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Msza św. na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, 14 kwietnia 1966 r.

Po zakończeniu wojny to jednak środowisko uczonych jako pierwsze wskazało na konieczność należytego
uczczenia zbliżających się jubileuszy. Idea ta nabrała realnych kształtów w 1949 r.,
kiedy podjęto badania nad genezą państwa polskiego w ramach nowo powstałej
jednostki naukowej – Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego
(KBnPPP), na którego czele stał prof. Aleksander Gieysztor. Celem Kierownictwa
było naukowe przygotowanie tysięcznej rocznicy pojawienia się państwa polskiego
na arenie dziejowej, planowanie i organizacja prac źródłoznawczych, wydawniczych
i bibliograficznych, planowanie, organizacja i nadzór nad pracami terenowymi i zabezpieczenie ich wyników, wreszcie ustalanie, względnie rewizja metodyki badań
historycznych. Z czasem założenia programowe KBnPPP nabrały szerszego wymiaru; jego plan naukowy przekształcił się w latach 1950–1951 w szeroko zakrojony program prac badawczych, które nie tylko miały na celu uchwycenie początków
państwa polskiego, lecz zmierzały do rozwiązania węzłowych zagadnień z okresu
wczesnośredniowiecznej Polski. Pomimo krótkiego, bo czteroletniego okresu działalności, KBnPPP zdołało osiągnąć wiele sukcesów naukowych. Trzeba podkreślić,
że mimo zainteresowania władz partyjno-państwowych Kierownictwo funkcjonowało niezależnie, nie podlegając presji lub wymaganiom formalnym z ich strony;
w istocie prowadzono badania stricte naukowe i merytorycznie uczciwe.
Kościelne środowisko naukowe również dostrzegło konieczność uczczenia zbliżającej się rocznicy tysiąclecia chrztu. Celowi temu miały służyć głównie inicjatywy
wydawnicze związane z badaniami nad historią Kościoła w Polsce: ukazujące się
z przerwami od 1946 r. czasopismo naukowe ks. Alfonsa Schletza „Nasza Przeszłość”,
kierowany od 1954 r. przez abp. Józefa Gawlinę rzymski periodyk „Sacrum Poloniae
Millennium” (docierający różnymi kanałami do kraju) czy prace nad tłumaczeniem
Pisma Świętego z języków oryginalnych (tzw. Biblia Tysiąclecia).
Z czasem oba nurty „milenijnych” inicjatyw naukowych – państwowy i kościelny –
uległy pewnemu wyczerpaniu; prace badawcze po wchłonięciu KBnPPP w struktury
PAN (1953 r.) co prawda kontynuowano, podobnie było z seriami wydawniczymi Kościoła, jednak idee uczczenia tysiąclecia Polski i jej chrztu nie były już tak wyraźnie
akcentowane jak dawniej.
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wie rocznice przypadały w 1966 r.
– umowna tysiąclecia powstania
państwa polskiego i faktyczna
przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I. Wydawało się, że tak niezwykłe
jubileusze staną się okazją do wielkiego święta jednoczącego cały
naród. Ówczesna rzeczywistość polityczna sprawiła jednak, że były
nie tylko obchodzone osobno
i przez Kościół rzymskokatolicki,
i komunistyczne władze PRL, lecz
przebiegały także pod znakiem konfliktu inspirowanego przez te ostatnie.
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Przełomem na drodze do uczczenia jubileuszu 966 r. stały się przemiany społeczno-polityczne związane z polskim Październikiem 1956 r., kiedy na skutek osłabienia
struktur partyjno-państwowych Kościół zyskał możliwość rozwinięcia szerszej działalności, nieskrępowanej dyktatem władz. To z kolei pozwoliło wprowadzić w życie szeroko zakrojony program przygotowania społeczeństwa do obchodów tysiąclecia chrztu
Polski, ułożony w głównych zarysach jeszcze przez internowanego w Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób idea uczczenia „wielkiej rocznicy” została
podjęta przez instytucję o ogólnospołecznym zasięgu oddziaływania.
Wielka Nowenna
Milenijna inicjatywa Kościoła przebiegała kilkustopniowo: od Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego (sierpień 1956 r., maj 1957 r.), przez Wielką Nowennę Narodu przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1957–1966), po obchody „Roku Jubileuszowego” („Te Deum Narodu Polskiego”).
