nastawił się 
w dwóch zasadniczych kierunkach.

I-szy i główny, to poprzez planowanie i przygotowywano dodatkowe 
nabożeństwa, odpusty, procesje, zmierzano do osłabienia, do rozbicia ma
nifestacji 1-szo Majowych do unicestwienia spokojnego i uroczystego prze
biegu tych manifestacji, i tak na przykład:

1. W Świeciu n/Osą8 pow. Grudziądz tamtejszy ksiądz przeprowadzał 
bierzmowania, starając się w ten sposób odciągnąć ludzi od zebrań 
przygotowawczych do 1-go Maja.

2. Ksiądz z Płowęża9 pow. Brodnica starał się zorganizować przeniesie
nie biskupa w lektyce do Lisowa dnia 2 maja (mówił o tym na kaza
niu) z tym, że dzień 1-go Maja miał być zajęty na przygotowania do 
przyjęcia biskupa.

3. W gm. Strzygi10 pow. Rypin11, 1-go Maja miały się uroczyście roz
począć misje. Należy zaznaczyć, że w gminie tej są dwie gromady 
spółdzielcze.

7 Województwo bydgoskie (1945-1950 pod nazwą województwo pomorskie) w latach 
1945-1975 obejmowało teren obecnego woj. kujawsko-pomorskiego oraz fragmenty: po
morskiego i wielkopolskiego.

8 Swiecie nad Osą, wieś położona w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Grudziądz, gmi
na Swiecie nad Osą.

9 Płowęż, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Brodnica, gmina Jabłonowo Po
morskie.

10 Strzygi, wieś położona w woj. kujawsko-pomorskim, dziś pow. włocławski, gm. 
Chodecz.

II Rypin, miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim.
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4. Do gm. Bukowiec12 pow. Świecie 1-go Maja miał przyjechać biskup, 
w związku z czym przygotowano uroczyste przywitanie i dodatko
we nabożeństwo.

5. W gm. Pruszcz13 pow. Świecie organizowano uroczyste powitanie 
biskupa na dzień 3-go Maja.

6. W gm. Łąkosz14 pow. Nowe-Miasto15, był zapowiedziany przyjazd 
biskupa na dzień 1-go Maja, w związku, z czym przygotowywano 
powitania.

7. W gm. Cekcyn16 pow. Tuchola miały być uroczyście rozpoczęte mi
sje w dniu 1-go Maja.

8. W Górznie17 pow. Brodnica, na specjalny nakaz Kurii biskupiej 
w dniu 1-go Maja miał być uroczyście dokonana ceremonia wpro
wadzenia nowego księdza na tamtejsze probostwo.

9. W Jabłonowie18 pow. Brodnica, specjalnie przygotowano się do po
witania biskupa. Należy zaznaczyć, że w Jabłonowo jest wsią, gdzie 
zakłada się spółdzielnie.

10. W Krzemieńcu19 pow. Sępólno20 przesunięto odpust z dnia 24-go 
kwietnia na dzień 1-go Maja.

11. W Sadkach21 pow. Wyrzysk22 także odłożono odpust z dnia 24-go 
kwietnia na dzień 1-go Maja.

12. W mieście Bydgoszczy23 w parafii a Paulo -  Bazylika położonej tuż 
obok stadionu, skąd miał ruszyć pochód, zapowiedziano specjalnie 
na dzień 1-go Maja odpust z 4-ro godzinnym nabożeństwem.

Oprócz powyższego projektowano jeszcze dodatkowe nabożeństwa 
i procesje w szeregu parafiach w powiecie Tucholskim, Lipnowskim, To
ruńskim i Włocławskim.

