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P

raca stanowi niejako robocze zestawienie niektórych faktów i informacji, ułatwiających orientację w złożonej sytuacji, jaka towarzyszyła I Pielgrzymce Jana
Pawła II na Jasną Górę (4–6 czerwca 1979 r.). Forma artykułu nie pozwala
wyczerpać tematu w całości, a ponadto trwają jeszcze badania i poszukiwania wśród
dokumentów zgromadzonych nie tylko w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.
Pełny obraz wymagałby uwzględnienia potrójnego zespołu okoliczności: sytuacji międzynarodowej, wydarzeń jakie miały miejsce w Polsce oraz w życiu Kościoła
i Stolicy Apostolskiej. Naszą uwagę skupimy przede wszystkim na kontekście kościelnym i polskim.

Kościół – Jasna Góra – Częstochowa do 1978 r.
Odległe tło stanowi okres po II wojnie światowej, naznaczony totalitaryzmem
komunistycznym. Władze państwowe, z różnym natężeniem, starały się zminimalizować oddziaływanie Kościoła na polskie społeczeństwo, nie aprobujące w zasadniczej
swej masie ideologii, naznaczonej dążeniem do jego laicyzacji i ateizacji. Stąd też
starano się ograniczać posługiwanie Kościoła, a nawet wykorzystać je dla swoich
celów. Tym dążeniom poddana była Jasna Góra – narodowe sanktuarium, ośrodek
kultu maryjnego Królowej Polski1. Autorytet jasnogórskiego sanktuarium z jednej
strony tworzył po kard. Auguście Hlondzie prymas kard. Stefan Wyszyński, czyniąc
z niego centrum duszpasterstwa dla całej Polski, a z drugiej, w pewnym stopniu,
władze świeckie, poprzez próby dewaluowania jasnogórskiej maryjności o wymiarze
narodowym2. Sanktuarium stanowiło miejsce moralnego oporu dzięki programom
ewangelizacyjnym.
Paulinów starano się w różny sposób zastraszać więzieniem, inwigilacją życia
sanktuarium, wezwaniami na przesłuchania przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. Te metody terroru psychicznego stosowano w różnych okresach ze
zmiennym natężeniem. Po tzw. „październiku” 1956 r. – okresie reglamentowanej
wolności – nabrały one szczególnego charakteru podczas przygotowań i obchodów
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Milenium Chrześcijaństwa w Polsce. Antykościelne nastawienie władz znalazło wyraz
m.in. w niewyrażeniu zgody przez władze państwowe na przybycie Pawła VI na Jasną Górę w 1966 r. i uwięzieniu w sanktuarium jasnogórskim (1966–1972) obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedzającego wszystkie parafie w Polsce3.
Symptomatycznym wyrazem stosunku władz partyjnych do Jasnej Góry było
wciągnięcie w laicyzację społeczeństwa miasta Częstochowy, które miało wpływać
na osłabienie prestiżu jasnogórskiego sanktuarium wśród pielgrzymów i turystów.
Pomocą w tym względzie miały służyć badania, przeprowadzone na zamówienie
władz partyjnych, nad stanem życia religijnego mieszkańców Częstochowy w 1975 r.
Zespół socjologów przygotował ściśle tajne opracowanie na temat życia religijnego
w Częstochowie, oraz działalności Jasnej Góry.
Autorzy raportu nakreślili zarys historycznego ukształtowania się Jasnej Góry
jako symbolu, narodowego sanktuarium. Pisali m.in.: „Przez historyczny fakt uznania Jasnej Góry za szczególne miejsce kultu religijnego i wiązanie tegoż zawsze
z polskością już nawet w czasach kształtowania się zrębów feudalnych i następnie
burżuazyjnych kształtu polskiego – Częstochowa jako miasto była w zasadzie symbolem i jest nadal uosobieniem więzi emocjonalno-społecznej Polonii zagranicznej
z naszym krajem, z ojczyzną”4.
Działalność Jasnej Góry oceniano przede wszystkim poprzez aktywność prymasa
kard. Wyszyńskiego nazwanego antykomunistą: „W murach klasztoru jasnogórskiego
od wieków kojarzono sprawy kościelne ze sprawami politycznymi. Na Jasnej Górze
obradowały kościelne sejmy XVII-wiecznej Polski, zaś w latach międzywojennych odbywały się rozliczne spotkania episkopatu i sprzyjających mu kół burżuazyjnej Polski.
Jasna Góra odizolowana od spraw życia świeckiego służyła polskiemu episkopatowi
do omawiania wszystkich spraw żywotnie go obchodzących. Również Wyszyński,
który przecież jest antykomunistą i reprezentuje Kościół wojujący, zawsze, czy to
w chwili, gdy był w Polsce Kennedy, czy choćby ostatnio monsignore Casaroli, zamyka
się w murach jasnogórskich, aby spokojnie sobie politykować. Wyszyński pamięta
doskonale o tym, że Jasna Góra jest nie tylko dla Polaków ale i dla całego Kościoła
synonimem walki o idee chrześcijańskie (Augustyn Kordecki walczył przecież nie
o wolność ze Szwedami lecz walczył z heretykami) i dlatego wykorzystuje to miejsce
do wygłaszania swych tez, którym zawsze nadaje charakter polityczny. Inne bowiem
miałoby znaczenie przemówienie wygłoszone przez Wyszyńskiego w kościółku parafialnym we wsi Biała, a inne ma znaczenie, wygłoszone właśnie z ambony klasztoru
jasnogórskiego. (...) Wyszyński chce oddziaływać na masy ludzkie, wykorzystując
mury klasztoru, jako synonim „wielkości” Kościoła, tradycję i historię. (...) Wnioski
stąd płynące dla praktyki partyjnej można chyba sformułować następująco:
Należy całkowicie ograniczyć (wytrącić inicjatywę) Kościołowi na polu popularyzowania Jasnej Góry, jako miejsca li tylko kultu maryjnego (nie wydawać zezwoleń
na drukowanie przewodników po Jasnej Górze, w których ukazuje się tylko osiągnięcia Kościoła i paulinów). Należałoby wydrukować przewodnik po Częstochowie,
ukazujący ewentualnie Jasną Górę jako przede wszystkim miejsce kultury i historii
narodu polskiego5.
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Ograniczyć działalność prywatnych warsztatów, które zajmują się produkcją
„pamiątek religijnych”.
Zwiększyć kontrolę (zapobiegać poprzez wcześniejsze działania) stale rosnącej
fali pątniczej na Jasną Górę (działania organizacji wiejskich i młodzieżowych, proponowanie innych, atrakcyjnych wycieczek itp.).”
