
WIZYTA KARDYNA¸A KAROLA WOJTY¸Y
W CIECHOCINKU

Papie˝ Jan XXIII przygarniajàcy do siebie ludzi ró˝nych ras, narodowoÊci i wyznaƒ.
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Przysz∏y papie˝ Jan Pawe∏ II goÊci∏ w parafii Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a  w Ciechocinku.Przysz∏y papie˝ Jan Pawe∏ II goÊci∏ w parafii Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a  w Ciechocinku.

Po Êmierci Jana Paw∏a II pojawi∏y si´ w lokalnej
prasie artyku∏y o Jego wizytach w naszej okolicy zanim
zosta∏ papie˝em. Nigdzie nie pojawi∏a si´ wzmianka
o przyjeêdzie do Ciechocinka. O tej krótkiej i nieofi-
cjalnej wizycie mo˝na dowiedzieç si´ z dokumentu
pochodzàcego z zespo∏u Urz´du ds. Wyznaƒ  zachowa-
nego w Archiwum Akt Nowych.

Kardyna∏ Karol Wojty∏a by∏ Êledzony przez kilka-
dziesiàt lat. W czasach PRL ka˝dy ksiàdz mia∏ za∏o˝o-
nà swojà teczk´, w której gromadzono ró˝ne doku-
menty. W teczkach prymasa Stefana Wyszyƒskiego i
ksi´˝y biskupów mo˝na odnaleêç m. in. informacje
pochodzàce z pods∏uchów, donosów, rozmów ró˝-
nych osób, notatki pracowników Urz´du ds. Wyznaƒ,
a tak˝e teksty kazaƒ i wszelkiego s∏owa mówionego,
skrz´tnie nagrywane lub notowane przez agentów.
Teczki Wojty∏y wskazujà na niezwyk∏à pracowitoÊç
osób ze S∏u˝b Bezpieczeƒstwa, które Go Êledzi∏y, bo-
wiem sà bardzo grube. Jednym z dokumentów jest
informacja MSW o jubileuszowym zjeêdzie ksi´˝y w
parafii S∏u˝ewo pod Aleksandrowem Kujawskim w
dniach 26 - 27 VI 1968 r., którzy ukoƒczyli Wy˝sze
Seminarium Duchowne w Krakowie i w 1946 r. otrzy-

mali Êwi´cenia kap∏aƒskie. Jednym z nich by∏ kardy-
na∏ Karol Wojty∏a, który przyjecha∏ do swojego kolegi,
ks. Andrzeja Baziƒskiego. Proboszcz parafii w S∏u˝e-
wie by∏ przez cztery lata (1941 - 45) razem z Karolem
Wojty∏à alumnem krakowskiego seminarium. W koÊ-
ciele o siódmej rano odby∏o si´ nabo˝eƒstwo, które
odprawi∏ kardyna∏ Wojty∏a. Jak czytamy w doniesieniu:
„Kazanie ks. kardyna∏a nie zawiera∏o ˝adnych momen-
tów niew∏aÊciwych. UroczystoÊç mia∏a charakter spo-
kojny bez rozg∏osu i bez jakichkolwiek dekoracji - tak
jak normalnie w zwyk∏à niedziel´. Po nabo˝eƒstwie
tego samego dnia kard. Wojty∏o (tak w tekÊcie!) wy-
jecha∏ do Gniezna.” (AAN, U ds. W, sygn. 80/6) Z kolei
informacja MSW z 28 czerwca 1968 r. uzupe∏nia ten
donos: „W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ oprócz kard. Woj-
ty∏y bp Paw∏owski, 10 ksi´˝y i oko∏o 500 osób. W go-
dzinach po∏udniowych kardyna∏ zwiedzi∏ koÊció∏ w
Ciechocinku, skàd uda∏ si´ do Gniezna”. (AAN, U ds.
W, sygn. 82/9)

Z tego zapisu wynika wi´c, ˝e przysz∏y papie˝
by∏ w Ciechocinku!

Co sk∏oni∏o kardyna∏a Wojty∏´, by zboczyç z trasy
i przyjechaç specjalnie do naszego miasta? Odpowiedê



Biskup Antoni Paw∏owski

Papie˝ Pawe∏ VI
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mo˝na odnaleêç, przypatrujàc si´ dok∏adnie wn´trzu naszego koÊcio∏a.
Âciany Êwiàtyni pokrywa polichromia wykonana w latach 1965-68 przez
artystów plastyków Józefa i ¸ucj´ Oêminów z Warszawy, specjalizujàcych
si´ w monumentalnym malarstwie sakralnym. 27 czerwca 1968 r., kiedy
naszà Êwiàtyni´ odwiedzi∏ kardyna∏ Karol Wojty∏a, mo˝na by∏o zobaczyç
wi´cej fresków. Niektóre z nich zosta∏y zniszczone podczas rozbudowy
koÊcio∏a w latach 80. Polichromia Oêminów do dziÊ budzi zdumienie i jest
przyjmowana z mieszanymi uczuciami.