12 Bukowiec, wieś położona w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Świecie, gmina Bu
kowiec.

13 Pruszcz Pomorski, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Świecie, gmina Pruszcz 
Pomorski.

14 Łąkorz, wieś w woj. warmińsko-mazurskim, pow. Nowe Miasto.
15 Nowe Miasto Lubawskie, miasto powiatowe w woj. warmińsko-mazurskim.
16 Cekcyn, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Tuchola, gm. Cekcyn.
17 Górzno, miasto w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Brodnica.
18 Jabłonowo Pomorskie, miasto w woj. kujawsko-pomorskie, pow. Brodnica.
19 Krzemieniec, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Sępólno Krajeńskie.
20 Sępólno Krajeńskie, miasto w woj. kujawsko-pomorskim.
21 Sadki, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Nakło nad Notecią, gmina Sadki.
22 Wyrzysk, miasto w woj. wielkopolskim, pow. Piła.
23 Bydgoszcz, miast w woj. kujawsko-pomorskim, siedziba wojewody.
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Il-gi kierunek, to także dodatkowo zorganizowane nabożeństwa, od
pusty i procesje, lecz w dniu 3 maja związane z przyjazdem i pobytem 
w poszczególnych parafiach biskupów, a w konsekwencji swojej zmierza
jące do przerzucenia ciężaru gatunkowego uroczystości z dnia 1-go Maja 
na dzień 3-go maja, o czym najdobitniej może świadczyć chociażby czy
nione przygotowania do uroczystości 3-cio majowych w związku z przy
jazdem biskupa Czaplińskiego diecezji chełmińskiej do parafii Pruszcz 
pow. Świecie, gdzie z miejscowego kułactwa, byłych czł. P.S.L -  Miko
łaj czykowskiego, organizowano bandery konne, grupy rowerzystów itd. 
oraz kazanie tamtejszego proboszcza wygłoszone w dniu 18 IV 1949 r., 
w którym między innymi mówił, że: „w dniu 3 V 49 r. ma przyjechać do 
Pruszcza biskup, który będzie wizytował parafie, w związku z czym pro
sił by wszyscy przyczynili się do uświęcenia tej uroczystości przez posta
wienie bram tryumfalnych, przybranie zielenią domów, wywieszenie cho
rągwi kościelnych i państwowych. Zaznaczając, że dzień 3-go Maja prawie 
że przypada w uroczystość Najświętszej Marii Panny, a w Polsce, a na
wet w parafii Pruszcz istnieją jednostki reakcyjne, które będą się starały 
siać zamęt i zamieszanie. Będę nawoływać do różnych wybryków, a tak
że będą starali się zastraszać ludność, lecz nie należy temu wierzyć, bo 
Rząd Polski chce zgodnej współpracy z kościołem, oraz że flagować należy 
w dniu 3-go maja.”

W związku powyższym zgodnie z rozkazem Ob. Ministra zastosowa
no środki profilaktyczne, jak przeprowadzenie rozmów z tymi proboszcza
mi i dziekanami na terenie, których były organizowane dodatkowe imprezy 
kościelne [...] oraz zastosowano areszty profilaktyczne na kilku aktywnych 
działaczach przykościelnych wywodzących się z byłego Mikołaj czykow
skiego PSL.

W wyniku powyższej profilaktyki, rozpolitykowany kler, cofnął się 
i odwołał powyższe imprezy organizowane w dniu 1-go i 3-go Maja, tak, że 
święto 1-go Maja [...] wypadło spokojnie i bardzo uroczyście.

Lecz należy zaznaczyć, iż kler cofając się pod naszym naciskiem cofnął 
się nie po to, by zrezygnować ze swoich awanturniczych zamiarów, a cofnął 
się po to, by jeszcze mocniej się przygotować i jeszcze ostrzej zaatakować 
ustrój i obecne władze państwowe.

I tak od dnia 1-go Maja do dnia 22 maja rozpoczęła się wędrówka bi
skupów łącznie z prymasem od parafii do parafii, od krzyża do krzyża, od 
kaplicy do kaplicy, na terenie woj. pomorskiego, a mianowicie:

W powiatach jak Świecie, Wąbrzeźno, Brodnica, Tuchola i Grudziądz, 
wchodzących w skład diecezji chełmińskiej od dnia 1 V 49 r. do dnia
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22 V 49 r. grasował biskup Kowalski i Czapliński zwiedzając poszczególne 
parafie, którzy w swoich kazaniach między innymi mówili:

1. Biskup Czapliński w parafii Pruszcz pow. Świecie na kazaniu dnia 
4 V 49 r. powiedział, że: „chciałby, aby każdy człowiek-katolik pa
miętał o Bogu i nie dał się ująć zakusom szatana, który dziś czyha 
na każdym kroku...”.

2. Dnia 6.5.49 r. biskup Kowalski w parafii Bursztynowo24 pow. Gru
dziądz, w wygłoszonym kazaniu miedzy innymi powiedział że: 
„my katolicy stoimy na twardym gruncie i nie damy się sprowadzić 
w ciemnotę bezbożnictwa i żadna siła nas nie zwycięży, tak jak Hit
ler walczył z Bogiem i nie zwyciężył tak i nas nie zwyciężą nasi wro
gowie bezbożnicy...”

3. Dnia 7.5.49 r. biskup Kowalski w parafii Gruta (Linowo)25 pow. 
Grudziądz w wygłoszonym kazaniu miedzy innymi powiedział, że 
„jak widzicie od wyzwolenia do dnia dzisiejszego w parafii swojej 
nie posiadacie duszpasterza, a świadczy to o tym, że odnośne czyn
niki składające się z niedowiarków uciemiężają i gnębią duszpaste
rzy by w szkołach i przedszkolach nie było możliwości nauczania 
religii...”.