Autorzy raportu zalecali inwigilację i badania nad działalnością gospodarczousługową jasnogórskich paulinów. Władze państwowe do minimum ograniczały
pozwolenia na przeprowadzanie remontów zabudowań i adaptacji pomieszczeń dla
celów duszpasterskich, zarówno w klasztorze i w sanktuarium. W wypadku udzielenia pozwolenia nie zapewniano możliwości nabywania niezbędnych materiałów
budowlanych6.
Z niepokojem rejestrowano każdą akcję duszpasterską, która miała wymiar
ogólnopolski, a dotyczyła grup stanowo-zawodowych. Zalecano przeciwdziałanie
tym inicjatywom poprzez ideologizację – wydawanie publikacji: „(...) konieczna jest
dalsza stała działalność światopoglądowa na rzecz wszystkich studentów. Wymaga to
stworzenia w Częstochowie silnego ośrodka humanistycznego [mowa o Politechnice
i Wyższej Szkole Pedagogicznej], szczególnie z zakresu nauk społeczno-politycznych,
który poprzez badania i publikacje mógłby stanowić przeciwwagę dla wpływów Jasnej
Góry i skupionych wokół niej sił klerykalnych. Należy też oczekiwać na opracowanie lepszego, skuteczniejszego programu oddziaływania ideowo-wychowawczego
obydwu uczelni wyższych na młodzież w ogóle a studencką w szczególności. (...)
przedstawicielom Watykanu, przyjeżdżającym do Polski, proponować inne miejsce
odwiedzin, ograniczyć ich wizyty w Częstochowie do koniecznych czynności kulturowych (...)”7.
W wyniku ustaleń autorzy raportu domagali się przebadania wpływu kleru na
życie miasta, przeciwstawiania się tradycyjnym aktom religijnym jak chrzty i śluby,
wprowadzając w to miejsce „substytuty świeckie tych obrzędów”. Apelowali o konieczność podjęcia działań w walce z wpływami Kościoła, z nadzieją realizacji socjalistycznych ideałów państwa8.
W propagandowych wypowiedziach najwyższych władz państwowych, także
uchodzącego za liberalnego komunistę Edwarda Gierka, deklarujących wolność Kościoła, jasnogórskie sanktuarium było z racji politycznych tolerowane i traktowane
instrumentalnie. Miejscowe władze otrzymywały polecenia ze strony władz centralnych
odnośnie rozpracowywania ruchu pielgrzymkowego. Służba Bezpieczeństwa na bieżąco prowadziła inwigilację działalności sanktuarium, m.in. poprzez podsłuchy rozmów
telefonicznych, szczególnie koncentrując się na uroczystościach gromadzących rzesze
pielgrzymów, zwłaszcza podczas Plenarnych Konferencji Episkopatu Polski9.
Propaganda ukazywała pielgrzymów mieszkańcom miasta Częstochowy najczęściej jako zagrożenie dla poziomu ich życia, czy wręcz osobistego bezpieczeństwa.
Demonstracyjną funkcję w tym względzie pełniły sprowadzane do Częstochowy przed
większymi uroczystościami jasnogórskimi setki, jeżeli nie tysiące, funkcjonariuszy
MO, koszarowanych w pobliżu klasztoru jasnogórskiego10.
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Zachowały się poufne informacje, zawierające negatywne interpretacje przebiegu uroczystości maryjnych. Takiemu stanowisku dał wyraz 21 grudnia 1978 r., już
po wyborze Jana Pawła II, także prezydent Częstochowy Ryszard Matysiakiewicz,
podczas spotkania z przeorem Jasnej Góry o. Konstancjuszem Kunzem. We własnej
relacji prezydenta paulini: „powinni bardziej troszczyć się o to, aby klasztor na Jasnej
Górze, znany właśnie na całym świecie oraz dziejące się tam imprezy religijne nie były
nadal forum dla nieprzyjaznych wystąpień, jak to niestety ma miejsce. Podkreśliłem
jaka jest w moim mniemaniu rola tego typu sanktuarium jak Jasna Góra, że nie powinno tam być miejsca dla wystąpień przeciwnych dążeniom wszystkich Polaków,
że władze klasztoru nie powinny dopuszczać do wyzwalania przy okazji obchodów
religijnych, nawiązujących do ważnych dat w życiu państwa i narodu, przebrzmiałych
treści i haseł głoszonych przez przedstawicieli dawno już zapomnianych i nieaprobowanych przez dzisiejsze pokolenia Polaków grup, czy środowisk”11.
W 1976 r. Kościół w Polsce pod przewodnictwem prymasa kard. S. Wyszyńskiego rozpoczął sześcioletni okres przygotowania do obchodów Jubileuszu 600-lecia
Jasnej Góry. Każdy rok miał inną ideę przewodnią: obejmowały one historię sanktuarium jasnogórskiego i refleksje nad promieniującymi z niej siłami jednoczącymi
Polaków; przypomnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, które zostały powtórzone
26 sierpnia 1977 r. na Jasnej Górze i we wszystkich parafiach Polski; aktualność
Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i w Świecie Współczesnym12.
Jubileusz jasnogórski stał się motywem mobilizującym wiernych do udziału
w pielgrzymkach pieszych. Władze komunistyczne, wobec osłabienia ich politycznego
prestiżu spowodowanego kryzysem gospodarczym, zmuszone zostały do tolerowania pieszych pielgrzymek w szerszym zakresie. Nie bez znaczenia pozostawał zryw
robotników Radomia i Ursusa, spowodowany podwyżką cen żywności i ujawniająca
swoją aktywność opozycja. W 1976 r. odnotowano w sanktuarium 89 pieszych grup
pątniczych z udziałem około 34 tys. osób, z czego ok. 50% stanowili uczestnicy
Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej. W 1978 r. niektóre pielgrzymki otrzymały pozwolenie władz państwowych. Wymieńmy tradycyjną, majową 322 pieszą pielgrzymkę
z Łowicza (ok. 400 osób, do których dołączyło w ostatnim dniu 600 osób)13. Przełomowym dla pieszej migracji pątniczej stał się 1979 r.
Metody ingerencji władz w życie Kościoła ulegały zmianom. Taktykę wymuszała
niejako sytuacja panująca nie tylko w kraju. Starano się unikać konfliktów, a nawet
szukać poparcia ze strony Prymasa Polski. Stało się to szczególnie dostrzegalne, gdy
próby nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską z pominięciem
Prymasa Tysiąclecia, z którymi wiązano nadzieję obniżenia aktywności Kościoła
w Polsce, okazały się nieskuteczne.