Śluby jasnogórskie były odpowiedzią na spustoszenia w duchowości Polaków wywołane przez traumatyczne doświadczenia ostatniej wojny i politykę komunistów po
1944 r. Poświęcono je zagadnieniom etyczno-społecznym: obronie życia poczętych
dzieci, wierności małżeńskiej, świętości rodziny, wychowaniu katolickiemu dzieci
i młodzieży, walce z wadami społecznymi, rozszerzeniu kultu maryjnego. Odnawiane co roku do kwietnia 1966 r. składały się na dziewięcioletni cykl pracy duszpasterskiej Kościoła, znany jako Wielka Nowenna Narodu przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Tematem, zarazem zadaniem do wypełnienia dla wiernych w każdym jej roku
były kolejne przyrzeczenia ślubów. Nowenna lat milenijnych stanowiła, po ślubowaniach jasnogórskich i akcie ich odnowienia, trzeci etap milenijnego programu duszpasterskiego. Według biskupów jego istotą była moralno-religijna odnowa Polaków,
pogłębienie ich życia religijnego, uzdolnienie narodu do objawiania jego chrześcijańskiego oblicza przez aktywne apostolstwo, a także usuwanie laicyzacji i zniekształcenia rysów chrześcijaństwa powodowanych przez wady i grzechy. Charakterystyczne dla jubileuszowego programu Kościoła było także jego ukierunkowanie na
przyszłość chrześcijańskiej Polski.
Wielka Nowenna była pierwszym ogólnopolskim programem duszpasterskim, który obejmował niemal wszystkie dziedziny duszpasterstwa i zmierzał do jego ożywienia w skali kraju. Uderzało w niej nowatorstwo, staranne opracowanie programu i jego
realizacja, skala podjętej inicjatywy, wprowadzenie nowych form duszpasterstwa:
np. peregrynacji po kraju kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Z Nowenną
połączono też modlitwy w intencji Soboru Watykańskiego II i wprowadzanie w życie
niektórych jego uchwał.
Milenijny program Kościoła miał głównie profil duszpastersko-religijny. Ukierunkowany „na człowieka”, zakładał walkę z psychicznym i duchowym rozbiciem narodu.
Jego celem była też konsolidacja duchowieństwa po okresie, gdy jego struktury uległy
znacznemu nadwątleniu na skutek polityki wyznaniowej w latach 1944–1956. Po doświadczeniach stalinizmu chodziło o ożywienie, wyzwolenie nowych inicjatyw duchowieństwa i dodanie mu otuchy, że są możliwe wielkie przedsięwzięcia Kościoła.

50

Fot. z Arch. Archidiecezji Gnieźnieńskiej

MILENIUM

Procesja milenijna z Obrazem Nawiedzenia, połączona z procesją św. Stanisława
z Wawelu na Skałkę, Kraków, 8 maja 1966 r.

Millenium kościelne podważało wpływy państwowej polityki ateizacyjnej; tym
samym szło na przekór władzom i siłą rzeczy wkraczało w sferę polityki. W tym
kontekście obchody wielkiego jubileuszu chrztu Polski stały się dla Kościoła okazją
do zamanifestowania nie tylko przekonań religijnych, lecz także w jakimś sensie
politycznych. Te ostatnie nie były jednak wyrażane wprost. Episkopat zdawał sobie
sprawę, że mimo podstawowego – duchowego wymiaru Wielka Nowenna, a szerzej
cały program obchodów milenijnych, niosła ze sobą także akcenty manifestacji
politycznej, której celem było ukazanie władzom siły Kościoła i przywiązania do
niego społeczeństwa. Ta akcja mobilizowania wiernych była rozumiana jako wyraz
ich przywiązania nie tylko do instytucji sprawującej mandat posługi duchowej, lecz
także ośrodka konsekwentnie opozycyjnego wobec komunistycznego państwa. Ten
swoisty – polityczny aspekt kościelnego Millenium był czytelny tak dla ekipy Gomułki, jak i dla społeczeństwa. Trzeba podkreślić, że był to jednak tylko jego podtekst; imperatywem pozostawał bowiem przede wszystkim wymiar transcendentny
– duchowy.