4. Dnia 15.5.49 r. biskup Czapliński w parafii Lubiewo26 pow. Tucho
la w wygłoszonym kazaniu między innymi powiedział, że „ są lu
dzie którzy posługują się kłamstwami, oszczerstwem i denuncjacja, 
mówi się i naucza oszczerstwa, kłamstwa i szyderstwa na kościół, na 
papieża, biskupów i księży. Ja zapytuję się was, kto ma odwagę sta
nąć w takich organizacjach czy stowarzyszeniach...”.

Celem zdepopularyzowania manifestujących biskupów w powyższych 
powiatach zastosowano profilaktykę, jak:

1. Ochrona lasu.
2. Przeglądy weterynaryjne koni, organizowano kolejno w tych gmi

nach, gdzie miał przejeżdżać biskup, celem uniemożliwienia orga
nizowania chłopskiej „konnicy”.

3. Zapowiedziano przez inspektoraty szkolne wizytacje z kuratorium 
tych szkół i w tych dniach, w których miał zwiedzać dana parafie bi
skup, celem odciągnięcia młodzieży.

24 Bursztynowo, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Grudziądz, gmina Świecie 
nad Osą.

25 Linowo, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Grudziądz, gmina Świecie nad
Osą.

26 Lubiewo, wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Tuchola, gmina Lubiewo.
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4. W związku z tygodniem oświaty, organizowano dla młodzieży do
datkowe akademie, kina i różne imprezy.

Oraz wykorzystując wypadek, jaki miał miejsce w powiecie Świecie, 
że przejeżdżający samochód ciężarowy z Octowni w Świeciu naładowany 
skrzyniami z octem wiezionymi do pobliskiej spółdzielni gminnej, zaha
czył ładunkami postawiona bramę w dodatku bardzo niską tuż przed przy
jazdem biskupa, rozbijając skrzynie, niszcząc ładunek, powodując dość 
poważne starty i hamując przy tym normalny ruch drogowy. W związku 
z tym organa M.O. wszczęły w tej sprawie dochodzenie, a władze admini
stracji ogólnej zakazały dokonywania poprzecznych dekoracji na drogach 
publicznych, gdzie jest ruch kołowy.

W wyniku powyższych przedsięwzięć bardzo poważnie ograniczo
no frekwencje społeczeństwa na organizowanych przez kler imprezach 
i zmniejszono ich uroczystość przykładem czego może być chociażby to, że 
jeżeli do zastosowania powyższych środków korzystając z zaskoczenia nas, 
biskup Czapliński w miejscowości Pruszcz pow. Świecie był witany przez 
3000 ludzi z bramami tryumfalnymi i dekoracją domów prywatnych, to po 
zastosowaniu powyższych środków w samym powiatowym mieście Świecie 
został powitany przez 200-cie osób i bez żadnych dekoracji.

Jednakże należy stwierdzić, iż powitanie biskupów w miejscowościach 
wiejskich było na ogół uroczyste, w większości wypadków z udziałem kil
kunastu a nawet kilkudziesięciu chłopów na koniach i grupy rowerzystów.

Ukoronowaniem powyższego był pobyt od dnia 11.5 do dnia [ 19] .5.49 r. 
i zwiedzanie kilku parafii i kapliczek przez prymasa Wyszyńskiego na tere
nie miasta Bydgoszczy.

W związku z przyjazdem prymasa jako przeciwwaga jego pobytowi za
stosowano następujące środki profilaktyczne:

1. Ochrona drzewostanu.
2. Przeprowadzenie w zakładach pracy zebrań zakładowych.
3. Dodatkowe, organizowanie specjalnie za minimalna opłatę pokazy 

filmowe i teatr dla młodzieży szkolnej z obowiązkiem pisania wy
pracowania z każdego filmu lub sztuki.

4. Organizowane masowo i bezpłatnie wycieczki majowe poza miasto 
dla młodzieży szkolnej i robotników fabrycznych, oraz urządzano 
zabawy ludowe na powietrzu.

5. Organizowano codziennie imprezy sportowe za dowolną opłatą, 
w związku z akcją walki z analfabetyzmem, jak pokazy szybowco
we, spadochronowe, wyścigi motocyklowe, mecze bokserskie, piłki 
nożnej, koncerty, tańce, chóry itd.
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6. Nastawiono aktyw partyjny by dopilnowano nie wpuszczania go 
(prymasa) na uczelnie, szpitale i zakłady pracy.