Władze próbowały antagonizować prymasa Wyszyńskiego z kard. Karolem Wojtyłą, a także wywoływać konflikty między biskupami. Dążyły do zjednywania sobie
niektórych biskupów poprzez udzielanie pozwoleń na budowę ograniczonej liczby
kościołów, kaplic i domów katechetycznych. Mając świadomość rosnącego autorytetu
kard. Karola Wojtyły na forum międzynarodowym, władze szczególnie obawiały się
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ewentualnego objęcia przez niego urzędu przewodniczącego Episkopatu Polski w wypadku przyjęcia przez Stolicę Apostolską rezygnacji z pełnienia obowiązków przez
prymasa Wyszyńskiego, z racji osiągnięcia tzw. wieku emerytalnego w 1976 r. W tej
sytuacji premier Piotr Jaroszewicz 3 sierpnia, w dniu urodzin, przesłał Prymasowi list
gratulacyjny i kwiaty14. Informacje o tym wydarzeniu zamieściła prasa15.
W kontekście napięć, jakie zostały spowodowane wizytacją apostolską konwentu
jasnogórskiego, przeprowadzoną w początkach 1978 r. z polecenia prymasa kard.
Wyszyńskiego, władze starały się zantagonizować środowisko paulinów16. Rozprowadzano anonimy, nie tylko w Częstochowie, oczerniające niektórych zakonników,
mogących otrzymać nominacje na urzędy w Zakonie Pawła I Pustelnika17. Aktywnie
uczestniczyła w tym Służba Bezpieczeństwa, wykorzystując wydawany przez siebie
(departament D) periodyk „Ancora”, fałszywie starający się promować postępowy
katolicyzm. Ostoją katolicyzmu niezgodnego z duchem Soboru Watykańskiego II
miał być prymas Wyszyński18. Akcja ta była kontynuowana w Pieszej Pielgrzymce
Warszawskiej. W sierpniu 1978 r. – rozrzucano wśród pielgrzymów ulotki zatytułowane „Głos wiary”, sygnowane podpisem: „Samoobrona Wiary”, jakoby wydawane
na Jasnej Górze19. Oczerniano paulinów jasnogórskich starając się pozornie bronić
autorytetu Prymasa Polski i skłócić go z biskupem ordynariuszem częstochowskim
Stefanem Barełą, mianowanym przez Stolicę Apostolską Komisarzem Zakonu Paulinów. Służbie Bezpieczeństwa udało się niestety nawiązać współpracę z niektórymi
pracownikami Jasnej Góry i zakonnikami20.
W trosce o odpowiednie przygotowanie Jasnej Góry do uroczystości Jubileuszu 600-lecia Prymas powołał ojca Józefa Płatka na urząd generała Zakonu Pawła
Pierwszego Pustelnika wraz z Zarządem Generalnym i przeora Jasnej Góry w osobie
o. Konstancjusza Kunca.
Ostatecznie trwające w klasztorze jasnogórskim napięcia rozstrzygnął Jan Paweł II, potwierdzając 18 listopada 1978 r. decyzje personalne, podjęte wcześniej
przez kard. prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego21.

W perspektywie pielgrzymki Jana Pawła II
Wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zszokował cały blok komunistyczny,
a przywódcy partyjni w Polsce zmuszeni zostali do szukania modus vivendi, który by
minimalizował to wydarzenie i nie wpływał na ożywienie życia religijnego. Edward
Gierek, pierwszy sekretarz PZPR, Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa,
Piotr Jaroszewicz, premier rządu, w gratulacyjnym telegramie stwierdzili, że konklawe
„sprawiło Polsce satysfakcję”. Na tronie papieskim zasiadł „syn narodu budującego
wielkość i pomyślność swojej socjalistycznej ojczyzny”22. Propaganda zdawała się
nawet sugerować, że wybór Jana Pawła II jest rezultatem rozwoju socjalizmu w PRL.
W uroczystej inauguracji pontyfikatu, 22 października 1978 r., wzięła udział oficjalna
delegacja rządu PRL pod przewodnictwem Henryka Jabłońskiego.
Jan Paweł II na zakończenie inauguracji pontyfikatu na Placu Św. Piotra, skierował prośbę do Rodaków: „Proszę was! Bądźcie ze mną! Na Jasnej Górze i wszędzie!
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Nie przestawajcie być z Papieżem, który dziś prosi słowami poety: «Matko Boska, co
Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!» – i do was kieruję te słowa
w takiej niezwykłej chwili”23. W następnym dniu, 23 października, podczas spotkania
z Polakami Papież wyznał: „Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że
powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża – Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat,
gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej
heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było
Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła”24.
Już w następnym dniu po wyborze Jana Pawła II, 17 października 1978 r.,
rozpoczęto celebrowanie w kaplicy Cudownego Obrazu codziennie Mszy św. o godz.
18.30 w intencji owocnej Jego posługi Kościołowi i światu.
Jasna Góra stała się miejscem intensywniejszych niż zwykle pielgrzymek indywidualnych i zorganizowanych. Delegacje parafialne, przybywające od 10 października
1978 r., w modlitwie za polskie rodziny otrzymywały w sanktuarium Biblię i różaniec. Poprzez peregrynację w rodzinach naznaczoną wspólna modlitwą i lekturą,
miało dokonywać się kształtowanie świadomości wiernych, że rodzina jest Kościołem
domowym, w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II25. Natężenie pielgrzymek
zwiększyło się po wyborze Jana Pawła II. Do 8 grudnia odnotowano ponad 500 tys.
osób w delegacjach parafialnych i indywidualnych pielgrzymów. Wielu przybywających, po latach zaniedbań praktyk religijnych, powracało do nich, motywując te
decyzje faktem wyboru papieża Polaka26.
W Sali Rycerskiej przygotowano okazałą wystawę składającą się z sześciu gablot. Zdjęcia dużych rozmiarów ukazywały: posługę kard. Karola Wojtyły; uroczystą
inaugurację pontyfikatu; audiencje generalne nie tylko z udziałem Polaków i pierwsze
podróże Jana Pawła II. W specjalnej gablocie umieszczono dziesiątki tytułów periodyków zagranicznych, które ukazały się po wyborze „Papieża z dalekiego kraju”.