Wspomniany – polityczny sui generis wymiar programu milenijnego urastał
w oczach władz do rangi najważniejszego problemu w całym programie obchodów
wielkiego jubileuszu 966 r.; z tego względu stał się nie tylko obiektem działań wymierzonych w jego podstawy, lecz także odskocznią do ataków przeciwko Kościołowi.
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Nowennę lat milenijnych poddawano krytyce nie tylko za jej rzekomą „antypaństwowość”. Także część katolickiego laikatu zarzucała jej nadmierny centralizm i sięganie po ludowe formy duszpasterstwa. Obawiano się, że na plan drugi mogły zejść
albo zostać pominięte podstawowe prawdy wiary; zastrzeżenia kierowano też w stronę
rozbudowanego kultu maryjnego. Pomimo trudności (nie tylko szykan i ograniczeń ze
strony władz) Wielka Nowenna przygotowująca do obchodów Millenium Chrztu objęła
cały kraj, mobilizując rzesze wiernych i wyzwalając w nich swoisty „entuzjazm wiary”.
Kontrakcja władz
Władze państwowe, śledząc milenijną inicjatywę Kościoła, zdały sobie sprawę
z opóźnienia w zainicjowaniu własnych obchodów związanych ze zbliżającym się jubileuszem 966 r. Zauważono, że Episkopat zaczął coraz bardziej aktywizować społeczeństwo. W kościelnych obchodach widziano przede wszystkim wyzwanie rzucone
władzom; na ogół nie dostrzegano lub nie chciano dostrzec ich duchowego i moralnego wymiaru – pozytywnego przecież także dla państwa. Z czasem wzrastała obawa
przed „zawłaszczeniem” przez Kościół obchodów „wielkiego jubileuszu”. W związku z tym władze, po okrzepnięciu ich struktur po okresie tzw. odwilży, przystąpiły do
przygotowań i realizacji własnych, autonomicznych obchodów.
W lutym 1958 r. sejm przyjął uchwałę, ogłaszając lata 1960–1966 okresem obchodów
Tysiąclecia Państwa Polskiego. W ich ramach przeprowadzono w całym kraju „czyny
społeczne” (wśród nich najważniejszymi były: budowa „Szkół Tysiąclecia” i zadrzewienie kraju), a także cykl obchodów rocznic historycznych, upamiętniających istotne wydarzenia z przeszłości Polski. Ważną rolę w obchodach tysiąclecia odgrywały też badania
historyczne i okołohistoryczne. Wszystko to, wychodząc naprzeciw rzeczywistym potrzebom, miało w założeniach mobilizować energię i ofiarność społeczeństwa, przynosić rozszerzenie wiedzy i zainteresowania przeszłością Polski, a także „umacniać i pogłębiać
patriotyczną jedność społeczeństwa wokół partii i państwa”. Nieeksponowanym oficjalnie celem obchodów tysiąclecia było zneutralizowanie „akcji milenijnej” Episkopatu.
Wymiernym skutkiem obchodów tysiąclecia było wybudowanie ponad tysiąca szkół
ze środków społecznych (i dalszych kilku tysięcy z funduszy państwowych), zalesienie
kraju, wybudowanie tysięcy kilometrów nowych dróg, setek obiektów użyteczności publicznej, urządzeń komunalnych, poprawa estetyki miast i wsi itp. Obchody tysiąclecia
państwa, przesycone historyzmem, ożywiły także tempo i zakres badań naukowych poświęconych historii Polski. Na niespotykaną dotąd skalę nauka zyskała potężnego
mecenasa w postaci państwa. Był to „złoty okres” dla nauk historycznych, które skwapliwie skorzystały z możliwości, jakie władze stworzyły uczonym. Jednak ceną, jaką
przyszło za to zapłacić, było wciągnięcie ludzi nauki w tryby ideologicznej i propagandowej maszyny państwa, w której przeszłość była dla władz PRL legitymacją teraźniejszości, a Polska Ludowa miała się stać jedyną spadkobierczynią historii Polski i jej
swoistym ukoronowaniem. Ten proces zawłaszczania przeszłości był próbą narzucenia
społeczeństwu przekonania o rzekomej wyjątkowości jego „ludowej ojczyzny”. Nadmierny zwrot ku przeszłości sprzyjał też rozwojowi podsycanego przez państwo nacjonalizmu – skierowanego podówczas głównie „na zewnątrz” przeciwko Niemcom.