Frekwencja na powyższych imprezach sięgała do 30-tu i ponad 30- 
tu tys. osób, w wyniku czego klerykalna Bydgoszcz, pomimo czynionych 
przygotowań ze strony kleru do jak najbardziej uroczystego powitania 
swego „dostojnika”, nie wywiązała się z zadania, gdyż jak już meldowali
śmy, prymas Wyszyński wjeżdżając do Bydgoszczy nie był witany w ogóle 
i w mieście początkowo prawie że nie było czuć jego pobytu, a powitanie 
Wyszyńskiego ograniczyło się jedynie do ram wewnętrzno-kościelnych 
w parafii a Paulo-Bazylika, gdzie powitało go około 2000 wiernych zgroma
dzonych w kościele, to jest tyle co w normalne nabożeństwo.

W wyniku powyższego zdenerwowanie prymasa ujawniło się już 
w pierwszym dniu jego pobytu na Bielawkach w Bazylice, gdzie mówiąc 
do wiernych zwracał im uwagę by zeszli z trawników, lecz nie dla pryma
sa, gdyż taka drobiazgowa i złośliwa uwaga nie licuje -  obniża powagę jego 
osoby.

Punktem kulminacyjnym zdenerwowania prymasa było nie wpuszcze
nie go przez portierów do Szpitala Miejskiego i Dziecięcego, którzy oświad
czyli mu, „iż godziny przyjęć już się skończyły, a pan prymas będzie uprzej
my przyjść na drugi dzień”.

W związku z powyższym wypadkiem dziekan Konopczyński27 z po
lecenia prymasa telefonował do prezydenta miasta Bydgoszczy, grożąc mu 
odpowiedzialnością przed episkopatem, na co otrzymał odpowiedź, że pre
zydent nie poczuwa się do winy jako gospodarz miasta, bo on nic nie wie
dział o tem, że prymas życzy zwiedzić szpital, gdyż na pewno wydałby za
rządzenia umożliwiające wizytacje.

Natomiast sam prymas w wygłoszonym kazaniu w Bazylice dnia 13 V 
49 r. użalał się, iż nie uszanowano jego jako arcybiskupa nie wpuszczając go 
do szpitali i że on w związku z tą „samowolą” złoży zażalenie do prezyden
ta Rzeczpospolitej i faktycznie w dniu tym to jest dnia 13 V o godz. 12.00 
prymas Wyszyński nadał telegraficznie skargę do prezydenta, odpis której 
załączamy.

Prymas Wyszyński widząc niewspółmierną frekwencję w zwiedza
nych przez niego parafiach w porównaniu do frekwencji na urządzanych 
imprezach, po 3-ch dniach pobytu w Bydgoszczy zmienił taktykę swego

27 Konopczyński Jan (1883-1961), dziekan bydgoski, kanonik honorowy, honorowy 
radca miejski, zob. Bydgoski Słownik Biograficzny, pod red. J. Kutty, Bydgoszcz 1995, T. II, 
s. 84-86.
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postępowania i jeżeli w pierwszych 3-ch dniach trzymał się ściśle nakre
ślonego planu, polegającego na zwiedzaniu poszczególnych parafii, odpra
wianiu nabożeństw, oraz wizytacji szpitali i przedszkoli, to w 4-tym dniu 
nastawił się na zwiedzanie domów zamieszkałych przez księży, którzy 
z okien swych mieszkań wywieszali flagi papieskie, w celu zwracania uwagi 
i przyciągania publiczności, a także gromadzili przed domem grupkę kobiet 
i dzieci (chociaż nieliczną), którzy tuż przed przyjazdem prymasa ustawia
li się po bokach ulicy tworząc coś w rodzaju szpaleru i witali go okrzyka
mi „niech żyje” lub „my chcemy Boga”, robiąc w ten sposób trochę szumu 
wokół pobytu prymasa, tym bardziej, że wśród ludności sama osoba pry
masa w czerwień i jego ładnie prezentujący się ubrany kwiatami samochód 
wywołało zainteresowanie i pojawienie się go na ulicy, siłą faktu przyciąga
ło ludzi chociażby nawet przez ciekawość, nie mówiąc już o ludziach moc
no religijnych.

W ten sposób udało się prymasowi spopularyzować trochę swój pobyt 
i urządzić w dniu 14.5.49 r. małe zgrupowanie przeważnie dzieci i kobiet na 
ulicy Staszica 7, Piotra Skargi 2 i na ulicy 20-go Stycznia 23.

