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PRYMASOWSKIE GNIEZNO 
W NAUCZANIU I ŻYCIU STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Dnia 3 marca 2007 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Kazimierza 
Nycza, dotychczasowego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
nowym arcybiskupem metropolitą warszawskim. Z tym faktem wiązał się 
nierozerwalnie status jego poprzednika arcybiskupa metropolity warszaw
skiego, kardynała Józefa Glempa, który od 1981 roku nosił także tytuł Pry
masa Polski. Jak wykazała w ostatnich czasach dyskusja związana z przy
szłymi losami prymasostwa, zdania na ten temat były podzielone. Nie brak 
było zwolenników, którzy opowiadali się za złączeniem prymasostwa 
z Warszawą, ponieważ ksiądz prymas kardynał Józef Glemp, mianowany 
prymasem jako arcybiskup gnieźnieński -  zachował także ten tytuł po roz
dzieleniu unii personalnej diecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej w 1992 
roku.

Listem z 1 listopada 2006 roku skierowanym do kardynała Józefa Glempa 
papież Benedykt XVI postanowił, że zachowuje on tytuł prymasa do 80. roku 
życia, tzn. do 18 grudnia 2009 roku. W tym samym liście papież donosił: „Ze 
względów historycznych i prawnych, związanych ze stolicą gnieźnieńską, pierw
szą polską archidiecezją metropolitalną, gdzie przechowywane są relikwie św. 
Wojciecha męczennika, patrona Polski, tytuł ten znów będzie (eo ipso) przysłu
giwał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu”1.

W swojej decyzji papież powołuje się więc na racje historyczne i prawne, 
wskazując jednoznacznie na Gniezno, jako pierwszą Polską archidiecezję i me
tropolię wzniesioną na relikwiach św. Wojciecha.

Nikt pełniej nie wyraził roli i miejsca Gniezna w dziejach narodu i państwa 
od kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. W niniejszym artykule 
pragnę przywołać główne racje, do których najczęściej odwoływał się w swoim 
nauczaniu Wielki Prymas Tysiąclecia.

1 List Benedykta XVI do Prymasa kard. Józefa Glempa, „L’Osservatore Romano” 28(2007), 
nr 1(289), s. 61.
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GNIEZNO -  „GNIAZDO” NASZYCH KOŚCIELNYCH I OJCZYSTYCH DZIEJÓW

Miłość do Gniezna jako kolebki naszych ojczystych dziejów wyniósł Prymas 
z domu rodzinnego. Wychowany w duchu patriotycznej tradycji polskiej od 
najwcześniejszych lat chłonął i żył tą tradycją. Podczas wizytacji w parafii pw. 
św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała miejsce 21 września 1979 roku, 
krótko po pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczy
zny, wspomina: „Byłem dzieckiem wychowanym na 24 obrazkach z historii Pol
ski. Była to jedyna polska książka dla dzieci w mojej nadbużańskiej wiosce. 
Ojciec mój w długie ciemne wieczory, gdy już nie było obawy, że przyjdzie ktoś 
obcy, wyciągał tę książkę z ukrycia i uczył mnie na niej historii Polski, poczyna
jąc od Gniezna. (...) Wspomnienia te utkwiły mi w oczach i w duszy. Powróciły 
jak żywe, gdy stanąłem na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie i tutaj w Warszawie, gdy 
asystowałem Ojcu Świętemu, który w tym miejscu, gdzie stała cerkiew pod 
krzyżem wystawionym dziś przez władze państwowe odprawiał Najświętszą 
Ofiarę. Prawdziwie -  plac Zwycięstwa! (...). Gdy z placu Zwycięstwa papież 
pojechał na Wzgórze Lecha do Gniezna to samo powiedział tam do młodzieży, 
z którą nie mógł się rozstać. Byłem świadkiem tego spotkania (...). Przypomina
łem im: czekają na was na stacji pociągi do Wrześni, Bydgoszczy, Inowrocławia. 
Czas już skończyć (...). A on właśnie mówił: «A ja wam powiadam»”2.

Na znaczenie Gniezna i prymasostwa w dziejach naszego narodu wskazywał 
zarówno kardynał August Hlond, jak i sam prymas kardynał Stefan Wyszyński, 
szczególnie w przełomowych dziejach naszego narodu. W kazaniu wygłoszo
nym na otwarcie bazyliki prymasowskiej, 25 listopada 1945 roku, kardynał Au
gust Hlond mówił: „Niech ten szacowny tum, odzyskuje z dniem dzisiejszym 
także godność i funkcję archikatedry i bazyliki prymasowskiej. Jakże najeźdź
com spod znaku zbezczeszczonego krzyża na tym zależało, by Gnieznu odebrać 
ten charakter, by przekreślić i tę najstarszą w Polsce stolicę metropolitalną i tę 
naczelną instytucję kościelną w kraju, jaką jest prymasostwo. Ten polski ośrodek 
hierarchiczny, rówieśnik państwa polskiego, miał przepaść ze swą historią. Ostał 
się i działa. (...) Kościelne Gniezno jest nadal tym, czym było za rządów pierw
szego metropolity, bł. Radzima i zachowuje swoje dostojeństwo pierwszego pry
masa Mikołaja Trąby”3.

2 S. Wyszyński, „...a Ja wam powiadam ... ", Podczas wizytacji parafii pw. św. Stanisława Kost
ki, Warszawa, 21 IX 1979, w. Kazania i przemówienia autoryzowane (dalej: KPA), t. LXIII, 
s. 78-79, 82.
3 Homilia Augusta kard. Hlonda wygłoszona na otwarcie Bazyliki Prymasowskiej, Gniezno, 25 XI 
1945, w: Liturgia Godzin, t. II, Poznań 1987, teksty własne z 1 lutego -  Rocznica Poświęcenia 
Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie, s. 1085-1086.
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Podobnie prymas Wyszyński, wstępując w progi bazyliki Gnieźnieńskiej, 
mówił: „Tu przy drzwiach brązowych tego polskiego Miasta mocy ostrzyć bę
dziemy miecze ducha naszej wiary świętej, śpiewając hymn nadziei: «Miastem 
mocy naszej Syjon, Zbawiciel będzie w nim położony jak mur i przedmurze. 
Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, strzegący prawdy (...)». 
Tu przy grobie św. Wojciecha zapalać będziemy ojczyste wici zwiastujące ziemi 
naszej: «światłość na objawienie pogan i chwałę ludu Twego» (Łk 2,32)”4.