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Msza św. w katedrze św. Jana w Warszawie, 26 czerwca 1966 r.

W obchodach tysiąclecia uderzała skala realizowanych przedsięwzięć, przejawiająca się m.in. w mobilizowaniu administracji państwowej, masowej aktywizacji społeczeństwa czy wykorzystaniu wielomilionowych nakładów pieniężnych. Stopień zaangażowania społeczeństwa w tę akcję był znaczny, aczkolwiek często sztuczny i wymuszony.
Ogólnopolskie akcje „dobrowolnych” czynów społecznych na ogół nie budziły wielkiego entuzjazmu; większa część społeczeństwa wolała mimo wszystko przybrać rolę biernego widza w tym wielkim milenijnym spektaklu, jaki fundowało mu państwo. Inna
sprawa, że prędzej czy później musieli za tę akcję zapłacić sami obywatele.
Dwa jubileusze
Kościelne i państwowe programy obchodów jubileuszu 966 r. były od 1960 r. realizowane równolegle, jednak w sposób autonomiczny względem siebie. Inna rzecz,
że wspólną cechą obu programów była swoista „walka o człowieka”, w której istotne
było mobilizowanie jak największej liczby osób do udziału w różnego rodzaju jubileuszowych inicjatywach; każda ze stron uważała swoje inicjatywy za całościowe. Żadna
ze stron nie wykazywała woli do włączenia się w ramy „konkurencyjnych” uroczystości. Zarówno Kościół, jak i władze postrzegały własne obchody rocznicowe jednowymiarowo, na czym w znacznym stopniu zaważyła ówczesna rzeczywistość polityczna,
którą wyznaczały m.in. wzajemne uprzedzenia, brak współpracy instytucjonalnej i różnice doktrynalne – w tym rozbieżność celów, jakie obie strony chciały uzyskać w okresie obchodów „wielkiego jubileuszu”.
Kościół rozpoczął obchody Millenium Chrztu w chwili, gdy struktura władz była
zachwiana na tyle, że otworzyła się dla niego luka na swobodniejsze działanie, które
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z czasem przybrało znamiona rywalizacji z państwem. Episkopat umiejętnie wykorzystał szansę daną mu przez postępujące stopniowo w kraju co najmniej od 1954 r.
zjawisko względnej liberalizacji życia społeczno-politycznego (tzw. odwilż) i przemiany polskiego Października 1956 r. na uwolnienie się od dyktatu władz, charakterystycznego dla okresu internowania prymasa Polski (1953–1956). Niemałą w tym
rolę odegrał sam kardynał Wyszyński, który generalnie realizował nieugięty, autonomiczny wobec władz kurs polityki Kościoła.
Władze miały z kolei świadomość, że nie posiadały poparcia większości. Obawiały
się, że można zmobilizować przeciwko nim wielką część społeczeństwa, a za jedyną
zdolną do tego siłę uważały podówczas Kościół. Poprzez ten pryzmat widziano też milenijną akcję Episkopatu, definiując ją jako swoisty wyraz antypaństwowej „ofensywy”.
Komisja KC do walki z klerem
W miarę jak ekipa Gomułki umacniała zachwianą w okresie „odwilży” sterowność
swojej władzy, zaczęto powracać do realizowania twardego kursu polityki wyznaniowej. Jednym z obiektów zdecydowanej i nieukrywanej wrogości stała się kościelna akcja przygotowań do uczczenia Millenium Chrztu. Za początek inspirowanego przez
państwo konfliktu na tym tle należy uznać 1958 r. W czerwcu na naradzie Biura Politycznego KC PZPR w charakterystycznym dla tamtych lat języku stwierdzono „ofensywę wojującego klerykalizmu” (jej najważniejszym wyrazem miała być Wielka Nowenna) i sformułowano założenia jej neutralizacji. W lipcu powołano stałą Komisję KC do
spraw Kleru, której zadaniem było opracowywanie zasad działania partii i aparatu
partyjnego, koordynacja działalności i kontrola realizacji wytycznych PZPR w dziedzinie stosunków pomiędzy państwem i Kościołem. W tym samym miesiącu wydano list
KC PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki wyznaniowej. Stwierdzono w nim
m.in. rzekomą aktywizację „politycznej działalności duchowieństwa”, wymierzonej
przeciwko „władzy ludowej” i podważającej zasady normalizacji stosunków pomiędzy
państwem i Kościołem. W związku z tym sformułowano założenia polityki wyznaniowej PZPR, które sprowadzały się do konieczności przeciwdziałania „ofensywie kleru”
w duchu zasad ustalonych na posiedzeniu Biura Politycznego w czerwcu 1958 r.