Niezależnie od powyższego przesuwano godziny nabożeństw w ten 
sposób by mijały się one z godzinami urządzanych imprez, w wyniku czego 
w parafii Szwederowo dnia 15.5. br. było obecnych około 5000 ludzi, oraz 
dnia 17.5.49 r. w parafii na Wilczaku witało go około 6000 ludzi i w dniu 
19.5.49 r. w parafii św. Trójcy żegnało go od 5-ciu do 6-ciu tysięcy ludzi, 
wówczas kiedy do zastosowania powyższej taktyki w innych parafiach wi
tało go od 1000 do 2000 osób.

Z taktyki postępowania wędrujących biskupów, a w szczególności pry
masa i jego kazań w czasie pobytu w Bydgoszczy wynika, iż nastawił się 
on raczej na indywidualną obróbkę poszczególnych parafii, oraz takich za
kładów jak szpitalne ochronki, przedszkola, oraz szkoły, celem wzmocnie
nia aktywu przykościelnego, znajdującego się w różnych stowarzyszeniach, 
bractwach i rodach parafialnych, oraz umocnienia pozycji kościoła w spo
łeczeństwie Bydgoskim i nakreślenia mu (społeczeństwu) linii podziału na 
wierzących i nie wierzących, a także przedstawienie obecnej rzeczywistości 
w świetle negatywnym i wywołaniu niezadowolenia ludności, a w szczegól
ności u wierzących, o czym świadczą niezbicie wygłaszane przezeń (pry
masa) kazania, a mianowicie:

„...Dnia 12-go bm. w kazaniu wygłoszonym w bazylice, prymas po
wiedział: »w dzisiejszych warunkach kobiety pytają się, czy warto jest uro
dzić dzieci, że to jest wielkie zapytanie nad którym trzeba się zastanowić, 
bo urodzisz to dziecko, ale niewiadomo, czy danym ci będzie w dzisiejszej
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rzeczywistości wychować go w duchu Bożym, i ze nigdy wy rodzice nie bę
dziecie mogli w duchu tym wychować bo zostanie ono porwane w wir nie 
wiary i rozpusty. Dlatego wszyscy wierni powinni zgromadzić się w swo
ich rodzinach i modlić się wspólnie, tak jak ci, co gromadzą się społecznie, 
a biada tym co bluźnią przeciw Bogu i jemu się przeciwstawiają...«”.

„W dniu 13. bm. prymas w czasie przyjmowania stron w parafii Bazy
lika do ob. Cybulskiej28 na skargę na jej męża, że nie wierzy w Boga i nie 
chodzi do kościoła powiedział, żeby się usilnie modliła, a Bóg bezwzględ
nie ocali go i wejdzie w jego serce, pytając się przy tym czy czasem mąż nie 
należy do jakiejś partii politycznej, na co odpowiedziała, że nie, pobłogo
sławił więc i dał jej odręcznie wypisane wytyczne na karteczce, jak postępo
wać z mężem na pamiątkę”.

Natomiast informatorce „Gwiazda”29, która w myśl danego nastawienia 
narzekała na męża, że się odwrócił od Boga po zapisaniu się do partii, pry
mas powiedział, że: „nie ważne jest to, że mąż się nie modli i nie chodzi do 
kościoła, ale ważne jest to, że należy on do organizacji politycznej, poprzez 
którą on nie tylko, że walczy z kościołem i księżmi, ale i z Bogiem. A my 
księża jesteśmy po to by bronić wszystkich tych, których jeszcze nie wciąg
nięto w wir brudu i zagłady. Ty siostro broń się i nie daj się opętać przez 
tych, którzy źle robią, bo dziś dużo mówi się o faszyzmie, a przecież to nie 
jest takie złe jak demokracja socjalizm, gdyż faszyści by wiary nie zabrali, 
a oni, co robią, księży naszych się więzi i morduje, lecz my wierni musimy 
się mobilizować i wiara zwycięży. Ty módl się, a mąż twój nawróci, bo bę
dzie kres dla nich wszystkich. My nieraz chcieliśmy pouczyć z ambony, ale 
nie wolno...”

Informatorce „Ziucie”30 na oświadczenie, że jest w ciąży od księdza
i chce usunąć płód, ponieważ jako dobra katoliczka nie chce wyciągać kon
sekwencji i boi się, by nie rzucić podejrzenia na księży, powiedział, że „pło
du usuwać nie należy, lecz bardzo dobrze robi, że przebacza księdzu, bo 
grzesznych ludzi przecież nie brak i radził jej, by jak najprędzej opuściła 
miasto Bydgoszcz i wyjechała do „Domu Matki” w Słupsku, że tam ja nic 
nie będzie kosztowało i dyskrecja będzie zachowana...”.