Do tych słów nawiązał Jan Paweł II u grobu św. Wojciecha 3 czerwca 1997 
roku, dodając: „Dziś na nowo wznosimy to wołanie, prosząc o światło i ogień 
Ducha Świętego, aby zapalał nasze wici zwiastunów Ewangelii, aż po krańce 
ziemi”5. W czasach wielkiego zniewolenia narodu, w czasie komunistycznej 
dyktatury nasyconej propagandą ateistyczną, prymas Wyszyński wykorzystał 
ten szczególny moment dziejowy, jakim było przygotowanie i obchody Mile
nium Chrztu Polski, prowadząc swoistą kościelną i narodową katechezę. Pod
czas uroczystości jubileuszowej we Wrocławiu mówił m.in.: „Stojąc na wroc
ławskim bruku, przy tej szacownej katedrze, która również czci swoje tysiąclecie, 
kierujemy nasz wzrok daleko stąd na północ, do kolebki diecezji wrocławskiej 
-  na Wzgórze Lecha do Gniezna. Oto rok tysięczny! Na Wzgórzu Lecha ma 
miejsce Zjazd Gnieźnieński. Przy zwłokach męczennika znad Bałtyku, świętego 
Wojciecha (...), gdzie na dworze gnieźnieńskim gromadzą się przyjaciele mę
czennika, bohaterski król Bolesław Chrobry i Otto III, imperator Rzymski (...). 
Towarzyszy im duchem papież Sylwester II (...). Wszyscy klęczą przy świętych 
szczątkach. I przy nich z woli papieża rodzi się pierwsza metropolia polska -  
metropolia gnieźnieńska. W skład jej wchodzą diecezje: gnieźnieńska, wrocław
ska, krakowska i kołobrzeska. Odtąd Polska ma już swoją metropolię, ma więc 
własną organizację kościelną, własnych biskupów i własnego metropolitę (...). 
Przed kilkoma dniami stałem na Ostrowie Lednickim za Gnieznem. Obok jednej 
świątyni odkopano tam w ostatnich miesiącach drugą. Na dnie gruzów tej świą
tyni -  bodaj z czasów Dąbrówki -  znaleziono krzyż biskupi. W ten sposób dzie
je nasze się wydłużają i pogłębiają. Dąb polski zapuszcza korzenie coraz głębiej 
w ziemię ojczystą. W katedrach z roku tysięcznego odczytujemy kamienne relik
ty, poznajemy znaki z przeszłości, które mówią: Byliśmy tutaj! Tak! Byliśmy 
tutaj! I znowu jesteśmy! Wróciliśmy w dom ojczysty, rozpoznaliśmy ocalałe 
znaki, rozumiemy je. Rozumiemy tę mowę! To nasza mowa! Kamienie wołają

4 S. Wyszyński, List pasterski Na dzień ingresu do katedry gnieźnieńskiej, w: M. P. Romaniuk, 
Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia, t. 1, Warszawa 1994, s. 344.
5 Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. Z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha 
w Gnieźnie, 3 VI 1997, w: Pielgrzymka apostolska Jana Pawia II do Polski. 31.05.1997- 
-10.06.1997, Poznań 1997, s. 64.
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do nas ze ścian! Pozostałe w podziemiach prochy, które nagromadziła ziemia, 
przemawiają do nas ojczystym językiem. Jak do naszego Chopina przemawiały 
poszumem wierzby mazowieckie, tak do nas przemawiają mową ojczystą relikty 
wydobyte z podziemi katedr milenijnych”6.

Działalność prymasowska kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowi wy
raźnie kontynuację dzieła jego poprzednika kardynała Augusta Hlonda. Wska
zał na to wyraźnie Prymas Tysiąclecia w dniu swojego ingresu do katedry 
Gnieźnieńskiej 2 lutego 1949 roku, mówiąc: „Zżyliśmy się już w naszych 
uczuciach narodowych z tym krzepiącym ducha faktem, że prymas Polski czu
wa u grobu św. Wojciecha Apostoła nad Chrystusowym dziedzictwem w Oj
czyźnie naszej”7.

Stolica gnieźnieńska była dla Prymasa Tysiąclecia źródłem wiary ojczystej, 
źródłem, do którego, mimo upływu lat i wieków, należało przychodzić, by za
czerpnąć mocy ewangelizacyjnej. Tutaj kardynał Wyszyński upatrywał miejsce 
oparcia dla wiary narodu w całej jego historii.

KATEDRA PRYMASOWSKA -  
MATKĄ WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW W OJCZYŹNIE

Katedra Gnieźnieńska nosi dumny tytuł:
Mater omnium ecclesiarum totus Poloniae -  Matka wszystkich kościołów 

całej Polski.
Katedra Gnieźnieńska nie jest matką w znaczeniu najstarszego i najbar

dziej pierwotnego kościoła, przypomina jedynie, że temu właśnie kościołowi 
w znaczeniu jurysdykcyjnym podlegały u początku naszych historycznych 
dziejów wszystkie pozostałe świątynie w naszej Ojczyźnie (z wyjątkiem Po
znania!).

Prymas Wyszyński, wstępując w progi katedry Gnieźnieńskiej, mówił: 
„W brązowe podwoje prastarej, płodnej Matki kościołów polskich, Bazyliki 
Gnieźnieńskiej, wchodzę z pokorą i dumą! Świadom jestem nabrzmiałej powagi 
chwili, godności dziejowej tego świętego miejsca, w którym mówią wieki tchną- 
ce żywą wiarą minionych pokoleń narodu zaślubionego Bogu, ubogaconego pra
cą i krwią tylu apostołów, prymasów, biskupów i kapłanów, od krwawych śla
dów męczeńskich stóp Wojciechowych, aż do dni naszych, które też wychwalają 
stopy niosących niezmordowanie Polsce Dobrą Nowinę: «O jak piękne nogi

6 S. Wyszyński, Kazanie wygłoszone podczas uroczystości jubileuszowych we Wrocławiu, 31 VIII 
1965, w: Romaniuk, Życie, twórczość i posługa..., t. 2, Warszawa 1996, s. 775nn.
7 S. Wyszyński, List pasterski Na dzień ingresu do katedry gnieźnieńskiej, Lublin, 6 I 1949, 
w: M. P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa..., t. 1, Warszawa 1994, s. 342.
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opowiadających pokój, opowiadających dobro» (Rz 10,15). Pragniemy, aby 
i nadal stąd «na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na kończyny okręgu ziemi 
słowa ich» (Ps 19,5)”8.