Z jednej strony władze miały formalnie przestrzegać zasad konstytucji, unikać
napastliwego tonu lub stosowania środków administracyjnych, które mogłyby wywoływać fanatyzm i przysporzyć Kościołowi „męczenników”. Z drugiej należało się jednak zdecydowanie przeciwstawiać wszelkim przejawom bezpośredniej „wrogiej agitacji politycznej” rzekomo uprawianej przez duchowieństwo. Posunięciom władz
miała towarzyszyć szeroka akcja propagandowa „wyjaśniająca” sens ich polityki wobec
religii i Kościoła. Należało w niej unikać tonu napastliwego i wszystkiego, co mogło
obrażać uczucia wierzących lub wywoływać podejrzenia, że zamierzano w czymkolwiek ograniczyć ich swobody religijne.
W lipcowym liście KC, mimo wyraźnego ukierunkowania na przeciwstawienie się
działalności Kościoła, widoczne były znamiona nowego kursu polityki wyznaniowej;
miejsce zdecydowanej konfrontacji zajęła odtąd bardziej wyrafinowana taktyka, polegająca na ograniczaniu wpływów Kościoła w społeczeństwie przez: propagandę,
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Msza św. przed poznańską katedrą, 17 kwietnia 1966 r.
Fot. z Arch. Archidiecezji Gnieźnieńskiej

subiektywne i selektywne „respektowanie” zasad prawa, utrudnianie pracy duszpasterskiej, uszczuplanie bazy materialnej Kościoła, ścisłą kontrolę jego działalności
finansowej, ograniczenia ruchu pielgrzymkowego itp. W nowej, popaździernikowej
rzeczywistości pozwalało to władzom na lepsze maskowanie ich rzeczywistego – wrogiego stosunku do Kościoła.
Antymilenijne działania państwa w latach 1958–1965 nie należały do najbardziej
owocnych. Większość uroczystości związanych z programem Wielkiej Nowenny zrealizowano, a utrudnienia czynione ze strony państwa nie były na tyle silne, żeby wierni nie
mogli sobie z nimi poradzić. Pomimo kilku incydentów i działań administracyjnych (np.
najścia funkcjonariuszy SB na Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze,
zlikwidowania nauczania religii w szkołach, usuwania krzyży z budynków publicznych,
zaostrzania cenzury prasy katolickiej czy zniszczenia nakładu książek prymasa Wyszyńskiego związanych z jubileuszem Chrztu Polski), znamiona konfliktu na tle obchodów
Millenium nie były w tym okresie bardzo wyraźne; na tym polu trwała raczej „cicha wojna”. Jednak spór wokół obchodów „wielkiej rocznicy” narastał z każdym miesiącem,
a w miarę zbliżania się do 1966 r. stawał się coraz bardziej widoczny i ostrzejszy w formie.
Partyjny szturm na Millenium
Wyraźnym rozpoczęciem konfliktu była sprawa budzącego kontrowersje „Orędzia” biskupów polskich do biskupów niemieckich (listopad 1965 r.), które nieco zagubionej w przygotowaniach do neutralizacji kościelnego Millenium ekipie Gomułki posłużyło jako dogodny argument do intensyfikacji antykościelnej kampanii w roku
jubileuszowym i wyrastającej na jej tle walki o rząd dusz.
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Pierwsze półrocze 1966 r. było kulminacyjnym punktem tej inspirowanej przez państwo konfrontacji. Od posiedzenia Zespołu do spraw Kleru przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR z połowy lutego 1966 r. władze zaczęły koordynować wysiłki zmierzające nie tylko do jak najlepszego zorganizowania obchodów tysiąclecia państwa, lecz
także stworzenia programu, którego celem było sparaliżowanie i odciągnięcie wiernych
od kościelnych uroczystości jubileuszowych. Pod koniec marca Komisja Partyjno-Rządowa do spraw Uroczystości Tysiąclecia opracowała szczegółowe plany przeciwdziałania uroczystościom milenijnym. Nakreślono w nich kierunki działalności i współpracy
ministerstw: Kultury i Sztuki, Oświaty, Komunikacji i Łączności, Komitetu do spraw Radia
i Telewizji, GKKFiT, Głównego Zarządu Politycznego WP (GZP WP), a także zainteresowanych wydziałów KC PZPR w ich przedsięwzięciach związanych z obchodami
Tysiąclecia Państwa Polskiego i ograniczaniem zasięgu kościelnego Millenium.