Wielkie zainteresowanie wzbudzała wyłożona Złota Księga Życzeń i Zobowiązań
Duchowych, składanych Papieżowi synowi polskiej ziemi. Szybko wypełniła się
wpisami. Przytoczmy jeden z wielu: „Życzę w imieniu Rodziny, abyś mógł, Drogi
Ojcze Święty, wypełnić Twój polski program otwarcia wszystkich drzwi Chrystusowi.
Modlitwą i codziennym Anioł Pański będziemy się łączyć, by wypraszać łaski – ojciec
Rodziny”27.
Wolę przyjazdu do Polski wyrażał dwukrotnie Paweł VI w roku obchodów
1000-lecia Chrztu Polski – brak zgody rządu polskiego uniemożliwił mu tę wizytę.
Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczystego kraju była jednak sprawą oczywistą – narzucała się sama przez się. Papież z rodu Polaków podczas audiencji dla pielgrzymów
polskich, przybyłych w związku ze święceniami biskupimi Franciszka Macharskiego, 7 stycznia 1979 r., wspominając o jubileuszu 900-lecia śmierci św. Stanisława
stwierdził, że: „moim obowiązkiem jest tam pojechać”28. Władze komunistyczne
obawiały się tej pielgrzymki i podejmowały różne przedsięwzięcia, żeby ją opóźnić.
Proponowano nawet odłożenie pielgrzymki na rok 1982 – rok jubileuszu Jasnej
Góry. Miały jednak świadomość, że nie mogą odmówić prawa przybycia do ojczyzny
Janowi Pawłowi II.
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Podczas rozmowy z I sekretarzem Edwardem Gierkiem, 24 stycznia 1979 r.,
Prymas Polski przekazał pragnienie Jana Pawła II przyjazdu do Polski na początku
maja 1979 r. z okazji 900-lecia śmierci biskupa Stanisława. Jednak Gierek wyrażał
obawę, że majowy termin wizyty spotka się z oporem partyjnych dogmatyków i prosił
prymasa o pomoc w przesunięciu wizyty na późniejszy termin. Odmowa władz przyjazdu do Polski w maju była dla papieża bolesna, nie chciał on jednak, by jego pielgrzymka stała się przyczyną dodatkowej konfrontacji między władzami a Kościołem.
Gierek proponował przybycie papieża na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, 26
sierpnia, celem odsunięcia pielgrzymki od jubileuszu św. Stanisława Biskupa, który
stanowił w narodowej tradycji symbol opozycji wobec władzy świeckiej. Ostatecznie
ustalono termin na początek czerwca 1979 r.29
Problemem przyjazdu Papieża zainteresowane były także władze komunistyczne
w Moskwie na czele z sekretarzem generalnym KC Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego Leonidem Breżniewem. Podczas rozmowy z nim, w marcu 1979 r., Gierek wyjaśniał: „obecnie wytworzyła się trudniejsza sytuacja, bo papieżem jest Polak,
będący obywatelem Polski. Z prawnego punktu widzenia każdy obywatel ma prawo
przyjazdu do swojego kraju. Odmowa mogłaby tworzyć napięcia społeczne”30.
Jan Paweł II nie mógł być do końca pewny, czy władze komunistyczne w Polsce,
ryzykując międzynarodową kompromitację, nie odwołają w ostatniej chwili zgody na
jego przyjazd do Polski. Cenzura państwowa ingerowała w teksty papieskie, zgłaszano zastrzeżenia nawet do Listu Apostolskiego, wydanego na Jubileusz 900-lecia
męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa i Męczennika31. Częste odwoływanie
się do Matki Bożej Jasnogórskiej i wspominanie o przyszłej podróży do ojczyzny nie
pozwalało międzynarodowej opinii publicznej zapomnieć o tych planach.
W tym też kontekście więź duchową z Matką Bożą Jasnogórską Jan Paweł II
będzie potwierdzał w najbliższym czasie, m.in. nawiedzając 25 lutego 1978 r., parafię
z kościołem pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na obrzeżach Rzymu w dzielnicy La
Rusica. Kościół pod tym wezwaniem zdecydowano się wznieść z polecenia Pawła VI
dla upamiętnienia wielkiego jubileuszu w dziejach narodu i Kościoła: Tysiąclecia Chrztu
Polski32. Ojciec Święty skierował również słowo do obecnych tam Polaków.
Za ewenement można uznać improwizowane przemówienie Jana Pawła II,
skierowane w kwietniu do maturzystów pielgrzymujących na Jasną Górę, utrwalone na taśmie magnetofonowej. Do sanktuarium przekazał je bp Stefan Bareła. Po
raz pierwszy kilkanaście tysięcy maturzystów z archidiecezji warszawskiej i diecezji
łódzkiej wysłuchało go ze wzruszeniem 16 kwietnia 1979 r. Ojciec święty mówił:
„Czego Wam życzyć? Oczywiście życzę Wam abyście zdali maturę, żebyście znaleźli
dalszą swoją drogę życiową, żebyście osiągnęli wstęp na studia wedle własnego uznania i powołania, ale nade wszystko Wam życzę, żebyście się nigdy nie przestawali
spotykać z Matką Bożą na Jasnej Górze, a przez Nią z Chrystusem (...) a przez Nią
z historią naszego zbawienia, z dziejami zbawienia naszych dusz. (...) Życzę Wam,
żebyście spotykając się z Matką Bożą na Jasnej Górze, zdali egzamin z całego życia”33. Przemówienie Jana Pawła II odtwarzano wielokrotnie dla pielgrzymującej
młodzieży maturalnej.
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Audiencje generalne stanowiły okazję do wyrażania przez Jana Pawła II swojej
więzi z Matką Bożą Jasnogórską. Przemawiając 2 maja 1979 r. w Watykanie mówił:
„kończąc to majowe rozważanie, pragnę w dniu jutrzejszym uczcić Maryję na Jasnej
Górze w Częstochowie oraz w całej mojej Ojczyźnie. Co roku tam się udawałem
w pielgrzymce w dniu 3 maja, który to dzień jest świętem Królowej Polski. Co roku
tam odprawiałem uroczystą Mszę świętą, podczas której kard. Wyszyński, Prymas
Polski, w obecności Episkopatu i ogromnej rzeszy pielgrzymów, ponawiał Akt oddania
w macierzyńską niewolę naszej Pani. W tym roku także mam nawiedzić Jasną Górę,
w dniu 4 i 5 czerwca. Natomiast w dniu jutrzejszym jestem tam duchem i sercem,
ażeby powtarzać wraz z całym Kościołem, wraz z wami wszystkimi, którzy tu dzisiaj
jesteście zgromadzeni na Placu św. Piotra: Regina coeli laetare!”34.