Poszczególne freski przedstawiajà sceny z ˝ycia Jezusa. Sà to: chrzest
nad Jordanem, rozmno˝enie chleba, Zmartwychwstanie oraz Droga Krzy-
˝owa. Pod chórem umieszczone sà sceny z ˝ycia patronów parafii: Êw. Pio-
tra - uwolnienie z wi´zienia i Êw. Paw∏a - nawrócenie Szaw∏a pod Damaszkiem.
Na Êcianie pó∏nocnej znajdujà si´ sceny z historii chrzeÊcijaƒstwa w Polsce
oraz  przeÊladowania KoÊcio∏a w czasie II wojny Êwiatowej, które sà sym-
bolizowane przez postacie biskupa Micha∏a Kozala i ojca Maksymiliana
Kolbe na tle obozu koncentracyjnego i krematorium. Czy zwiedzajàcy
Êwiàtyni´ kardyna∏ Karol Wojty∏a móg∏ przewidzieç, ˝e w 1982 roku jako
papie˝ Jan Pawe∏ II dokona uroczystej kanonizacji Maksymiliana Marii
Kolbe, a w 1987 r. og∏osi biskupa Micha∏a Kozala b∏ogos∏awionym?

Na Êcianie zachodniej ukazany jest KoÊció∏ wspó∏czesny, walczàcy o
pokój na ziemi pod opiekà Matki Bo˝ej Królowej KoÊcio∏a. Wizerunek
Maryi z Dzieciàtkiem w otoczeniu czterech anio∏ów pochodzi z pastora∏u
biskupa w∏oc∏awskiego Macieja z Go∏aƒczy z XIII w. Poni˝ej przedstawiony
jest papie˝ Jan XXIII, który przygarnia do siebie ludzi ró˝nych wyznaƒ,
ras i narodowoÊci: prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego, pastora Martina
Luthera Kinga i prawos∏awnego patriarch´ Konstantynopola Atenagorasa
I. Natomiast fresk najni˝szy przedstawia biskupa w∏oc∏awskiego Antoniego
Paw∏owskiego, wr´czajàcego papie˝owi Paw∏owi VI na audiencji w 1968
r. statuty Synodu  W∏oc∏awskiego, który odby∏ si´ w 1967 r. Mo˝e kardyna∏
Wojty∏a chcia∏ zobaczyç obraz biskupa, z którym spotka∏ si´ w S∏u˝ewie?

Najbardziej zdumiewajàce sà odniesienia do wspó∏czesnoÊci, czyli do
lat 60. XX wieku, kiedy powsta∏a polichromia. Oto we wn´trzu ciechociƒskiej
Êwiàtyni zosta∏y namalowane niedawno zmar∏e i ˝yjàce wówczas osoby!
By∏y to postacie g∏oÊne, z pierwszych stron gazet, które mia∏y istotny wp∏yw
na zmiany oblicza Êwiata.

J. F. Kennedy i M. L. King pragn´li zlikwidowaç dyskryminacj´ rasowà
Murzynów w USA. Obaj zgin´li tragicznie. Polityk amerykaƒski John F.
Kennedy by∏ zwolennikiem przeciwstawiania si´ ekspansji komunizmu i
umacniania wp∏ywów ZSRR. W latach 1961 - 63 pe∏ni∏ funkcj´ prezydenta
USA. Zosta∏ zamordowany w Dallas w 1963 r. (Jego brat Robert Kennedy
ubiega∏ si´ w 1968 r. o nominacj´ Partii Demokratycznej na urzàd prezydenta
i zosta∏ zamordowany w czasie kampanii wyborczej.) Teolog Martin Luter
King, ksiàdz KoÊcio∏a baptystów to wspó∏organizator masowych manifestacji,
m. in. marszu na Waszyngton w 1963 r. Duchowy przywódca chrzeÊcijaƒskich
Murzynów w USA by∏ zwolennikiem walki o ich prawa pokojowymi meto-
dami.  W 1964 r. otrzyma∏ pokojowà Nagrod´ Nobla. Zosta∏ zamordowany
w Memphis przez bia∏ego rasist´ w 1968 r.

Nale˝y przypomnieç, ˝e  wystrój koÊcio∏a w Ciechocinku oddaje ducha
zmian wprowadzonych przez Sobór Watykaƒski II (1962 - 65). Wspomniany
wy˝ej fresk przedstawia jego inicjatora - papie˝a Jana XXIII, zwolennika
programu odnowy w KoÊciele, autora encyklik „Mater et Magistra” oraz
„Pacem in terris”, który zmar∏ w 1963 r. Jan XXIII nawo∏ywa∏ cz´sto w
swoich or´dziach i apelach do utrwalania pokoju na Êwiecie oraz
uregulowania konfliktów mi´dzynarodowych drogà pokojowà. W 1962 r.
w swoim przemówieniu skierowanym do biskupów polskich uzna∏ pols-
koÊç „Ziem Zachodnich po wiekach odzyskanych”.