Realizując zalecenia komisji, wydano m.in. poufne zarządzenie premiera Józefa
Cyrankiewicza, zwracające uwagę na konieczność przestrzegania dyscypliny pracy, co
miało zapobiec udziałowi w „imprezach religijnych”, uniemożliwiono wykorzystanie
transportu samochodowego do dowożenia pielgrzymów. Zarządzeniem ministra komunikacji w dniach obchodów kościelnych uroczystości milenijnych zmniejszono składy
stałych pociągów kursujących przez miejscowości, w których odbywały się uroczystości,
przyjęto zasadę nieudzielania zezwoleń dla pieszych grup wiernych w kwietniu i maju
1966 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wydało rektorom wyższych uczelni polecenie zaostrzenia dyscypliny studiów od marca 1966 r., a organizacjom studenckim nakazano organizowanie masowych imprez w ośrodkach akademickich i atrakcyjnych miejscowościach wczasowo-wypoczynkowych w okresie od kwietnia do sierpnia. Podobne
działania miało podjąć Ministerstwo Oświaty w odniesieniu do młodzieży szkół podstawowych i średnich. Ministerstwo Łączności zakazało udzielania zezwoleń na instalowanie w kościołach i na placach przykościelnych dodatkowych urządzeń głośnikowych,
wprowadzono maksymalne ograniczenia wizowe dla zagranicznego duchowieństwa.
W Wielką Sobotę (9 kwietnia 1966 r.) zakończył się ostatni rok Wielkiej Nowenny,
zarazem w całym kraju rozpoczęły się uroczyste obchody „Tygodnia Tysiąclecia” jako
wyraz wdzięczności Kościoła za chrzest i wiarę, a także jako przypomnienie daty chrztu
Polski. Tego dnia rozpoczął się jubileusz Millenium Chrztu Polski, którego istotą było
odnowienie obietnic chrztu w nawiązaniu do wydarzenia sprzed tysiąca lat.
Niemal jednocześnie z inauguracją kościelnych obchodów roku jubileuszowego
Millenium Chrztu Polski władze podjęły realizację szeroko zakrojonych kontrdziałań. W ich ramach od kwietnia do maja 1966 r. przystąpiono m.in. do kampanii propagandowej obejmującej głównie środowiska wiejskie (traktowane wówczas jako
„bastion klerykalizmu”); jej podstawowym celem było wzmocnienie oddziaływania
partii na społeczeństwo i próba poderwania autorytetu Episkopatu tak wśród osób
świeckich, jak i niższego duchowieństwa.
Kolejnym najważniejszym uroczystościom kościelnym, organizowanym w latach
1966–1967 w historycznych miastach Polski położonych na tzw. Szlaku Milenijnym,
towarzyszyło wiele różnorodnych działań, których celem było przede wszystkim maksymalne ograniczenie udziału w nich wiernych. Władze, dysponując na tym polu nie-
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mal nieograniczonymi możliwościami w stosowaniu „narzędzi” milenijnej walki, wykazały niezwykłą aktywność sił i środków. Działalność ta przybrała charakter masowy, obejmując całe społeczeństwo, nie wyłączając nawet dzieci i młodzieży. Niejednokrotnie przynosiło to pewne wyniki.
W święto Królowej Polski (3 maja 1966 r.) odbyła się na Jasnej Górze główna
uroczystość kościelnych obchodów milenijnych, której momentem centralnym był
„Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność
Kościoła Chrystusowego”, co było uwieńczeniem pracy duszpasterskiej dziewiątego
roku Wielkiej Nowenny i akcji duszpasterskiej podjętej w czasie czwartej sesji II
Soboru Watykańskiego. Na Jasną Górę przybył cały Episkopat pod przewodnictwem
prymasa, który występował tam w charakterze osobistego legata papieża Pawła VI,
duchowieństwo diecezjalne i zakonne, delegacje parafialne, stanów społecznych (rolników, robotników, cechów itp.), zawodów (nauczycieli, lekarzy itp.) i Polonii.
