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Adam Dziurok: „Po prostu bomba”. Reakcje
społeczne w Polsce na wybór kard. Karola Wojtyły
na papieża
Dzień po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w katedrze
przemyskiej odbyło się uroczyste nabożeństwo w intencji
Papieża. „Cała Polska […] popadła w jakieś niedowierzanie,
potem zdumienie, a potem nastąpił wybuch jakiejś ogromnej
radości” – mówił tamtejszy ordynariusz, bp Ignacy Tokarczuk.

Wszyscy czuli się katolikami

Wszystkie raporty władz – zarówno partyjnych, jak i administracyjnych – zgodnie donosiły,
że wybór Jana Pawła II został przyjęty entuzjastycznie przez całe społeczeństwo. Jak
zauważono, odnosiło się nawet wrażenie, że „w drugiej połowie października wszyscy czuli
się katolikami”. Władze wyznaniowe raportowały, że nastrój euforii („kiedy to każdy mówił
«niemożliwe», «niesłychane»«, «po prostu bomba»”) utrzymywał się przez dwa, trzy
tygodnie, a o. Jan Andrzej Kłoczowski oceniał wręcz, że „naród oszalał z radości”. Wierni,
w rozmowach z księżmi, nie ukrywali zadowolenia, twierdząc: „dobre czasy nastały dla
katolików”, „nasze ideały zwyciężają.

Pierwszą reakcją, jak wspominał bp Tokarczuk, było jednak niedowierzanie. Gdy ks.
Bronisław Fidelus telefonicznie zwrócił się do zakonnicy z kościoła Mariackiego w Krakowie,
żeby podeszła do kapłana prowadzącego wówczas nabożeństwo różańcowe i poprosiła, by
ten powiedział: „Módlmy się za nowego Ojca Świętego, którym został wybrany Karol
Wojtyła”, siostra odrzekła: „Niech się ksiądz nie wygłupia!”. Także komitety wojewódzkie
PZPR informowały, że wybór kard. Wojtyły na papieża spotkał się z powszechnym
zaskoczeniem i był traktowany jako wydarzenie o niemal sensacyjnym charakterze.
Równocześnie pojawiła się duma, że najwyższe stanowisko w Kościele katolickim objął
Polak. Odnotowywano przy tym dość często stwierdzenia w rodzaju: „dobrze, że papieżem
nie został Niemiec”. Dziennikarka niemiecka zwróciła zaś uwagę, że „ogromnie wzmocniło
się samopoczucie polskich katolików w związku z tym, że papieżem wybrany został Polak”,
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oraz wzmógł się „swoisty narodowy patos”.

Wybór Polaka, wedle słów publicysty Stefana Kisielewskiego, wywołał „wstrząs dusz
i umysłów”, a „lud przebudził się w ciągu godziny” i demonstrował radość spontanicznie,
bez nakazu i strachu. Powszechna euforia miała charakter niezorganizowany – nie
zanotowano zbiorowych manifestacji i zgromadzeń religijnych ani też „zakłóceń porządku
publicznego”. Komentarze i reakcje miały raczej charakter prywatny i nie przybrały form
zewnętrznych. Wyjątkiem był Kraków, gdzie krótko po wieści z Rzymu tłumy mieszkańców
przyszły świętować na Rynek Główny. Księża szybko zareagowali, otwierając kościół
Mariacki. Tam też odbyła się pierwsza Msza św. w intencji Ojca Świętego. Cenzura nie
dopuściła do publikacji w „Tygodniku Powszechnym” tekstu, w którym wspomniano, że owa
Msza zgromadziła tak wielkie tłumy, że wierni musieli stać przed kościołem – aż do
pomnika Adama Mickiewicza; oraz o „niebywałym entuzjazmie kilkusetosobowej grupy
młodzieży”, która wieczorem stanęła pod katedrą na Wawelu, śpiewając pieśni religijne
i patriotyczne, a także domagając się natychmiastowego odprawienia Eucharystii w intencji
papieża. Została ona odprawiona o północy i towarzyszyło jej bicie dzwonu Zygmunta,
„którego dźwięki mieszały się ze śpiewem Boże, coś Polskę, My chcemy Boga, Te Deum”
oraz wiwatami.