Po zniszczeniach wojennych prymas Wyszyński odbudował zniszczoną, 
częściowo spaloną katedrę Gnieźnieńską, a następnie także ją  regotyzował. 
W swojej odezwie do wiernych archidiecezji w sprawie odbudowy pisał w mar
cu 1949 roku: „Świątyni gnieźnieńskiej, która złożyła zastępczą ofiarę za miasto, 
ochraniając je od zniszczenia, spłacajmy dług wdzięczności. Matce kościołów 
parafialnych, w której rodzą się do kapłaństwa wasi synowie i pasterze, pośpiesz
my z pomocą. Niech stanie się godnym przybytkiem czci apostoła Polski -  świę
tego Wojciecha, naszym darem na 950-lecie jego kanonizacji, które w bieżącym 
roku czcić mamy. Niech będzie tronem Opiekunki naszej, Maryi Wniebowziętej. 
Niech ozdoba katedry wobec pielgrzymów z całej Polski świadczy o naszej mi
łości, ofiarności i wdzięczności”9.

Z okazji odbudowy spalonych wież bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie 
Ksiądz Prymas pisał: „Bazylika nasza prymasowska w Gnieźnie powoli odzy
skuje dawne swe piękno. Ofiarnością wiernych, troskliwych kapłanów, pracą 
rzemieślników i robotników ocieramy z jej czoła ślady wojennego mozołu 
i zniszczenia. Coraz to pogodniej uśmiecha się ku nam w światłach promieni 
słonecznych odmładzające się oblicze sędziwej matki wszystkich świątyń archi
diecezji i Polski. W ubiegłym roku zdołaliśmy dokonać najważniejszego dzieła: 
pokryć trwałym, miedzianym dachem, wspartym na stalowych konstrukcjach, 
całą główną nawę bazyliki. Dziś pragnęlibyśmy posunąć dzieło wielki krok na
przód. Pragniemy przemówić do wyniosłych wieżyc katedry prymasowskiej: 
Pójdź, oblubienico -  będziesz -  ukoronowana z wierzchołka (Pnp 4,8). Jest to 
przecież pragnienie naszej stolicy prymasowskiej -  Gniezna, pragnienie kapła
nów i ludu archidiecezji, pragnienie katolików całej Polski, pragnienie i troska 
wypróbowanych i doświadczonych miłośników zabytków i dzieł sztuki”10.

Z radością informował Ksiądz Prymas Ojca Świętego Piusa XII o postępują
cej odbudowie katedr Gnieźnieńskiej i Warszawskiej. W liście pasterskim napi
sanym po podróży z Rzymu, w maju 1951 roku, pisał: „Z radością opowiadałem 
Ojcu Świętemu, jak Polska się odbudowuje. Ten widomy obraz dzielności na
szego narodu, który dźwiga się z gruzów mężnie w każdym pokoleniu, wzruszył

8 S. Wyszyński, List pasterski Na dzień ingresu do katedry gnieźnieńskiej i do katedry warszaw
skiej, w: M. P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa..., t. 1, s. 344.
9 Wyszyński, Odezwa w sprawie odbudowy Katedry Gnieźnieńskiej, Gniezno, marzec 1949, w: Li
sty Pasterskie Prymasa Polski 1946-1974 (dalej LPPP), Paryż 1975, s. 106-107.
10 Tenże, Odezwa w sprawie odbudowy wieżyc Bazyliki Prymasowskiej, Gniezno, 03.1950 r., 
w: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 1 (1949-1950), Warszawa 1991, s. 87.
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do żywego Ojca chrześcijaństwa tak, iż wszystkim, co pracują nad odbudową 
kraju i jego świątyń -  robotnikom, rzemieślnikom i inżynierom oraz ofiarnej 
ludności -  udzielił Ojciec Święty swego najwyższego błogosławieństwa”11.

Po głośnym październiku 1956 roku, kiedy otworzyły się nowe możliwości, 
Ksiądz Prymas podjął się wielkiego dzieła regotyzacji czcigodnej katedry Gnieź
nieńskiej, a także odnowy jej podziemi, które kryją w sobie skarby minionych 
wieków. Obecna katedra Gnieźnieńska jest czwartą budowlą, wzniesioną na zrę
bach romańskich katedr Mieszka I, Bolesława Chrobrego i na gotyckiej katedrze 
Władysława Hermana.

Z okazji odkrycia fragmentu romańskiej majolikowej posadzki kardynał Ste
fan Wyszyński mówił do studentów w Warszawie: „Ten mały fragment każe nam 
myśleć o tym, jak wspaniały musiał być wystrój wewnętrzny świątyni (...). Każe 
nam pomyśleć nieco głębiej o tym, jak musiała już wtedy wyglądać kultura na
rodu, który mógł się zdobyć na tak bogaty wystrój w jednej z pierwszych świą
tyń chrześcijańskich (...). Tak patrzymy na Mieszka, tak patrzymy na Chrobrego. 
A tymczasem takie właśnie fragmenty i drobiazgi mogą zaświadczyć, że nie były 
to twarde umysły ludzi prostych; byli to zapewne ludzie o szerokich kontaktach 
umysłowych i potężnej woli, gdzieś tam z Lednicy, z Lechowego Wzgórza czy 
z Ostrowa Poznańskiego. Od Bramy Kłodzkiej, idąc szlakiem bursztynowym 
przez Wrocław i lasy ku Gnieznu, nieśli zapewne ze sobą oddech i wspomnienie 
dalekiej kultury łacińsko-rzymskiej. Nieśli ją  nad jeziora wielkopolskie i hen, 
daleko -  ku Szczecinowi”12.

Zapowiadając nowe wykopaliska w katedrze przed Milenium Chrztu Pol
ski Ksiądz Prymas oznajmiał: „Za kilka tygodni uczeni i badacze będą mogli 
zejść do podziemi i zobaczyć tam nawarstwienie dziejowe: pierwsze warstwy 
z IV wieku przed Chrystusem: na nich popioły i ołtarz całopalenia z VI wieku 
po Chrystusie: wyżej -  nawarstwienia romańskich katedr Mieszka i Chrobre
go, i nakładającą się na nie romańską absydę Władysława Hermana. Schodzi
my do podziemi, by je ucałować i powiedzieć: nie jesteśmy tu dzisiejsi ani 
wczorajsi. Jesteśmy ze starodawna. Ale dziękujemy Bogu, żeśmy się nie ze
starzeli, że pomimo cofania się historii -  w miarę postępu badań coraz bar
dziej w głąb dziejów -  jesteśmy młodzi! Tej młodości uczy nas Chrystus Pan, 
który przez każdego kapłana i biskupa, a dziś przez nasze usta, przekazuje 
odradzające słowa”13.