Podobnie jak w innych ośrodkach, w których odbywały się uroczystości związane
z obchodami roku jubileuszowego, także na Jasnej Górze władze dążyły do maksymalnego ograniczenia liczby uczestniczących w nich wiernych. W tym celu stworzono
utrudnienia na drogach dojazdowych do Częstochowy, zorganizowano międzynarodowe mecze piłki nożnej w Katowicach i Warszawie. Władze – według własnych obliczeń – odniosły w ramach milenijnej konfrontacji sukces; centralne kościelne obchody milenijne były – zdaniem Urzędu do Spraw Wyznań – jednymi ze skromniejszych,
jakie przeżywała Jasna Góra (UdSW podawał liczbę ok. 80–90 tys. pielgrzymów,
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źródła kościelne zaś podawały liczbę 200 tys.). Niezależnie od różnic w obliczeniach
liczby pielgrzymów, trzeba podkreślić, że Kościół miał swoje sposoby powszechnego
dotarcia do wiernych – Jasnogórski Akt Oddania Matce Bożej powtórzono 3 maja
wieczorem we wszystkich parafiach w Polsce. Uroczyste zakończenie obchodów Millenium Chrztu Polski miało miejsce 31 grudnia 1966 r. w Warszawie. Tego dnia zainaugurowano też uroczyście drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce.
Centralne uroczystości obchodów jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego odbyły się z kolei w dniach 21–22 lipca 1966 r. w Warszawie. 21 lipca zwołano nadzwyczajne posiedzenie sejmu, a dzień później, w Święto Odrodzenia Polski, zorganizowano największą w historii PRL defiladę wojskową, połączoną z manifestacją
młodzieży i defiladą sportową.
W drugiej połowie 1966 r. konflikt na tle milenium okrzepł. Ostatnim poważniejszym
incydentem było „aresztowanie” przez aparat milicyjny „Obrazu Nawiedzenia” (wrzesień 1966 r.) i zatrzymanie go pod przymusem na Jasnej Górze. Pomimo tego, że do
lipca 1967 r. kościelne uroczystości milenijne odbywały się jeszcze w blisko dwudziestu
miastach Polski, generalnie nie dochodziło już w tym okresie do tak gwałtownych konfrontacji z Kościołem, jak w pierwszym półroczu 1966 r. Wpływ na to wywarło przede
wszystkim zakończenie najważniejszych uroczystości obchodów jubileuszu 966 r. zarówno przez Kościół, jak i państwo. Inna rzecz, że państwo żyło w tym czasie innymi – z jego
punktu widzenia znacznie ważniejszymi – problemami; sen z powiek spędzał Gomułce
pogłębiający się kryzys gospodarczy kraju i narastająca konfrontacja pomiędzy Chinami
a Związkiem Radzieckim, grożąca destabilizacją systemu komunistycznego.
Bilans
Kościół i władze zbilansowały po 1966 r. swoje obchody; przy czym każda ze stron
widziała w sobie potencjalnego zwycięzcę wyrosłej na ich gruncie konfrontacji. W ocenach władz dominował ton triumfalizmu, który pojawiał się niemal we wszystkich
oficjalnych czy półoficjalnych dokumentach; tylko nieliczne wskazywały na braki
i błędy antymilenijnej kampanii. Z kolei w ocenach hierarchii obchody Millenium
Chrztu Polski były oceniane jako zwycięstwo Kościoła, a władze jako strona, która
poniosła klęskę przy próbach ich ograniczenia.