Następnego dnia, w uroczystość Królowej Polski, celebrując Mszę św. przy Grocie Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich Papież składał dziękczynienie
Bogu: „Dzięki Ci składamy za to, że mamy Królową, która jest Matką; że mamy
Matkę, która jest Królową. Dzięki Ci składamy za Jej niezmierzoną dobroć, której
doznawały i doznają całe pokolenia naszych Rodaków: wszyscy, którzy przybywają
do Jej sanktuarium. Dzięki Ci składamy za Jej męstwo! Wówczas gdy brakowało
męstwa najmężniejszym, Ona była Niewiastą Mężną i była Źródłem Męstwa, w najcięższych chwilach naszych dziejów. Dlatego ta Matka jest naszą Królową, Królową
naszych dusz. I za Nią składamy Ci dzisiaj dzięki!”35.
Ojciec Święty nie omieszkał przypomnieć w kościele św. Stanisława w Rzymie,
13 maja 1979 r., że Maryja Królowa Polski wraz ze św. Stanisławem Biskupem i św.
Wojciechem patronuje naszej ojczyźnie36. W ten sposób też niejako deklarował wolę
odbycia pielgrzymki do Polski zapowiedzianej na początek czerwca 1979 r.
Władze komunistyczne nie ośmielały się po 16 października 1978 r. zabraniać
dziennikarzom zagranicznym wstępu do Polski. To zainteresowanie jeszcze bardziej
wzmogło się po zapowiedzi pielgrzymki Papieża do Ojczyzny i oczywiście na Jasną
Górę. Szczególne zainteresowanie wykazywała telewizja włoska, radio watykańskie,
niemiecki 2 program TV, Holendrzy, Szwedzi37. Dziennikarze zagraniczni nawiązywali do wyznania Jana Pawła II wypowiedzianego w czasie pierwszego spotkania
z rodakami: „Nie byłoby papieża, gdyby nie było Jasnej Góry”.
Wzmogło się również pielgrzymowanie obcokrajowców. Wyjątkowe zainteresowanie krajem Papieża wykazywali Włosi. Od wczesnej wiosny przybywały z Italii
kilkudziesięcioosobowe grupy, liczące nawet ponad 100 osób. Niektóre z nich przywoziły wota pobłogosławione przez Jana Pawła II i słowa pozdrowień. Pielgrzymka
należąca do wspólnoty zwanej „Pochodnią miłości” przywiozła w kwietniu 1979 r.
artystycznie wykonaną „lampę miłości”. Złożona na ołtarzu Matki Bożej płonąca
lampa miała przypominać, że miłość chrześcijańska do drugiego człowieka nie zna
granic. Czterdziestoosobowa grupa duszpasterzy z Neapolu przybyła wraz z kard.
Corrado Ursi 21 kwietnia 1979 r., żeby, jak powtarzał wielokrotnie Kardynał, modlić
się w intencji Ojca Świętego i zapowiedzianej pielgrzymki do Polski38.
Dopiero po wyborze Jana Pawła II niektórzy z mieszkańców nie tylko Europy
dowiadywali się o istnieniu Jasnogórskiego Sanktuarium. W czasopismach, obok
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portretu Papieża-Polaka, często zamieszczano wizerunek Madonny z Jasnej Góry.
W krótkim czasie tak bardzo skojarzył się on z osobą Jana Pawła II, że upowszechniło
się określenie Madonna di Papa – Madonna Papieża39.

W przededniu pielgrzymki Jana Pawła II
Celem ograniczenia kontaktu Jana Pawła II z polskim społeczeństwem władze
państwowe wyraziły zgodę na jego pobyt tylko w kilku miastach (Warszawie, Gnieźnie,
Częstochowie, Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimiu, Nowym Targu
i Krakowie). Najdłuższy pobyt Papieża przewidziano w sanktuarium jasnogórskim
(4–6 czerwca). Wobec wykluczenia pielgrzymki Ojca świętego na Śląsk, Kazimierz
Świtoń podjął głodówkę jako formę protestu w Piekarach Śląskich w maju 1979 r., na
kilka dni przed doroczną pielgrzymką mężczyzn do sanktuarium maryjnego. Dołączył
do niego Zdzisław Bradel – student z Lublina, związany ze środowiskiem katolickich
„Spotkań”. Zaskoczona SB bezskutecznie podejmowała próby przerwania głodówki40.
Ostatecznie Świtoń zrezygnował z głodówki, żeby nie utrudniać negocjacji władzom
kościelnym z władzami państwowymi.
W Częstochowie starano się ograniczyć do minimum kontakt mieszkańców
i pielgrzymów z Janem Pawłem II. W związku z tym wojewoda częstochowski Miłosław Wierzbicki dążył do zlokalizowania lądowiska helikoptera papieskiego jak najbliżej Jasnej Góry – na polu paulińskim w pobliżu klasztoru. Biskup Bareła wskazywał
na dzielnicę Tysiąclecia, znacznie oddaloną od sanktuarium. Na tym tle wojewoda
starał się wywoływać konflikt paulinów z biskupem, którzy jakoby mieli popierać
jego sugestie. Ostatecznie podjęto decyzję o lokalizacji lądowiska dla helikopterów
w pobliżu katedry i planowanej trasy przejazdu Ojca Świętego Alejami Najświętszej
Maryi Panny na Jasną Górę41.
Celem zmniejszenia liczby pielgrzymów żądano wprowadzenia na placu jasnogórskim sektorów, a także kart wstępu. Proponowano nawet organizatorom udostępnienie specjalnych pociągów, pod warunkiem wprowadzenia imiennych biletów.
Nie chcąc, by uczestników spotkały prawdopodobnie represje, Kościelny Komitet
Organizacyjny nie wyraził zgody na taką sugestię42.
Wyjątkowa sytuacja zaistniała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w związku z planowanym spotkaniem z Janem Pawłem II, dawnym profesorem, kiedy
po odmowie udostępnienia społeczności uniwersyteckiej specjalnego pociągu do
Częstochowy, rzucono hasło udania się tam pieszo. Wówczas władze, wystraszone
demonstracyjnym charakterem takiej pielgrzymki, zdecydowały się na udostępnienie
dodatkowego pociągu43.