11 Tamże, s. 148.
12 S. Wyszyński, Akademicy przed  Milenium, Warszawa, 7 V 1958, w: tenże Dzieła zebrane, t. 4 
(1958), s. 113.
13 S. Wyszyński, Inprincipio erat verbum..., W 600-lecie powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków, 5 IX 1964, w: tenże, Z  rozważań nad kulturą ojczystą, Poznań-W arszawa 1979, s. 64.
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Ogromny wysiłek, który prymas Wyszyński podejmował, aby przywrócić 
tumowi Gnieźnieńskiemu jego dawne piękno świadczy o tym, jak bardzo 
umiłował tę świątynię i to ważne historyczne miejsce. Tę miłość do gniazda 
naszych ojczystych dziejów pragnął przekazać także swoim wiernym. „Czyż 
nie słuszną jest rzeczą -  pytał -  byśmy kolebkę chrześcijaństwa polskiego 
umiłowali całą gorącością dziecięcej duszy? Z psalmistą chciejmy powtarzać: 
«Panie, umiłowałem ozdobę domu Twego i miejsce zamieszkania chwały 
Twojej» (Ps 25,8)”14.

Katedra Gnieźnieńska w opinii Kardynała stała się wyjątkowym sanktuarium 
polskich świętych. Bardzo wyraźnie mówił o tym do kapłanów archidiecezji 
gnieźnieńskiej w uroczystość św. Wojciecha w 1965 roku. Nawiązując do dzie
jów rzymskiego Panteonu, zamienionego później na świątynię Królowej Mę
czenników, Prymas wskazywał na świątynię na Wzgórzu Lecha jak na miejsce 
dawnego kultu pogańskiego, a następnie matkę kościołów gnieźnieńskich, a za
razem kościołów chrześcijańskich całej Polski. „Do tej świątyni -  mówił Prymas 
-  Kościół od zarania zbierał z całej niemal Polski, jak w Rzymie z katakumb, 
szczątki rycerzy Chrystusowych”15.

W dalszej części wypowiedzi nawiązywał do złożonych w katedrze szcząt
ków świętych polskich męczenników z Międzyrzecza, do zmarłego w opinii 
świętości pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego Radzima Gaudentego, do 
obecnego w Gnieźnie św. Brunona z Kwerfutru. Mając to na uwadze, kardy
nał Stefan Wyszyński nie wahał się stwierdzić: „Możemy więc patrzeć na tę 
świątynię, jako na stary Panteon zamieniony na świątynię świętych pol
skich”16.

Katedra Gnieźnieńska wzniesiona pod wezwaniem Matki Bożej Wniebo
wziętej, odegrała również w opinii Prymasa wyjątkową rolę w rozwoju kultu 
maryjnego w Polsce. Nie do przecenienia są słowa zawarte w liście pasterskim 
z okazji oddania archidiecezji w macierzyńską niewolę Bogurodzicy. Na za
kończenie Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski, pasterz koś
cioła Świętowojciechowego napisał: „Z tej czcigodnej świątyni, z pierwszej 
katedry metropolitalnej rozprzestrzenił się kult maryjny po całym kraju -  i naj
pierw -  po ówczesnej ogromnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Do dziś wiele 
ośrodków czci maryjnej rozsianych po sąsiednich diecezjach, których tereny

14 Tenże, Odezwa w sprawie odbudowy Katedry Gnieźnieńskiej, Gniezno, marzec 1949, w: LPPP, 
s. 106.
15 S. Wyszyński, Zaszczyt i cena powołania kapłańskiego. Do kapłanów Archidiecezji Gnieźnień
skiej w Uroczystość św. Wojciecha, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” (dalej WAG) 
8(1965), s. 176.
16 Tamże.
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stanowiły ongiś pierwotną archidiecezję gnieźnieńską -  to pomniki owego 
promieniowania maryjnego, którego ośrodkiem była katedra na Lechowym 
Wzgórzu”17.

UNIA PERSONALNA GNIEZNA, POZNANIA I WARSZAWY

Unia personalna Gniezna i Poznania, a w dalszym następstwie od 1948 roku 
Gniezna i Warszawy, sięga swoimi korzeniami do czasów zaborów. Po trzecim 
rozbiorze w 1795 roku Polska jako samodzielne państwo zniknęła z mapy Euro
py i została podzielona pomiędzy trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię. Po
ciągnęło to za sobą także konieczność dalszych zmian w strukturze administracji 
kościelnej. Stan ten utrwalony przez Kongres Wiedeński w 1818 roku doczekał 
się również nowego rozgraniczenia administracji kościelnej mocą bulli Piusa VII 
De salute animarum z 1821 roku.

Gniezno znalazło się w zaborze pruskim. Rząd pruski dążył do całkowitego 
zniesienia Gniezna jako kolebki Kościoła, siedziby prymasowskiej w Polsce 
i państwa polskiego. Owocem kompromisu między Stolicą Apostolską, która nie 
godziła się na likwidację archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej, a także wsku
tek oporu miejscowej ludności, była właśnie decyzja o unii personalnej między 
Gnieznem a Poznaniem. Polegała ona na tym, że jeden biskup administrował 
dwiema diecezjami: gnieźnieńską i poznańską, był jednak zobowiązany do za
mieszkania w Poznaniu. Rząd pruski wiązał z tym nadzieje szybszej germaniza
cji serca Wielkopolski i kolebki narodu i Kościoła polskiego.