Obchody jubileuszu 966 r. miały janusowe oblicze. Z jednej strony stały się impulsem do wielkich akcji, realizowanych tak w sferze duchowej – przez Kościół, jak
i wymiernej, materialnej – przez państwo, które przyniosły wiele pozytywnych efektów. Z drugiej – zwłaszcza w 1966 r. – przerodziły się w inspirowany przez władze
konflikt z Kościołem, który ostatecznie nie przyniósł oczekiwanych przez ekipę Gomułki efektów. Przede wszystkim nie udało się dokonać podziału w Episkopacie,
który wzmocnił własne struktury, skonsolidował wokół siebie wiernych, pogłębiając
u nich mandat zaufania do siebie. Dla ówczesnej sytuacji Kościoła w Polsce znamienne było i to, że po dwudziestu latach ateizacji i administracyjnego zwalczania
instytucji kościelnych udało mu się zorganizować uroczystości Millenium Chrztu na
wielką skalę i przy znacznym udziale wiernych. Obchody te niewątpliwie przyczyniły
się do wzmocnienia katolicyzmu. W tym aspekcie stały się manifestacją wiary i wyra-
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Biuro Edukacji Publicznej IPN wyda po wakacjach specjalny album, który będzie pierwszą publikacją na rynku wydawniczym poświęconą zarówno kościelnym,
jak i państwowym obchodom jubileuszowym w 1966 r. Jego istotną cechą będzie
położenie akcentu na ich wymiar regionalny. Zadbają o to historycy z Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej IPN. Opracowane przez nich rzetelne, aczkolwiek
napisane przystępnym językiem mikrostudia historyczne zostaną uzupełnione bogatą szatą ikonograficzną; w albumie znajdzie się nie tylko sto kilkadziesiąt czarno-białych i kolorowych zdjęć z epoki – wiele nigdzie niepublikowanych – lecz
także faksymile nieznanych dokumentów SB. Planowane wydawnictwo uzupełnią:
kalendarium, wykaz najważniejszej literatury i płyta CD prezentująca po raz pierwszy
szerszemu gronu odbiorców materiały filmowe wykonane w okresie obchodów
milenijnych przez specsłużby PRL. Mamy nadzieję, że album przyczyni się do pogłębienia wiedzy o jednym z ciekawszych fragmentów najnowszej historii Polski.
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zem łączności wiernych z Kościołem. Było to także w jakimś stopniu swoiste „głosowanie nogami” części społeczeństwa przeciwko systemowi społeczno-politycznemu
komunistycznej PRL. Inna rzecz, że jakaś część społeczeństwa (bynajmniej specjalnie do tego nie zmuszana) dała w okresie obchodów jubileuszu 966 r. świadectwo
swojej więzi z Polską Ludową. Nastąpiła więc wyraźna polaryzacja postaw Polaków.
Antykościelna polityka władz, zmierzająca w okresie obchodów milenijnych do
ograniczania oddziaływania społecznego Episkopatu i ograniczenia działalności
Kościoła do „chrześcijaństwa spod znaku zakrystii”, wywoływała opór i podważała
zaufanie do państwa, przynajmniej wśród znacznej części wiernych. Władze wykazały w tym zakresie brak realizmu; jego jaskrawym wyrazem była propagandowa nagonka związana z „Orędziem” czy aberracyjne w swoich intencjach i wymowie faktów ograniczenia peregrynacji po kraju „Obrazu Nawiedzenia”. Antymilenijna
konfrontacja wywarła też niekorzystne wrażenie poza Polską. Zintensyfikowana walka
z Kościołem w okresie obchodów „wielkiego jubileuszu”, brak zgody na przyjazd
Pawła VI do Polski w 1966 r. czy ograniczanie zezwoleń na przyjazd gości z zagranicy poderwały jeszcze bardziej zaufanie w świecie do władz PRL.
Na tle inspirowanej przez państwo konfrontacji z Kościołem niezależnymi wygranymi byli uczeni (reprezentujący zwłaszcza nauki historyczne), którzy zyskali niespotykane
dotąd możliwości rozwoju i możnego protektora w państwie. Najbardziej widoczne wyniki przyniosły tu badania nad poznaniem historii polskiego wczesnego średniowiecza,
zapoczątkowane najpierw przez KBnPPP, a potem kontynuowane w ramach IHKM PAN.
Dzięki mecenatowi firmowanemu przez państwo w okresie obchodów milenijnych nauka
polska dotycząca średniowiecza zyskała ogromne możliwości badawcze i stała się wzorem, jak łącząc badania archeologiczne ze źródłami historycznymi, można poszerzać
znajomość dziejów Polski od IX do XIV w. Było to o tyle doniosłe, że żadne państwo
europejskie nie miało takich możliwości poznawczych swojej historii. Paradoksem było
to, że dzięki finansom komunistycznego rządu Polski poznano najważniejsze ośrodki
sakralne, których sam Kościół nigdy nie byłby w stanie zbadać.