Dnia 13 bm. o godz. 17.00 w kazaniu pożegnalnym w parafii Bazylika, 
prymas powiedział: „cieszę się bardzo, że Bóg obdarzył mnie tak liczna ro
dzina, że obowiązek swój spełniłem, chociaż nie dotarłem tam, gdzie po

28 Osoba niezidentyfikowana.
29 Osoba niezidentyfikowana.
30 Osoba niezidentyfikowana.



Prymas Stefan Wyszyński z wizytą w Bydgoszczy -  maj 1949 r. 283

winienem był i chciałem dotrzeć, bo władze nie wpuściły mnie do szpitala, 
chociaż jako arcybiskup miałem na to prawo i wysłałem w tej sprawie zaża
lenie do Prezydenta Rzeczpospolitej. Proszę was jak idziecie ulicą, czy stoi
cie w ogonkach to bierzcie różaniec i módlcie się, to będzie prawdziwy wy
ścig pracy i łatwiej wam zleci ten ciężki okres.

Dnia 14 bm. w kościele przy Placu Wolności miedzy innymi powie
dział: „Czy kościół ma coś do powiedzenia w państwie? Ja powiem, że ma. 
Człowiek współczesny wyrządza wielka krzywdę kościołowi policzkując 
go. Lecz nie wie, że sam się przez to znieważa. Człowiek współczesny wysu
wa trzy zadania: I-sze tęsknota do bliźniego i wspólnoty, II-gie sprawiedli
wość i III-cie światowy pokój, lecz pomimo tego, że człowiek współczesny 
wysuwa wyżej podane trzy zadania, pomimo tego, że odciągnięto miliony 
ludzi od kościoła, to jednak nie umiano utrzymać ich w jednym gronie, do
wodem czego jest obecne rozbicie na grupy społeczne...”.

Dnia 15.5. br. w kościele Jezuitów w godzinach rannych między in
nymi powiedział: „Kto w państwie rządzi z bogiem ten zawsze zwycięża, 
a kto rządzi bez Boga to rządzi po zwierzęcemu. Z bogiem trzeba być wszę
dzie -  nie zaszkodzi to nawet najbardziej postępowej Polsce. Co człowiek 
wymyślił postępowego, to zawsze starzeje, natomiast kościół był, jest i bę
dzie postępowym, kto walczy z kościołem, religią i Bogiem nigdy i nigdzie 
nie zwycięży, żaden reformista ani socjalista nie zwyciężył jeszcze kościo
ła i religii.

Każdy gorliwy katolik powinien pamiętać o Bogu w najcięższych wa
runkach, a nawet w wiezieniu. Doczekamy się jeszcze takiej Ojczyzny, któ
ra będzie kochać kościół i uznawać wiarę katolicką...”

Dnia 15.5.49 r. w kościele na Szwederowie o godz. 18.00 powiedział: 
„Nie zgorszcie się tym, ze ja nosze czerwień, lecz czerwień ta nie jest re
wolucyjna, a jest oznaka krwi Chrystusa, która została przelana nie przed 
dwustu laty, a przed dwa tysiące lat. Kiedy ogłoszono, że Prezydent nie po
trzebuje wierzyć -  władza zmieniła się w tyranię, a obywatele w niewolni
ków. Są dziś manifesty pracy, lecz nasz manifest to jest ewangelia. Dziś sor
tuje się ludzi i ustawiać tu związki metalowców, pracownicy państwowi itd., 
natomiast kościół przed swym ołtarzem nie wyróżnia. Faryzeusze wiedz
cie, że kościół dotrze do fabryk i zwycięży wszystkie przeszkody...”

Dnia 16.5. br. o godz. 16.00 na Szwederowie powiedział: „za nami 
nie trzeba chodzić i podsłuchiwać, gdyż my tylko głosimy prawdę i my tej 
prawdy się nie boimy. Przychodzą ludzie niewierzące, którzy podsłuchują
i podpatrują i niegodni przyjmują słowa boże, oraz zdarzają się wypadki, 
że za kawałek chleba, pracę -  ludzie wyrzekają się wiary -  są to ludzie sła
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bi. Z ruchem robotniczym jestem związany z przed wojny i znam go obec
nie, lecz ideologia jego jest błędna, ponieważ walczy z Bogiem. A my wtedy 
tylko doczekamy się takiego ustroju, który będzie nam odpowiadał, kiedy 
będziemy się wzajemnie miłować, a miłość nastąpi wtedy, kiedy my chrześ
cijanie, rycerze Boga będziemy stać i walczyć z bezbożnością, z łotrami, 
których w obecnym czasie spotyka się bardzo dużo. Bracie chrześcijanie 
nie daj się sprzedać za kawałek chleba, gdyż pamiętać musisz, że masz du
sze nieśmiertelną...”.