Po śmierci kardynała Augusta Hlonda w 1948 roku, kiedy prymasem został 
Stefan Wyszyński, zamieszkał on w Warszawie. Odtąd Gniezno związane było 
unią personalną z Warszawą. Związek ten trwał do 1992 roku, kiedy na mocy

17 S. Wyszyński, Słowo pasterskie z  okazji oddania Archidiecezji Gnieźnieńskiej w macierzyńską 
niewolę Bogurodzicy, WAG 12(1965), s. 268.
Warte przypomnienia są słowa Prymasa wypowiedziane z okazji zakończenia nawiedzenia obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej 24 czerwca 1979 roku: „Dziś, na
wiedziwszy w Kopii Jasnogórskiego Obrazu rodziny parafialne Kościoła Gnieźnieńskiego, w któ
rego misterium jesteś od Tysiąca lat obecna i stąd cześć Twoja poszła po całej piastowskiej Polan 
ziemi: po Odrę i Bałtyk siny, po niebotyczne Karpat szczyty oraz rozległe wschodnie Ojczyzny 
rubieże, stanęłaś ponownie na piastowskim Lechowym Wzgórzu, czcigodne ono dla nas, bo stąd 
właśnie wywodzi się nasz ród piastowy, święte -  bo to tu rodziła się nasza religijno-kościelna 
i narodowa zarazem wspólnota. Tu w zaraniu dziejów u boku Syna stałaś się M atką naszej wiary, 
czynnej miłości oraz nadprzyrodzonej nadziei, M atką zapuszczającego korzenie w piastowską 
ziemię Chrystusowego Kościoła. Stąd rozeszło się na cały kraj to rozśpiewanie maryjne Narodu: 
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison (...) Tutaj 
zapoczątkowana wśród nas Twoja obecność, trwa nieprzerwanie w narodzie poprzez tysiącletnie 
jego radosne i bolesne niejednokrotnie dzieje”, WAG 1-2(1980), s. 25.
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bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus unia ta została rozwiązana 
i Gniezno otrzymało własnego rezydencjalnego biskupa, który odtąd na stałe 
mieszka w Gnieźnie.

Problem unii personalnej Gniezna, Poznania i Warszawy stał się aktualny 
i był żywo dyskutowany po zakończeniu II wojny światowej, po śmierci kardy
nała Augusta Hlonda w 1948 roku. Stanowił on główny problem obrad w czasie 
IX Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, które miały miejsce 16-17 listopa
da pod przewodnictwem kardynała Adama Sapiehy w jego rezydencji w Krako
wie. Zasadniczy problem sprowadzał się do tego, czy Gniezno ma nadal pozo
stać w zjednoczeniu z Warszawą, czy też ma powrócić do dawnej wspólnoty 
z Poznaniem. Za utrzymaniem unii Gniezna z Warszawą opowiadał się m.in. bp 
Klepacz. Większość, w tym także abp Dymek i bp Stefan Wyszyński, opowiada
ła się za rozdzieleniem Warszawy i Gniezna. W swoim pro memoria bp Stefan 
Wyszyński stwierdza: „Przemawiam za rozłączeniem Warszawy i Gniezna, mo
tywując względami duszpasterskimi, które dziś są najważniejsze. Nie jest moż
liwe dziś rządzić dwiema diecezjami na odległość 300 km i jeszcze pełnić uciąż
liwe funkcje legata specjalnego Stolicy Apostolskiej. Ta ogromna praca 
przedwcześnie wtrąciła do grobu kardynała Hlonda (...). Po długiej dyskusji -  
stwierdza bp Stefan Wyszyński -  postanowiono prosić Stolicę Apostolską o roz
łącznie tych dwóch metropolii, zwłaszcza, że obie są rozległe i skupiają połowę 
stolic sufraganalnych. Memoriał do Ojca Świętego przygotuje kardynał Sapieha 
wspólnie z abp. Dymkiem, który zresztą już przygotował obszerny wywód”18. 
Jak wynika z tej samej relacji bp. Stefana Wyszyńskiego, po głosowaniu przed
stawiono Ojcu Świętemu dwóch kandydatów, mianowicie: abp. Dymka na stoli
cę gnieźnieńską i bp. Stefana Wyszyńskiego na stolicę warszawską.

Stolica Apostolska, kierując się zapewne wyższą racją, nie podjęła sugestii 
większości biskupów Polski. Już 12 listopada 1948 roku, w uroczystość Pięciu Pol
skich Męczenników, Ojciec Święty Pius XII na Konsystorzu w Rzymie mianował 
biskupa lubelskiego, Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupem gnieźnieńskim i war
szawskim oraz Prymasem Polski. Bulla nominacyjna została podpisana 16 listopa
da w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, o czym zapewne nie wiedział jesz
cze ówczesny biskup lubelski, który wspomniany wyżej pro memoria sporządził 
właśnie w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, Umiłowanej Pani i Matki.

Mimo wcześniejszych zastrzeżeń bp Stefan Wyszyński przyjął nominację na 
prymasa i arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego w duchu głębokiego po
słuszeństwa Ojcu Świętemu. W liście pasterskim na dzień ingresu do katedry

18 Relacja bp. Stefana Wyszyńskiego z obrad Konferencji, spisana w Notatkach duchownych, 
w: Romaniuk, Życie, twórczość i posługa..., t. 1, s. 333.
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Gnieźnieńskiej i Warszawskiej wskazał nie tylko na historyczne, ale także na głęb
sze teologiczne i religijne racje takiej decyzji. Pisał: „W chwili, gdy z gruzów pod
nosi się stolica Polski -  Warszawa, gdy ociera ze swego uznojonego czoła proch 
i pył kurzawy wojennej, gdy budzi się do nowego życia i śmiało kreśli swe nowe 
drogi rozwojowe -  w takiej chwili Kościół -  Matka Ojczyzny naszej -  każe pilnie 
spoglądać Warszawie ku kołysce duchowej kultury narodu, ku Gnieznu. W przede
dniu tysiąclecia swego chrześcijaństwa masz pamiętać, Stolico katolickiej Polski, 
gdzie się rodzisz, skąd twój szlachetny duch czerpie swe natchnienie i nieśmiertel
ne, ofiarne moce. Od kołyski męczeńskich narodzin św. Wojciecha, Apostoła Pol
ski, głosiciela Ewangelii, który jak «Chrystus umarł za lud, żeby nie cały naród 
zginął» (J 11,50), miłosierny Bóg rozniecił tu znak ofiary i poświęcenia, płonący 
wiecznie krzew porywającej miłości, aby gorzał niezniszczalnie i rozświecał naro
dowi drogi w jego wędrówce przez polską ziemię do Bożego nieba. Wczuwała się 
Stolica Apostolska w te głębokie nurty dziejowe narodu i dlatego związała latorośl 
odradzającej się z gruzów Warszawy z krzewem winnym -  Gnieznem, aby nowa 
Polska nadal budowała z żywych i wybranych kamieni, «na fundamencie aposto
łów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus, na 
którym cała, dobrze zespolona budowla rośnie w Kościół święty w Panu, na którym 
też i wy budujecie się razem na mieszkanie Boże w duchu» (Ef 2,20-22). Wczuwał 
się w te głębokie intencje Stolicy Świętej jej «Legat urodzony» zgasły Prymas 
Hlond i dlatego serce swoje powierzył Gnieznu, gdzie serce całego narodu, a ciało 
zostawił Warszawie, gdzie rodzi się nowe życie. Ufał przecież, jak i my wszyscy, że 
«jeśli ziarno pszeniczne upadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje; lecz jeśli 
obumrze, wielki owoc przynosi» (J 12,24). Tak samo wybornym ziarnem zasiana 
niwa Stolicy wyda niezawodnie owoc stokrotny”19.