Niezależnie od propagandy, mającej zniechęcić wiernych do spotkania z Janem
Pawłem II poprzez nagłaśnianie informacji, że w Meksyku stratowano wielu ludzi
podczas pielgrzymki papieskiej, obowiązywał zakaz wjazdu autokarów w odległości
co najmniej 10 km od miasta. Pielgrzymom wędrującym stamtąd zabraniano niesienia sztandarów, proporców, legitymowano. Obawiano się przede wszystkim transparentów z hasłami zawierającymi wezwanie do wolności44. W tworzeniu psychozy
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Dekoracja Jasnej Góry, przygotowana z okazji pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II
(Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)

lęku posługiwano się plotkami, m.in. rozgłaszano, jakoby terrorysta skierował list do
przeora Jasnej Góry, że jeżeli nie otrzyma milionowego okupu, zdetonuje bombę
podczas pobytu Jana Pawła II w sanktuarium45.
Podobnie jak w całym kraju, w Częstochowie starano się zobowiązać pracowników do obecności w zakładach pracy w dniach pobytu Jana Pawła II. W szkołach
wszelkiego typu odbywały się normalne zajęcia, z wyjątkowym egzekwowaniem
obecności uczniów. Szczególną irytację władz szkolnych wzbudziło uczestnictwo
uczniów częstochowskich w spotkaniu Ojca św. z młodzieżą 5 czerwca 1979 r. Było
to bowiem spotkanie przede wszystkim z przedstawicielami Ruchu Światło-Życie.
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Jan Paweł II pozdrawia zgromadzonych pielgrzymów ze szczytu Jasnej Góry
(Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)

W cenzurowanych informacjach pisano o spotkaniu ze służbą ołtarza i alumnami.
W Częstochowie z uczniami, nieobecnymi w tym czasie w szkołach, przeprowadzano
specjalne rozmowy i obniżano stopień ze sprawowania. Cywilną odwagą wykazała
się m.in. prof. Aleksandra Księżyk, nauczycielka V Liceum Ogólnokształcącego im.
A. Mickiewicza, która po rozmowach przeprowadzanych indywidualnie z uczniami
przez dyrekcję szkoły, podziękowała publicznie tym, którzy nie bali się przyznać do
udziału w spotkaniu z Janem Pawłem II46.
Trzeba zauważyć, że mimo restrykcji, klasztor jasnogórski pozostawał otwarty
dla pielgrzymów, chociaż rewidowano ich przy wejściu do sanktuarium. Stanowiło to
okazję do spotkań przedstawicieli opozycji z Janem Pawłem II47. Nie było to możliwe
w czasie następnych pielgrzymek.
Jan Paweł II na Jasnej Górze spotkał się nie tylko z mieszkańcami Częstochowy i pielgrzymami, także z Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, którym, mimo
uszczelnienia granic, udało się przybyć do Polski. Papież uczestniczył tutaj w Konferencji Plenarnej Episkopatu, spotkał się z Radą Naukową Episkopatu, wygłosił
przemówienie do przełożonych zakonów męskich i żeńskich, spotkał się z chorymi,
seminarzystami, paulinami, reprezentacją KUL, młodzieżą z Ruchu Światło-Życie
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O. Józef Płatek – generał Zakonu Paulinów – ze Złotą Różą przekazaną przez Jana
Pawła II obok prymasa S. Wyszyńskiego (Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)

Jan Paweł II ze szczytu Jasnej Góry pozdrawia pielgrzymów
(Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)
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Jan Paweł II przewodniczy Mszy św. koncelebrowanej
(Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)

i przybyłymi w specjalnych pielgrzymkach pątnikami z Górnego Śląska, Zagłębia
Dąbrowskiego i Śląska Dolnego i Opolskiego. Wszystkim spotkaniom towarzyszył
niezwykły entuzjazm uczestników, zwłaszcza zgromadzonych na błoniach jasnogórskich. Jan Paweł II prowadził dialog z zebranymi, którzy aprobatę dla przekazywanych
treści wyrażali aplauzem, śpiewem pieśni i oklaskami. Resort spraw wewnętrznych
określał te spotkania jako festyny48.
Nie wszystkie jasnogórskie celebracje Jana Pawła II i spotkania (17 razy) były
transmitowane przez Polską Telewizję na antenie ogólnopolskiej. Niektóre transmitowano w telewizji regionalnej, niektórych nie emitowano, m.in. spotkania ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego49. Celem zachowania przez media
laickiego charakteru, dziennikarze otrzymali polecenie wystrzegania się określenia
„Ojciec Święty”, powinni byli używać określenia „papież”50.
Na Szczycie jasnogórskim Jan Paweł II w akcie zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej Kościoła i świata, w perspektywie zbliżającego się III Tysiąclecia, potwierdził
dotychczasowe akty zawierzenia wypowiadane tutaj: „całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei”51. Wskazał, że polska droga zawierzenia prowadzi do wolności. Kreślił prawdę o dziejach narodu związanego z Jasnogórską Królową Polski.
Promował Jasną Górę jako przestrzeń wolności „Tutaj zawsze byliśmy wolni” 52. To
syntetyczne określenie wyraża istotę charyzmatu tego miejsca i roli, jaką spełnia kult
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Jasnogórskiej Królowej Polski w kulturze
religijnej, narodowej, rodzinnej i osobistej wielu Polaków. W medytacyjnym
rozważaniu, złączonym z modlitwą Apelu
Jasnogórskiego, Jan Paweł II dokonał
interpretacji teologicznej triady słów: jestem – pamiętam – czuwam, wskazując
młodzieży konsekwencje i ich znaczenie,
obejmujące całokształt życia duchowego
i moralnego53.
Uwypuklił funkcję narodowo-twórczą Jasnej Góry: „Jasna Góra jest wewnętrznym spoiwem życia Narodu, jest
siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma Naród cały w pokornej a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego
hierarchii (...). Można na różne sposoby
pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich
stuleci, można je interpretować wedle
wielorakiego klucza. Jeśli jednak chcemy
dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj (...)
trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu
Jan Paweł II wygłasza przemówienie
w sercu jego Matki i Królowej”54.
(Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)
W czasie odbywanych spotkań Jan
Paweł II kierował do uczestników stosowne przesłania. Episkopat Polski wezwał, żeby Kościół w Polsce kroczył jasnogórską
drogą maryjną. Ten styl posługi Kościoła sprawdził się w życiu narodu poddawanego
laicyzacji i ateizacji55. Paulinom złożył gratulacje i przypomniał, że mają być sługami
dźwigania się człowieka na szczyty z największych upadków jako szafarze tajemnic
Bożych56. Niezwykły entuzjazm towarzyszył spotkaniu Jana Pawła II z reprezentacją
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przypomniał, że zadaniem Uniwersytetu jest
wyzwalać potencjał umysłowy i potencjał duchowy człowieka, przez który człowiek
urzeczywistnia swoje człowieczeństwo57.