W dniu 17 i 18-go 5. 49 r. prymas między innymi powiedział: „Ja nie 
jestem zbrodniarzem, ani złodziejem abym był pilnowany, ponieważ nie je
stem zbrodniarzem, a głoszę tylko prawdę bożą. My pragniemy wolności 
wyznania i religii, ale nie takiej jak mammy obecnie w Polsce. Państwo gło
si akcję „O”, współzawodnictwo pracy itd., lecz my katolicy i kapłani reali
zujemy ten czyn przy konfesjonale i kazaniach nawołując wiernych. Naszą 
obecną wolność wyznania religii chrześcijańskiej można porównać z byłą 
niewolą hitlerowską i moskiewską, a nie trzeba wam tego przypominać...”

W dniu 18.5. bm. w swoim kazaniu prymas miedzy innymi powie
dział: „wiem, iż zginę tak jak kardynał Mindszet’i31 na Węgrzech...”.

Jeżeli chodzi o komentarze wśród społeczeństwa m. Bydgoszczy 
w związku z pobytem prymasa, to w poważnej części są one pozytywne dla 
nas i tak:

Ob. St. Fabiszewski32 zam. w Bydgoszczy ul. Cicha 47/1 wyraził się: 
„W Bydgoszczy jest prymas. W czwartek został zorganizowany wielki po
kaz lotniczy, dzisiaj zawody motocyklowe i piłka, biegi, w niedziele majów
ka, prawie za darmo. Tylko nie myśli, że to na jego cześć, wprost przeciw
nie. Stadion zapełniony młodzieżą, a owieczek w kościele mało. Same stare 
baby, można pękać ze śmiechu. Nikt przecież nie zakazuje pójścia do koś
cioła, ani nie przymusza do pójścia na stadion”.

Ob. Janowska33 zam. w Bydgoszczy ul. Jagiellońska I.K.R.34 wyraziła 
się: „W tym tygodniu jest wiele atrakcji, a mianowicie przyjechał prymas

31 József Mindszenty (1892-1975), prymas Węgier 1945-1974. Kardynał od 1946 r. 
Aresztowany 26 XII 1948 r. aresztowany przez tajną policję węgierską AVH. Stąd takie sło
wa o jego losie wypowiedziane przez prymasa S. Wyszyńskiego. Kardynał J. Mindszenty rok 
później został skazany na dożywotnie więzienie. Uwolniony w czasie powstania węgierskie
go, po interwencji sowieckiej schronił się w ambasadzie USA w Budapeszcie, gdzie przeby
wał 15 lat. Zmarł w Wiedniu.

32 Osoba niezidentyfikowana.
33 Osoba niezidentyfikowana.
34 Izba Kontroli Rachunkowej Poczt i Telegrafów przy ul. Jagiellońskiej 3. Dziś w tym 

budynku znajduje się Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
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Wyszyński, no i z tego powodu jest wiele imprez, zabaw ludowych, aby lu
dzi odciągnąć od gościa, aż zmuszony był wysłać depesze do Bieruta z za
żaleniem”.

Natomiast ludzie z środowisk klerykalnych, w komentarzach swo
ich starają się przedstawić prymasa jako coś nadludzkiego i nadać jak naj
bardziej uroczystego naświetlenia jego wizytom, kazaniom i powitaniu go 
przez ludność. Przykładem czego może być:

„Ob. Skorupka35 zam. w Bydgoszczy Dworcowa 17, wyraziła się: „Na
sza szkoła jest jakaś anormalna. Wyobraź sobie, że od samego czwartku, 
dzień w dzień nas gdzieś ciągną popołudniu, to do kina, to znów na zawo
dy motocyklowe, a jutro gdzieś na wycieczkę, zamiast zostawić nam czas 
na uzupełnienie braków. Wczoraj odwiedził naszą parafię Prymas, nie masz 
pojęcia jakie tłumy wyległy na ulice, jeszcze raz tyle było ludzi, co wówczas 
na Bielawkach, musieli aż ruch wstrzymać, naprawdę, że takiej budującej 
manifestacji nie widziałam...”

Ob. Nitecka36 zamieszkała w Bydgoszczy przy ul. Gen. Stalina 2/17 wy
raziła się: „Wieczorem byłam, ze Staszkiem na uroczystym majowym nabo
żeństwie i wysłuchaliśmy wspaniałego kazania ks. prymasa. Mówił mądrze, 
interesująco i żywo. Ma szalenie ujmujący i ojcowski sposób troszczenia się
o swoja trzodę. Szykanują go na każdym kroku. Młodzież i pracujący mają 
nadzwyczajne zajęcia aż do późnego wieczora, dziś obowiązkowe wycieczki 
za miasto, do szpitali go nie wpuszczono. Ale ludzi tyle, że całe place przed 
kościołami pełniusieńkie, obrzucają go kwiatami, gdzie tylko się pokaże, 
krzyczą na cześć, aż szyby drżą...”