Dopełnieniem powyższych słów jest przesłanie Prymasa Tysiąclecia wygło
szone w dniu ingresu do prokatedry Warszawskiej, kiedy mówił: „Dostojeństwo 
dziejów narodu czuje się w Gnieźnie. I ten powiew wieków przywiozłem do 
Stolicy odbudowującej się, do Stolicy przedziwnego entuzjazmu, do Stolicy 
wszystkich możliwości, do Stolicy, której mury kwitną życiem, do Stolicy mło
dzieży ukochanej, dziatwy szkolnej, akademickiej młodzieży. Tutaj przywioz
łem ducha Gniezna, ducha Wojciechowego, jak pocałunek pokoju. Teraz dopiero 
rozumiem w pełni myśl Ojca Świętego, myśl przez pierwszego Prymasa Stolicy 
urzeczywistnioną: Gniezno z Warszawą mają być zespolone: w jednych dło
niach. Może mojej małości nie było dane zrozumieć tego od razu, może podda
wałem się mojej dziecięcej lękliwości -  boć brzemię wielkie! Nie czułem się

19 S. Wyszyński, List pasterski nadzień ingresu do katedry gnieźnieńskiej i warszawskiej, 6 I 1949, 
w: Romaniuk, Życie, twórczość i posługa..., t. 1, s. 343-344.
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godny! W woli głosu Rzymu rozumiem znaczenie i wymowę dziejową zaślubin 
wznoszącej się z gruzów Stolicy z odwiecznie żyjącą w pokoju chrześcijańskim 
stolicą duchową -  Gnieznem. Zrozumiałem, iż tak być musi!”20.

Dziedzictwo i wspólnota dziejów nie ogranicza się wyłącznie do Gniezna 
i Warszawy. Często Prymas Wyszyński obejmuje swym wzrokiem także inne 
historyczne miejsca, takie jak: Poznań, Kraków, Wrocław czy Kołobrzeg, które 
od tysiącleci związane są wspólnymi dziejami.

Z okazji sześćsetlecia Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił: „przed sześcio
ma wiekami powstała w Krakowie uczelnia i wszczepiła się w serce miasta, nie 
tylko murami, ale i dziejami i ambicjami. Swój rozgłos w świecie Kraków bar
dziej zawdzięcza uczelni niż temu, że był stolicą państwa. Bo stolicą państwa 
było i Gniezno, i Poznań, jak dziś jest Warszawa. A rozgłos Krakowa i jakaś 
szczególna sympatia dla królewskiego miasta promuje i wiąże się z Uczelnią 
Jagiellońską. Raduję się, że jestem niegodnym następcą metropolity gnieźnień
skiego, który tak blisko współpracował z królem w Krakowie. Niemal w tym 
samym czasie budował on na zrębach romańskich katedr Mieszka i Chrobrego, 
i Władysława Hermana gotycką katedrę gnieźnieńską. Przed dwustu laty przero
biona na barok. A m y -p o  pożarze w 1945 roku -  na nowo jąregotyzujemy”21.

Wielki Prymas Tysiąclecia umiał po mistrzowsku wykorzystać postacie świę
tych: Wojciecha i Stanisława, Radzima Gaudentego, Wincentego Kadłubka, 
Jadwigę Królową i Jadwigę Śląską, Jolentę, by przypomnieć opatrznościową 
wspólnotę zwłaszcza w czasie zaborów, a także w trudnym okresie po drugiej 
wojnie światowej.

Trudnościom płynącym z braku uznania stałych struktur duszpasterskich ze 
strony państwa przeciwstawiał wspólne korzenie wiary sięgające czasów pia
stowskich. W perspektywie Opatrzności umiał dostrzec bliskość wydarzeń 1000 
i 1945 roku. Z okazji 25. rocznicy organizacji kościelnej na Ziemiach Zachod
nich mówił we Wrocławiu: „Rok tysięczny -  Gniezno. Przy grobowcu świętego 
Wojciecha ogłaszano dekrety papieża Sylwestra II, mocą których ustanowiono 
pierwszą metropolię gnieźnieńską. Według woli papieża obejmowała ona daleki 
Kołobrzeg, Kraków i Wrocław z Gnieznem. Dekretom tym dodawali swoją 
obecnością autorytetu i mocy król Polski Bolesław Chrobry oraz imperator 
rzymski Otto III -  przyjaciele świętego Wojciecha, męczennika, a zarazem piel
grzymi do jego grobowca. W roku tysięcznym wyznaczono mapę kościelną Pol
ski i ogłoszono pierwszą organizację kościelną. Rok 1945 -  również w Gnieźnie!

20 Tenże, Przemówienie na ingresie do prokatedry Warszawskiej, Warszawa, 6 II 1949, w: Dzieła 
zebrane, t. 1, s. 17-18.
21 Tenże, In principio erat verbum... W 600-lecie powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra
ków, 5 IX 1964, w: tenże, Z  rozważań nad kulturą ojczystą, s. 63-64.
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Działa kto inny, ale także mocą Stolicy Apostolskiej. Podobnie jak w roku 1000 
mocą Sylwestra II, tak w roku 1945 mocą woli papieża Piusa XII ogłoszona zo
staje organizacja kościelna na ziemiach polskich, po wiekach przywróconych 
macierzy. Kardynał prymas August Hlond na mocy specjalnych uprawnień na
danych mu przez Ojca Świętego Piusa XII ustanawia na tych ziemiach hierar
chię kościelną i posyła nowych pasterzy. Szlakiem Chrobrego od grobowca 
świętego Wojciecha idą pasterze ku dalekiemu Kołobrzegowi, Opolu, Wrocła- 
wowi, Olsztynowi z Fromborkiem, aby rozpocząć tam służbę ludowi Bożemu. 
Dwa wielkie zdarzenia! Obydwa mają miejsce przy grobowcu świętego Wojcie
cha w Gnieźnie, obydwa wyznaczają szlaki dziejowe. Musimy w tym uznać 
działanie Opatrzności Bożej, wolę Ojca ludów i narodów, piszącego mocą swoją 
na kartach geograficznych i politycznych świata”22.