Ojciec Kłoczowski z grupą swoich studentów chciał uruchomić dzwon Zygmunta już
wcześniej, gdy tylko nadeszła wieść z Watykanu. W drodze na Wawel jeden ze studentów
zwrócił się zaczepnie do napotkanego milicjanta: „No to teraz koniec z wami”. Ten
o niczym nie wiedział, więc tylko zrobił wielkie oczy. Na miejscu okazało się, że wszystko
było pozamykane – o. Kłoczowski odczytał to zdarzenie symbolicznie, że Polska nie była
jeszcze gotowa na taki cud („Dlatego Zygmunt milczał. Zadzwonił z opóźnieniem, po paru
godzinach”). Według niego Polacy też z opóźnieniem uświadomili sobie znaczenie wyboru
kard. Wojtyły – dopiero podczas pierwszej pielgrzymki papieża do kraju. Zdezorientowane
sytuacją wydawały się też osoby, które utrzymywały wcześniej osobiste kontakty z kard.
Wojtyłą. Przed kościołem św. Anny stały grupki ludzi, którzy „śmieli się do siebie, ściskali
się, szli się modlić, wychodzili z kościoła”. Róża Woźniakowska wspominała na łamach
„Robotnika” (pisma Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”), że reakcje były dość
osobliwe: „Jak można nam Go zabrać? Tak nie można. Tak długo mieliśmy Go tutaj, teraz
musimy się Nim podzielić z całym światem”. Poza dumą i poczuciem wyróżnienia
odczuwano „stratę bolesną” w związku z odejściem metropolity z Krakowa.

Krótko po tym, jak informacja o rezultacie konklawe dotarła do Polski, w kościołach
w całym kraju odezwały się dzwony. W kolejnych dniach na obiektach sakralnych i domach
zakonnych wywieszano flagi biało-żółte oraz biało-czerwone, a na tablicach ogłoszeń
zamieszczano wycinki prasowe z życiorysem nowego papieża. Sporadycznie, z obawy
przed szykanami władz, flagi papieskie pojawiały się także w oknach mieszkań prywatnych.
Przedstawiciele władz wyznaniowych spodziewali się, że powstaną nawet bramy triumfalne
oraz wielkie dekoracje ku czci papieża. Już 17 października w czasie nabożeństw
różańcowych w kościołach były odmawiane modły w intencji nowego papieża. Z okazji
wyboru Jana Pawła II duchowni przyjmowali wiele telefonów od swoich parafian.



Nasza drużyna wygrywa

Ogólnonarodowa duma i entuzjazm ogarnęły zarówno wierzących, jak i niewierzących.
Powszechne było też przekonanie o historycznej randze wydarzenia (Kisielewski pisał, że
„wiatr historii powiał nad krajem, gdzie, jak się wydawało, historia stanęła w miejscu od
trzydziestu lat”). Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego porównał nawet wybór
papieża Polaka do chrztu Mieszka I i zwrócił uwagę na „związanie ówczesnej Polski
z papieżem Janem XV” (to za jego pontyfikatu, w 992 r., Mieszko I miał oddać swój kraj pod
opiekę państwa kościelnego). „Cieszą się z tego wszyscy, łącznie z partyjniakami. Jest to
wydarzenie o wiele większe aniżeli lot pierwszego Polaka w kosmos” – odnotowano
wypowiedź jednego z duchownych w województwie sieradzkim. Wśród załogi jednej
z kopalń pojawiły się głosy, że rok 1978 był dla Polski znakomity: „pierwszy Polak znalazł
się zarówno w kosmosie, jak i w Watykanie”.

►Czytaj całość artykułu na portalu przystanekhistoria.pl
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serwis internetowy „W Wadowicach wszystko się zaczęło”, przygotowany przez
redakcję tygodnika „Gość Niedzielny oraz Instytut Pamięci Narodowej

wadowice1920.gosc.pl

oraz artykuły

► Andrzej Grajewski: Wybór Jana Pawła II i kontratak
imperium

Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową był dla sowieckich służb specjalnych
zaskoczeniem, ale szybko zrozumiały one istotę zagrożenia, jaką dla systemu
stanowił pontyfikat papieża Polaka.

► Milena Kindziuk: Polsko, umiej być wdzięczna! Święty
Jan Paweł II o Ojczyźnie

Kiedy Jan Paweł II 19 sierpnia 2002 r. opuszczał swój kraj, powiedział: Ojczyzno moja
kochana, Polsko, […] Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna!
Raz jeszcze potwierdził, jak ważny jest dla niego patriotyzm.
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więcej materiałów na temat Jana Pawła II na portalu przystanekhistoria.pl w
zakładce TEMATY pod hasłem Karol Wojtyła/Jan Paweł II
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