Mieszkańcy niektórych regionów Polski niejako zostali zmuszeni do pielgrzymowania na Jasną Górę, ponieważ władze państwowe nie wyraziły zgody na wizytę
Ojca Świętego na ich terenie.
Pielgrzymi z Opolszczyzny i Dolnego Śląska w milionowej rzeszy spotkali się
z nim 5 czerwca. W przemówieniu Papież przywołał świętych: Jadwigę Śląską i św.
Stanisława jako świadków jedności i pojednania58. Następnego dnia, 6 czerwca,
mimo trudności komunikacyjnych, przybyła również nie mniejsza rzesza pielgrzymów
z Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Jan Paweł II, przekonany o więziach
łączących Śląsk z Jasną Górą i pomny na swoje szczególne związki z sanktuarium
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w Piekarach Śląskich, gdzie wielokrotnie
pełnił posługę słowa (1965–1978),59
przypomniał zebranym o wartości pracy
i że nie samym chlebem żyje człowiek:
„Jeszcze raz patrzę w stronę pracowitego Śląska, Zagłębia – w stronę wielkich
pieców, w stronę kominów fabrycznych,
a równocześnie w stronę tak licznych
na tej waszej ziemi wieżyc kościelnych.
Jest to ziemia wielkiej pracy i wielkiej
modlitwy. Jedna z drugą ściśle zespolona
w całej tradycji waszego ludu, którego
najczęstszym pozdrowieniem są słowa:
«Szczęść Boże» – jest to jeden z najwspanialszych skrótów, jakie istnieją we
wszystkich językach świata: dwa słowa
łączące pamięć o Bogu z odniesieniem
do ludzkiej pracy.
Wypada mi dzisiaj błogosławić Bożą
Opatrzność, dziękując za to, że na tej
waszej ziemi ogromny rozwój przemysłu,
rozwój ludzkiej pracy, poszedł w parze
z budową kościołów, tworzeniem parafii,
Obok Jana Pawła II o. Konstancjusz Kunz
pogłębianiem i umacnianiem wiary. Że
– przeor Jasnej Góry
nie związał się z dechrystianizacją (jak to
(Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)
często bywało w różnych rejonach Europy), z rozdarciem tego przymierza, jakie
w duszy ludzkiej winny zawierać z sobą
praca i modlitwa”60.
Pod koniec spotkania Ojciec Święty katowickiemu biskupowi Herbertowi Bednorzowi przekazał stułę, otrzymaną od paulinów, jako wotum dla sanktuarium w Piekarach Śląskich, z nadzieją, że kiedyś tam przybędzie. Sprawdziło się to w 1983 r.
W rzeczywistość Jasnej Góry wpisał się Jan Paweł II poprzez niezwykłe wotum,
przekazując złotą różę wraz z dokumentem na ręce kard. Prymasa Polski i generała
paulinów Józefa Płatka61.
Nie sposób ustalić, jaką rolę dla przemian religijno-społecznych w Polsce spełniła ta pierwsza pielgrzymka na Jasnej Górze. Nie można wątpić, że była wkładem
w wyzwalanie polskiego społeczeństwa z lęku, bowiem dotąd zgromadzenie kilkudziesięciu osób na trasie pielgrzymkowej uznawano za przestępstwo, jako udział
w nielegalnym zgromadzeniu. Pod Jasną Górą, mimo przeszkód, w ciągu trzech
dni przewinęło się kilka milionów pielgrzymów, jednoczących się wspólną modlitwą
z Janem Pawłem II.
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Przedstawiciele diecezji katowickiej w procesji darów
z kopią obrazu Matki Bożej Piekarskiej (Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)

Po pielgrzymce
Zdziwienie budzi i ujawnia postawę miejscowych władz monumentalnie opracowana Kronika Urzędu Miasta Częstochowy, zawierająca obfite informacje z różnych
imprez, z bogatą dokumentacją zdjęciową. Nie wspomniano w niej o I Pielgrzymce
Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r. i trzydniowym pobycie w Częstochowie62.
Znamienną reakcją władz państwowych, będącą swoistą odpowiedzią na zgromadzenie się około 3,5 milionów pielgrzymów63, przybyłych mimo utrudnień na
spotkania z Ojcem Świętym, było podjęcie 29 czerwca 1979 r. zaskakującej decyzji
o budowie podziemnego przejścia z Alei NMP do Alei H. Sienkiewicza, wiodącej
wprost do Sanktuarium.
Przedsięwzięcie propagandowo określano jako modyfikację ruchu kołowego
pod Jasną Górą. Faktycznie była to próba ograniczenia pielgrzymom i mieszkańcom
Częstochowy dostępu do jasnogórskiego sanktuarium. Planowana na 10 metrów
szerokość tunelu znacznie utrudniałaby przejście pieszym pielgrzymkom, zwłaszcza
kilkutysięcznym. Nad tunelem miała przebiegać trasa szybkiego ruchu w kierunku
Gliwic i Opola o czterech pasmach ruchu.64 Praktycznie miało to być jedyne przejście łączące miasto i pielgrzymów z Sanktuarium jasnogórskim. Przedsięwzięcie było
błędne ze względów architektoniczno-urbanistycznych, ekologicznych, społecznych
i religijnych. Trasa szybkiego ruchu u podnóża Jasnej Góry stanowiłaby zagrożenie
dla architektonicznie bezcennego kompleksu twierdzy jasnogórskiej i sanktuarium,
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Jan Paweł II w rozmowie z najmłodszym pielgrzymem
(Fot. Archiwum miesięcznika Jasna Góra)

jedynego zabytku kultury narodowej w Częstochowie, poprzez wstrząsy, powodowane ruchem na projektowanej autostradzie.
Z budową tego przejścia władze milicyjne łączyły nadzieję na szczegółową
inwigilację, przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń wizyjnych, uczestników
pielgrzymek, wręcz poszczególnych osób, zwłaszcza w dniach najwyższego natężenia
pieszego pielgrzymowania na uroczystości: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(15 sierpnia) i Matki Bożej Jasnogórskiej (26 sierpnia).