Obchody Jubileuszu 975-lecia metropolii gnieźnieńskiej stały się okazją do 
ukazania związków łączących Polskę ze Stolicą Apostolską oraz podkreślenia 
fundamentalnego znaczenia tego faktu dla powstania i całego dalszego bytowa
nia narodu. W zaproszeniu skierowanym do księży biskupów czytamy: „Już 
w samych początkach metropolia spełniała to zadanie zamykające drogę na 
wschód ekspansji ludów germańskich oraz wzmacniając siły księcia i państwa. 
Dzięki niej bowiem Polska weszła do rodziny ludów chrześcijańskich na stopniu 
równości, co stworzyło jej pozycję międzynarodową”23.

Według Prymasa szczególne znaczenie miała metropolia gnieźnieńska 
w okresie rozbicia dzielnicowego. Arcybiskup gnieźnieński i kapituła metropo
litalna były wówczas jedynymi instytucjami prawnymi rozciągającymi swą 
władzę na wszystkie dzielnice rozdrobnionej Polski, stąd wyrósł ich wpływ na 
całe piastowskie dziedzictwo i jego władców. Metropolita stróżował powszech
nie uznanym symbolom państwa piastowskiego, jakim były relikwie św. Woj
ciecha, co zostało wykorzystane jako jeden z argumentów w polityce prozjed- 
noczeniowej24.

22 Tenże, Boży apel narodu polskiego, Z okazji 25. rocznicy organizacji kościelnej na Ziemiach 
Odzyskanych, Wrocław, 3 V 1970 r. w: Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 406. 
Obchodząc uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, nawiązując do wspomnianej wyżej 
rocznicy, kard. Wyszyński zwracał się do kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej: „Gdy będziemy 
czcić pamięć 25-lecia odbudowy organizacji kościelnej przez kardynała Prymasa Hlonda, 
w ćwierćwiecze to będziemy wkładali tysiąc lat potężnej treści i wspaniałej więzi, która zaczęła 
się tutaj między Gnieznem a Wrocławiem i Kołobrzegiem, czyli Pomorzem Zachodnim”. Do ka
płanów archidiecezji gnieźnieńskiej, zgromadzonych przy trumnie św. Wojciecha, w modlitwie za 
Ojca Świętego i ofiary obozów koncentracyjnych, dla odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, WAG 
11-12(1970), s. 265.
23 WAG 9-10(1975), s. 195.
24 Por. tamże.
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Powstanie pierwszej polskiej metropolii zapoczątkowało bezpośrednią więź 
z Ojcem Świętym, namiestnikiem Chrystusowym. W liście skierowanym do ka
płanów z okazji 975. rocznicy powstania metropolii gnieźnieńskiej zawarte są sło
wa: „przodkowie nasi zostali przez Stolicę Apostolską uznani za godnych, aby 
odtąd na trwałe już stanowić cząstkę Kościoła powszechnego”25. Wymownym 
symbolem tej łączności, podczas wspominanych uroczystości jubileuszowych był 
pastorał używany w czasie Mszy świętej. W swoim przemówieniu Prymas infor
mował zebranych: „Z laską pasterską Arcybiskupa Mediolańskiego, dziś -  Papieża 
Pawła VI -  podchodzi do ołtarza Pańskiego Metropolita Krakowski Kardynał Ka
rol Wojtyła. Wręczyliśmy Mu ten pastorał, podobnie jak przed laty po swojej ko
ronacji Ojciec Święty przekazał mi go, abym przywiózł do Polski. Pragniemy 
z pastorałem Pawła VI wspominać czasy Sylwestra II, a więc czasy przed 975 laty. 
Niech ten znak w dłoni Najdostojniejszego Celebransa będzie wyrazem wierności 
Kościoła Katolickiego w Polsce przez wieki całe wobec Stolicy Świętej”26.

Szczególnie wzruszające i ujmujące są słowa duchowego testamentu kardynała 
Stefana Wyszyńskiego odnoszące się do przyszłości Gniezna jako stolicy pryma
sowskiej, przed którym stanie określenie roli i miejsca Gniezna po jego śmierci. 
Krótko przed śmiercią, 22 maja 1981 roku, w obecności członków Rady Głównej 
(dziś Rady Stałej) Episkopatu, wyznał: „Padam z całą pokorą Prymasa Polski do 
waszych biskupich stóp i je całuję. Pamiętajcie, tradycją polskości jest powiązanie 
prymatury z Gnieznem wbrew jakimkolwiek myślom i zamierzeniom”27.

Jak wynika z przedstawionych wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia, papież Be
nedykt XVI, przywracając ze względów historycznych i prawnych arcybiskupo
wi Gniezna tytuł prymasowski, niezmiernie trafnie odczytał intuicję i myśl 
zmarłego Prymasa.

Właściwie wszystko, co zostało w niniejszym artykule przypomniane stano
wi pełne uzasadnienie decyzji Ojca Świętego.

Jest znakiem nowych czasów XXI wieku, niezmienionej i zawsze tej samej 
ewangelicznej i duszpasterskiej misji Kościoła, spełnianej jednak w nowej rze
czywistości -  wolnej i w swoich strukturach demokratycznej Polski, Gniezno,