Inni znowu starali się puszczać fałszywe plotkarskie wiadomości, które 
w zasadzie nie przyjęły się, a mianowicie:

Siostra zakonna ze szpitala Gute wyraziła się: „Teraz coś ciekawe
go księdzu powiem, co się wczoraj stało. Nasz kardynał przejeżdżał przez 
Bydgoszcz, więc miało być z tej okazji w Bazylice bierzmowanie, to U.B. 
przymusowo zabrało dzieci do kina i na pokazowe skoki szybowcowe, to 
jedno -  drugie cały szpital szykował się na przybycie kardynała, miał być 
w kapliczce miedzy 10.30 a 11.30 -  owszem był pod brama i U.B. nie wpuś
ciło okropne rozczarowanie, tak się dzieje ...”, lub ob. Kochanowska37 zam. 
w Bydgoszczy ul. Al. 1 Maja 69/9 wyraziła się: „ U nas w Bydgoszczy jest 
prymas. Nie masz pojęcia, z jakim entuzjazmem witali go ludzie, gdy przy

35 Osoba niezidentyfikowana.
36 Osoba niezidentyfikowana.
37 Osoba niezidentyfikowana.
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jechał wczoraj do kościoła św. Piotra i Pawła. Auto w którym przyjechał 
prymas było formalnie oblepione przez ludzi, których nikt do tego nie 
zmuszał. Nie wszędzie jednak przyjmowano go w Bydgoszczy. Gdy pry
mas chciał zwiedzić szpital, to przed brama szpitalna zatrzymał go... i po
wiedział: niech się pan wylegitymuje, tak było naprawdę byli tego naoczni 
świadkowie. Mało tego, musiał prymas zapłacić mandat karny za to, że lu
dzie którzy za nim przyjechali podeptali trawnik przed szpitalem. Do cze
go to już dochodzi, ośmieli się taki chłystek podejść do prymasa i powie
dzieć: „niech się pan wylegitymuje”. Świństwa robi a prymasowi na każdym 
kroku...”.

Na ogół obecnie o sprawie pobytu Wyszyńskiego zaczyna się zapomi
nać i wśród społeczeństwa m. Bydgoszczy komentarzy na ten temat jest 
bardzo mało i nie zasługują na specjalna uwagę.

D okum ent 2

Oryginał., dokument papierowy, papier format A4, pismo odręczne czytelne, 
zapis dwustronny.
[list prymasa Stefana Wyszyńskiego do Bolesława Bieruta]
13 V 49 12.40 12.55

nadano odebrano w W-wie

Pan Prezydent R.P.
Bolesław Bierut
W-wa
Belweder

W Bydgoszczy przeprowadzam wizytację Kościelną parafii. Wczoraj na 
rozkaz starosty grodzkiego, wzbroniono mi wstępu do szpitala dziecięcego
i miejskiego, gdzie mam obowiązek zwiedzić kaplicę i chce pobłogosławić 
pracujące zakonnice i chorych. Fakt zamknięcia drogi prymasowi Polski 
do chorych uważam za ciężkie ugodzenie w prawa katolików, w spełnie
nie moich obowiązków biskupich i zniewagę w mojej osobie społeczeństwa 
katolickiego. Młodzież przygotowana do bierzmowania w godzinach poza 
szkolnych wysłano w części pod groźbą kar pieniężnych lub usunięcia ze 
szkoły do kin, na imprezy i wycieczki. Wydano zarządzenia utrudniające 
młodzieży nawet w godzinach poza szkolnych brania udziału w uroczy
stościach wizytacyjnych. Uważam to za pogwałcenie wolności religijnej.
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Łzy dzieci nauczycielstwa i chorych zmuszają mnie do protestu przeciwko 
takiemu gwałceniu sumień i poniżeniem powagi władzy. Czy wolno w du
szach dziecięcych utrwalić wrażenie, że Państwo Polskie przeszkadza dzie
ciom w spotkaniu się ze swoim biskupem? Jest mi wiadomo, ze wielu bi
skupów doznaje dziś tych samych szykan przy wizytacjach od administracji 
publicznej. Ponieważ ta samowola wywołuje niepokój, godzi w prawa re- 
ligii, zaprzecza oświadczeniom rządowym, składam w imieniu własnym
i episkopatu uroczysty protest na ręce pana Prezydenta jako struża [!] pra
wa i ładu, prosząc o ochronę gwałconych sumień i powagi Państwa

Bydgoszcz Stefan Wyszyński 
prymas Polski