Drugi przedstawiony przez J. i ¸. Oêminów papie˝ Pawe∏ VI (od 1963
r.) kontynuowa∏ i zakoƒczy∏ obrady Soboru Watykaƒskiego II. Opowiada∏
si´ za rozwojem wspó∏pracy ekumenicznej. O˝ywi∏ kontakty z KoÊcio∏em
prawos∏awnym. W 1964 r. spotka∏ si´ w Jerozolimie z arcybiskupem Kon-
stantynopola Atenagorasem I (na fresku Êrodkowym ostatni po prawej
stronie), który równie˝ prowadzi∏ aktywnà dzia∏alnoÊç ekumenicznà. Rok
póêniej prawos∏awny patriarcha Konstantynopola wspólnie z papie˝em
Paw∏em VI odwo∏ali ekskomuniki rzucone na siebie nawzajem w 1054 r.
przez ich poprzedników, co przyczyni∏o si´ wówczas do schizmy wschodniej.
Ten niezwyk∏y gest otwiera∏ drog´ do pojednania mi´dzy wszystkimi



Tu˝ po Wielkiej Gali Polskich Tenorów o
wra˝enia po koncercie oraz plany na naj-
bli˝szy czas uda∏o nam si´ zapytaç Bogus∏awa
Mork´.

- Siedem bisów na jednym koncercie, to
nie zdarza si´ cz´sto.

- Tak, to rzeczywiÊcie by∏o niesamowite
prze˝ycie, ludzie nienasyceni pi´knà muzykà,
co mnie bardzo cieszy. No i taka widownia
jak w Ciechocinku zdarza si´ niecz´sto. Na-
prawd´ jestem pod wra˝eniem, bo nie my-
Êla∏em, ˝e b´dzie a˝ tak cudowna atmosfera.
Nie spodziewa∏em si´ a˝ tylu osób.

- Kilka dni temu wróci∏ Pan z Hiszpanii,
dziÊ ze sceny pad∏y s∏owa, ˝e na Po∏udniu
Êpiewa si´ lepiej, czy to rzeczywiÊcie praw-
da?

- Âpiewa si´ lepiej w tym sensie, ˝e jest
ciep∏o, a dla gard∏a to sam balsam. Polska
jest troszeczk´ klimatycznie ci´˝kim krajem

do Êpiewania, poniewa˝ sà zró˝nicowane temperatury, a to dla gard∏a
nie najlepiej s∏u˝y. Chocia˝ w Polsce si´ Êpiewa dla polskiej publicznoÊci
cudownie i kocham dla polskiej publicznoÊci Êpiewaç.

- A w jakim j´zyku najlepiej Êpiewa si´ w Polsce?
- OczywiÊcie standardy trzeba Êpiewaç w j´zykach oryginalnych,

aczkolwiek trzeba zaÊpiewaç dla duszy, dla serca, dla romantycznej stru-
ny czyli po polsku. Trzeba podaç ten polski tekst, choç polski tekst
jest trudny do Êpiewania. Ale my, Êpiewacy musimy s∏u˝yç publicznoÊci.

- I wtedy do Êpiewania w∏àcza si´ od razu publicznoÊç...
- Tak jest i Êpiewa razem z nami, bawimy si´ cudownie. Moi wspaniali

przyjaciele stan´li dziÊ na bardzo wysokim poziomie, publicznoÊç tak
zareagowa∏a, ˝e chcia∏o si´ Êpiewaç, otworzy∏y si´ gard∏a.

- Nie by∏ to pierwszy Pana koncert w Ciechocinku.
- Nie, wyst´powa∏em ju˝ i lubi´ tu Êpiewaç. Tym razem przyje-

chaliÊmy na zaproszenie SGB i Burmistrza Ciechocinka, który ukocha∏
pi´knà sztuk´ i wspania∏e pi´kne g∏osy. I to jest plus, ˝e dba si´ tu o
higien´ kultury mieszkaƒców i tych wszystkich, którzy tutaj przyje˝d˝ajà.

- Po dzisiejszym koncercie niejeden z panów chcia∏by byç zapewne
tenorem. Czy tenorem trzeba si´ urodziç, czy mo˝e wystarczy tylko
ci´˝ka praca?