25 Tamże, s. 197.
26 Przemówienie z okazji 975-lecia Metropolii Gnieźnieńskiej, Gniezno 27 IV 1975, WAG 9- 
-10(1975), s. 213. Bardzo wymowne są  również słowa kard. K. Wojtyły wypowiedziane na za
kończenie procesji świętowojciechowej w roku jubileuszowym: „Przybywamy w tym prze
świadczeniu, że tutaj jest nasze Gniazdo. Polska przez tyle stuleci rosła z tego Gniazda. Jeżeli 
dzisiaj do niego wracamy, to po to, ażeby wyrazić jedność z naszym początkiem -  jedność, któ
ra zawsze była i rozwijała się bez względu na to, jakie były koleje naszego Narodu i Państwa”, 
tamże, s. 217.
27 S. Wyszyński do Rady Głównej Episkopatu Polski, 22 V 1981, w: B. Piasecki, Ostatnie dni 
Prymasa Tysiąclecia, Rzym 1982, s. 75.
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a wraz z nim i Prymas Polski, wiemy prawie 600-letniej prymasowskiej tradycji 
wyrosłej z posiewu męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Jako arcybiskup rezydu
jący po 127 latach na stałe w Gnieźnie będzie mógł osobiście nie tylko plano
wać, ale przy ścisłej współpracy biskupów pomocniczych i najbliższych współ
pracowników, duchowieństwa i wiernych świeckich, wyciskać własne piętno na 
posłudze duszpasterskiej na równi z metropoliami i diecezjami. Co za czasów 
prymasa Wyszyńskiego było jeszcze niemożliwe, dzięki decyzji papieża Bene
dykta XVI stało się rzeczywistością. Każda wzmianka o Gnieźnie i wiele sym
bolicznych gestów zmarłego Prymasa tchnie wielką miłością do Gniezna jako 
„duchowej stolicy Polski”. Mógł on z największym przekonaniem wzywać do 
umiłowania czcigodnej bazyliki prymasowskiej, którą z wielkim trudem wzniósł 
z ruin, gdyż sam był najpełniejszym wyrazem „umiłowania tego domu Pańskie
go”. Opierając się na dziejach biblijnych stworzył rodzaj nowej historiozofii dla 
naszych czasów u progu nowego okresu dziejów, gdy trzeba było życie Kościoła 
i narodowe budować od podstaw, od nowa.

Gniezno jawi mu się nie tylko jako „wiekowy dąb” wrośnięty w naszą oj
czystą ziemię i „gniazdo” naszych kościelnych i ojczystych dziejów, ale wręcz 
jako „Syjon -  Miasto naszej mocy”. Wiąże w sposób niesłychanie wymowny 
1000 rok (chrztu Polski) z 1945 rokiem, który oznaczał nowy początek budo
wania Kościoła i Ojczyzny, skazanych na wieczystą zagładę. Fundamenty, ka
mienie i mury piastowskich świątyń wołają wymownie i to naszym ojczystym 
językiem: „Byliśmy tutaj! Tak! Byliśmy tutaj! I znowu jesteśmy!” Słowa te 
brzmiały szczególnie wymownie właśnie we Wrocławiu, gdzie zostały wypo
wiedziane.

Równie wymownie brzmią słowa wypowiedziane z okazji otwarcia bazyliki 
prymasowskiej: „Ten polski ośrodek hierarchiczny, rówieśnik państwa polskie
go, miał przepaść ze swoją historią? Ocalał i działa... Kościelne Gniezno jest 
nadal tym, czym było za rządów pierwszego metropolity Radzima Gaudentego 
i zachowuje dostojeństwo swojego pierwszego prymasa Mikołaja Trąby”28.

Godzi się przypomnieć te słowa, które po raz kolejny nabierają nowej wymo
wy, gdy archidiecezja i metropolia gnieźnieńska obchodziła w 2006 roku mile
nium śmierci swojego pierwszego arcybiskupa i metropolity.

W obliczu trudności płynących z braku uznania przez władze PRL organiza
cji na Ziemiach Zachodnich, Prymas odwoływał się do tysiącletniej tradycji 
Kościoła i wskazywał na wspólne dzieje, które łączyły nie tylko Kraków, ale

28 Homilia Augusta kard. Hlonda wygłoszona na otwarcie Bazyliki Prymasowskiej, Gniezno,
25 XI 1945, w: Liturgia Godzin, t. III, Poznań 1987, teksty własne z 1 lutego -  Rocznica Po
święcenia Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie, s. 1085-1086.
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także Wrocław i Kołobrzeg z pierwszą pochodzącą z czasów piastowskich me
tropolią gnieźnieńską.

Dla zmarłego Wielkiego Prymasa Gniezno było i pozostanie na zawsze „du
chową stolicą Polski”. Jak Kraków zawdzięcza swoją sławę Uniwersytetowi Ja
giellońskiemu, Gniezno było dla niego zawsze „kołyską duchowej kultury naro
du”, „krzewem winnym latorośli”, wyrosłej z męczeńskiej ofiary i śmierci św. 
Wojciecha, skąd Kościół i naród powinny czerpać natchnienie i duchowe moce 
do wierności Ewangelii.

Matką Kościołów symbolizującą świętowojciechowe dziedzictwo była katedra 
prymasowska w Gnieźnie. Wkraczając w dniu ingresu do prokatedry Warszaw
skiej Ksiądz Prymas mówił: „Dostojeństwo dziejów narodu czuje się w Gnieźnie. 
I ten powiew wieków przywiozłem do Stolicy odbudowującej się... Tutaj przy
wiozłem ducha Gniezna, ducha Wojciechowego jako pocałunek pokoju”29.

Niech mi raz jeszcze wolno przypomnieć słowa listu programowego Prymasa 
na dzień ingresu do katedr Gnieźnieńskiej i Warszawskiej: „Kościół -  Matka 
Ojczyzny naszej -  każe pilnie spoglądać Warszawie ku kołysce duchowej kultu
ry narodu, ku Gnieznu. W przededniu tysiąclecia swego chrześcijaństwa masz 
pamiętać Stolico katolickiej Polski, gdzie się rodzisz, skąd twój szlachetny duch 
czerpie swe natchnienie i nieśmiertelne, ofiarne moce. Od kołyski męczeńskich 
narodzin św. Wojciecha, Apostoła Polski, głosiciela Ewangelii, który jak Chry
stus umarł za lud, żeby nie cały naród zginął (J 11,50), miłosierny Bóg rozniecił 
tu znak ofiary i poświęcenia, płonący wiecznie krzew porywającej miłości, aby 
gorzał niezniszczalnie i rozświecał narodowi drogi w jego wędrówce przez pol
ską ziemię do Bożego nieba”30.

Mimo że od czasu, gdy słowa te zostały wypowiedziane, mija prawie 60 lat, 
słowa Wielkiego Prymasa, który wśród 78 swoich poprzedników na stolicy św. 
Wojciecha zapisał się najdłuższym -  bo liczącym 32 lata -  pasterzowaniem, 
w niczym nie straciły na aktualności, nadal mogą być światłem, inspiracją i pro
gramem na progu XXI wieku dla Polaków i Polski w nowej rzeczywistości.

29 S. Wyszyński, Przemówienie na ingresie do prokatedry Warszawskiej, Warszawa, 6 II 1949, 
w: Dzieła zebrane, t. 1, s. 17.
30 S. Wyszyński, List pasterski na dzień ingresu do katedry gnieźnieńskiej i warszawskiej, 6 1 1949, 
w: M. P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa..., t. 1, s. 343-344.