Ponad rok trwało zmaganie o zachowanie swobodnego dojścia na Jasną Górę,
prowadzone na różnych szczeblach. Swój autorytet zaangażował Episkopat Polski,
poświęcając uwagę temu wydarzeniu w czasie 171 Konferencji Plenarnej, obradującej
13–14 grudnia 1979 r. w Warszawie i powołując zespół biskupów do przeprowadzenia wizji lokalnej w Częstochowie. Wobec nieustępliwości władz, na prośbę prymasa
Polski, biskupi zarządzili modlitwy we wszystkich kościołach w intencji zagrożonego
ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę. Ogół wierzących odczytywał to jako kolejną
próbę ograniczenia swobód religijnych, a nawet zaczynano wątpić, czy kiedykolwiek
Jan Paweł II będzie mógł pielgrzymować do Polski65.
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W Sanktuarium nie ustawała modlitwa paulinów i pielgrzymów. Prymas Polski
kard. S. Wyszyński 18 marca 1980 r. pisał do I Sekretarza PZPR Edwarda Gierka, że
„ta sprawa wielkiej wagi społecznej nabrała międzynarodowego rozgłosu, niekorzystnego dla Polski i stąd powinien polecić władzom lokalnym anulowanie tej decyzji”66.
Jednak dopiero osobista interwencja Jana Pawła II spowodowała odstąpienie władz
12 kwietnia 1980 r. od budowy67.
Przemiany społeczno-polityczne, które dokonały się po I Pielgrzymce Jana
Pawła II w Polsce i w Europie, zwłaszcza powstanie „Solidarności”, niejako otworzyły przestrzeń Polski na kolejne pielgrzymki Ojca Świętego. Jeszcze pięciokrotnie
nawiedził sanktuarium jasnogórskie, aktualizując przesłanie charyzmatu maryjnego.
Jakkolwiek pielgrzymki dopełniają się wzajemnie, to za najważniejsze trzeba uznać
pielgrzymkę z okazji Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry w 1983 r. i VI Międzynarodowe Spotkanie z Młodzieżą Świata w 1991 roku po upadku totalitarnego systemu
komunistycznego. Nagromadzone dziedzictwo nauczania maryjnego Jana Pawła II,
związanego z Jasnogórską Królową i Matką Kościoła, oczekuje na pogłębione odczytanie we współczesnym kontekście posługi Benedykta XVI, także jasnogórskiego
pielgrzyma z 2006 r.
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Social and political context of the first pilgrimage of
John Paul II to Jasna Góra
(SUMMARY)

The Polish government at the time made a variety of efforts to minimize the influence
exerted by the Catholic Church on Polish society, which for the most part, did not approve
of the government’s goal of creating an atheist state. The government attempted to limit
the reach of the Church and even attempted to use the Church for its own purposes. The
Shrine of Jasna Góra, a national sanctuary and center of Marian worship, was subject to
such attempts and limitations. The Shrine was governed at the time by Cardinal August
Hlond and Primate Stefan Wyszyński who made the Shrine into a national center of pastoral
leadership. The Polish government made a number of attempts to chip away at the national
status of the Marian shrine of Jasna Góra.
The Pauline Fathers who ran the Shrine were intimidated in a variety of ways and
even threatened with prison. Intimidation methods included surveillance of everyday activities and interrogations by the police and National Security Agency. Such psychological
methods were applied with different degrees of intensity and in irregular time intervals. This
type of approach became particularly common following so-called “October 1956” when a
number of freedoms became restricted by the government. This was a time of preparation
for the celebration of Poland’s millennium of Christianity. The government’s anti-Church
attitude was manifested in its refusal to permit Pope Paul VI to visit the Shrine of Jasna
Góra in 1966 – the year of Poland’s Christian millennium. The government also decided
to “imprison” the Painting of the Lady of Jasna Góra at the Shrine of Jasna Góra and not
permit it to pay a visit to all parishes across Poland (1966–1972).
One sign of the government’s attitude towards the Shrine of Jasna Góra was its attempt
to laicize the population of Częstochowa, which was supposed to weaken the prestige of
the Shrine in the eyes of pilgrims and tourists. The Communist party decided to proceed
with a research study of the religious habits of the residents of Częstochowa in 1975. A
team of sociologists produced a top secret report on religious life in Częstochowa and on
a number of activities being pursued at the Shrine of Jasna Góra.
It is difficult to determine what role the Pope’s first pilgrimage to Jasna Góra played
in religious and social change in Poland. Undoubtedly, it was an element of the liberation
of Polish society from fear, as up to this point, a gathering of a few dozen people along a
pilgrimage route was considered a crime – an illegal assembly. Despite some difficulties, a
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few million pilgrims managed to stop by Jasna Góra over the course of three days, united
in prayer with John Paul II.
The government decided to respond implicitly to the gathering of 3.5 million pilgrims
who, despite a number of difficulties, came to see the Holy Father, with a surprising decision on June 29th, 1979 to build a monitored pedestrian tunnel from NMP Avenue, a major
artery leading towards Jasna Góra, underneath a planned four-lane road to be built along
the eastern fringes of the Jasna Góra Shrine. The project was senseless from an urban
design, ecological, social, and religious point of view. A major road located so close to the
compound grounds would threaten the priceless architecture of the Jasna Góra Fortress
and Shrine, the only national historic site in Częstochowa. The Shrine compound could not
withstand the nonstop tremors associated with heavy traffic for very long without suffering
physical damage.
The battle to maintain unobstructed access to Jasna Góra was fought on a number
of levels. The Pauline Fathers as well as pilgrims continuously prayed at the Shrine. The
Primate of Poland, Cardinal S. Wyszyński, wrote to Communist Party Secretary Edward
Gierek on March 18th, 1980 that “this matter of great social importance has attracted international attention that is not good for Poland” and that he should direct local authorities
to abandon their decision. However, it was not until John Paul II himself intervened in the
matter that the government decided to abandon the project on April 12, 1980.
The social and political changes that took place in Poland, and Europe as a whole,
following John Paul II’s first pilgrimage to Poland, especially the formation of the Solidarity
Movement, opened the doors to other pilgrimages by the Holy Father. He went on to visit
the Shrine of Jasna Góra five more times in order to renew his message of Marian charisma.
While all pilgrimages are important, the most important ones were the 600th Anniversary of
Jasna Góra Pilgrimage in 1983 and the Sixth International World Youth Day Pilgrimage in
1991, a year after the fall of the totalitarian Communist system. The Marian teaching legacy
of John Paul II associated with the Queen of Jasna Góra and the Mother of the Church
awaits a new chapter in response to the issues of the modern era with Benedict the 16th,
also a Jasna Góra pilgrim in 2006, at the helm of the Church.
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