- Na pewno g∏oÊ trzeba mieç ukszta∏towany, ale to nie jest tak, ˝e
mo˝na si´ wszystkiego nauczyç, trzeba te˝ mieç coÊ od „Bozi”. MyÊl´,
˝e wszyscy dziÊ Êpiewajàcy ten dar dostali i palec bo˝y nad nimi wisi,
a poza tym, ˝e mamy talent, to ogromnà iloÊç pracy w to w∏o˝yliÊmy i
wk∏adamy.

- P∏yta „O Sole Mio” jest bardzo dobrze odbierana, a czy sà ju˝
plany na kolejny krà˝ek?

- Tak, ju˝ zbieram materia∏ na wspania∏à p∏yt´, ale nie zdradz´,
poniewa˝ nie lubi´, jak ktoÊ mnie uprzedza. B´dà to na pewno najpi´k-
niejsze melodie Êwiata, jak na ostatniej p∏ycie, z tym, ˝e troch´ inny
gatunek… B´dzie to jeszcze p∏yta solowa, ale nie ukrywam, ˝e myÊl´
te˝ o nagraniu wspólnie z mojà przyjació∏kà i wspania∏à artystkà Edytà
Ciechomskà najpi´kniejszych duetów operetkowych i musicalowych.
Choç to tylko plany i o konkretnych terminach nie mo˝emy jeszcze
mówiç.

- Dzi´kuj´ za rozmow´ i czekamy na nowà p∏yt´.
- Dzi´kuj´ bardzo.         rozmawia∏ Jakub Giza

Kocham Êpiewaç
dla polskiej publicznoÊci
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WYWIAD ZDROJUWYWIAD ZDROJUwyznawcami Jezusa Chrystusa, co
po latach by∏o jednym z celów pon-
tyfikatu Jana Paw∏a II.

Wspomniany biskup  w∏oc∏aws-
ki Antoni Paw∏owski ˝ywo intere-
sowa∏ si´ projektami polichromii cie-
chociƒskiego koÊcio∏a. Decydowa∏
o tematyce obrazów. Poczàtkowo
planowano wykonanie polichromii
jedynie w prezbiterium. Zosta∏ wy-
brany temat biblijny, odpowiadajà-
cym specyficznemu charakterowi
miasta, które by∏o uzdrowiskiem.
Fresk przedstawia∏ Chrystusa, który
uzdrawia sparali˝owanego przy sa-
dzawce Betsaida. Podczas posze-
rzania koÊcio∏a zosta∏ zniszczony, po-
dobnie jak scena chrztu Mieszka I
(wybrana z okazji rocznicy 1000-le-
cia, przypadajàcej w 1966 r.), wize-
runki Êwi´tych polskich i Ostatnia
Wieczerza znad o∏tarzy bocznych.
Biskup A. Paw∏owski poÊwi´ci∏ ca∏oÊç
polichromii w prezbiterium 1 maja
1966 r., a 10 lutego 1967 r. stacje
M´ki Paƒskiej. Pozosta∏e freski w na-
wach bocznych zosta∏y ukoƒczone
w 1968 r. Przedstawiony na fresku
na Êcianie zachodniej biskup A. Pa-
w∏owski zginà∏ tragicznie 16 wrzeÊnia
1968 r. w wypadku samochodowym,
kiedy jecha∏ na zjazd Episkopatu
Polski  do Opola.

Wielce prawdopodobne jest, ˝e
kardyna∏ Karol Wojty∏a chcia∏ zoba-
czyç jeden z pierwszych w Polsce o∏-
tarzy ustawionych wed∏ug wymo-
gów konstytucji soborowej o liturgii.
Dawniej kap∏an odprawia∏ msz´
zwrócony do o∏tarza, a nie przodem
do wiernych jak dziÊ. Krótko po za-
koƒczeniu Soboru Watykaƒskiego II
J. i ¸. Oêminowie wykonali o∏tarz
wed∏ug nowych przepisów z marmu-
ru kararyjskiego z cz´Êci dawnego
rozebranego o∏tarza neogotyckiego.

O krótkiej wizycie przysz∏ego pa-
pie˝a Jana Paw∏a II w Ciechocinku
wie niewiele osób. Nie ka˝dy te˝
zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e na Êcia-
nach naszej Êwiàtyni zamieszczone
sà wa˝ne wydarzenia z ̋ ycia KoÊcio∏a
w XX wieku. Wierni ciechociƒskiej
parafii modlà si´ teraz o rych∏à ka-
nonizacj´ jednego z najwi´kszych
papie˝y w historii KoÊcio∏a. Mo˝e
podczas wizyty w koÊciele zwrócà
uwag´ na jego wn´trze, które oglàda∏
niegdyÊ niezwyk∏y goÊç, papie˝ piel-
grzymujàcy po Êwiecie?

          Aldona Nocna

Wykorzysta∏am: ciechociƒskà
Kronik´ Parafialnà oraz „Teczki
Wojty∏y” pod redakcjà Cypriana
Wilanowskiego, Warszawa 2003


