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Beata Szubtarska 

NIEZWYKŁA WIZYTA 

Mija właśnie rok od śmierci Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II. Chciałabym w tę 
smutną rocznicę przypomnieć pierwszą wizytę tego wielkiego Polaka wśród Polonii oraz 
w Polskim Instytucie Naukowym i Bibliotece Polskiej w Montrealu. Wizyta ówczesnego 
Metropolity Krakowskiego, kardynała Wojtyły w sierpniu – wrześniu 1969 roku była 
niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu polonii kanadyjskiej1. 
Okazją do wizyty wysokiego rangą hierarchy polskiego Kościoła miała stać się 
obchodzona we wrześniu 1969 roku rocznica 25-lecia istnienia i działalności Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej2. Przedstawiciele władz Kongresu zaprosili kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, prymasa Polski, do odwiedzenia Kanady i głównych skupisk wiernych 
języka polskiego w tym kraju. Ksiądz Prymas z radością przyjął tę propozycję, a 
ponieważ nie mógł opuścić kraju w planowanym czasie, poprosił kardynała Karola 
Wojtyłę o reprezentowanie w jego imieniu episkopatu Polski. Kwestie formalne dotyczące 
planowanej wizyty uzgodniono pomiędzy hierarchią kościelną Kanady i Polski, za wiedzą 
i zgodą rządu kanadyjskiego. Pierwsze poczynione ustalenia dotyczyły terminu i składu 
delegacji polskiej. Zdecydowane zostało wstępnie, że kardynał Wojtyła przybędzie do 
Kanady w końcu sierpnia w towarzystwie księdza biskupa Szczepana Wesołego, 
delegata Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji polskiej Władysława Rubina oraz 
księdza profesora Franciszka Macharskiego i osobistego sekretarza Jego Eminencji 
księdza Stanisława Dziwisza. Wizyta miała się rozpocząć w Montrealu. 
Jak duże znaczenie dla Polonii montrealskiej miała mieć ta wizyta, niech świadczy 
chociażby fakt, iż w celu godnego przyjęcia delegacji uformował się na prośbę biskupa 
Rubina, najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca, specjalny Komitet Montrealski 
przyjęcia Jego Eminencji księdza kardynała Karola Wojtyły. Kilkuosobowy skład Komitetu 
powołał biskup Rubin. Na jego czele stanął ówczesny dyrektor Polskiego Instytutu 
Naukowego i Biblioteki Polskiej w Montrealu - Tadeusz Romer. 
Pierwsze plenarne posiedzenie Komitetu odbyło się 15 lipca 1969 roku. W czasie obrad 
opracowano wstępny projekt programu przyjęcia kardynała Wojtyły w Montrealu, który 
Tadeusz Romer przedłożył do zaopiniowania biskupowi Rubinowi. Podczas tego 
pierwszego spotkania poruszono również dwie ważkie sprawy, o których Tadeusz Romer 
donosił biskupowi Rubinowi w liście z 20 lipca 1969 roku. Po pierwsze zwrócił on uwagę 
na termin wizyty. Tadeusz Romer zauważył, iż planowany na początek września przyjazd 
delegacji zbiegłby się z obchodzonym w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych dniem 
wolnym od pracy, Labour Day. Dlatego też sugerował, aby – jeśli to możliwe – określić 
dzień przyjazdu delegacji na 28 sierpnia (czwartek), aby umożliwić w ten sposób nie tylko 
zwyczajowe wizyty protokolarne, czy kontakty z mediami, ale przede wszystkim 
spotkanie z rodakami. Drugą kwestią była sprawa powitania delegacji. Tadeusz Romer 
pisał: „Ponawiane uchwały zjazdowe Kongresu Polonii Kanadyjskiej wzbraniają jego 
władzom i organizacjom w jego skład wchodzącym utrzymywania kontaktów 
towarzyskich z oficjalnymi przedstawicielstwami PRL w Kanadzie, które od dawna starają 
się o to usilnie, by to zarządzenie rozluźnić w celu rozbicia jedności naszej Polonii [...]. 
Mamy pewne dane na to, by przypuszczać, że powitanie w Montrealu przybywającego z 

 
1 Artykuł powstał głównie na podstawie materiałów zgromadzonych i przechowywanych w Polskim 

Instytucie Naukowym i Bibliotece Polskiej w Montrealu oraz zbiorów rodzinnych Romerów. 
2 Kongres powołano do życia we wrześniu 1944 roku. 
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Polski ks. Kardynała Wojtyły stać się może okazją do ponowienia takich prób przez 
obecność na lotnisku ambasadora z Ottawy i miejscowego konsula PRL. W tym stanie 
rzeczy Komitet nasz stanął na stanowisku, że organizacja przyjęcia na lotnisku uniknąć 
musi z jednej strony spięć, które mogłyby się ujawnić potem w prasie i okazać krepujące 
dla naszych gości powracających do kraju, a z drugiej strony utrzymać wiążącą nas 
praktykę”. 
Z tego względu Romer poinformował biskupa Rubina, że aby uniknąć spotkania 
przedstawicieli Polonii z przedstawicielami PRL, powitanie Jego Eminencji odbędzie się 
oddzielnie, na lotnisku lub w jego bliskim sąsiedztwie. Z perspektywy kilkudziesięciu lat 
może wydawać się, iż problem przedstawiony przez Romera nie był szczególnie istotny. 
Jeśli jednak przypomnieć, iż omawiane wydarzenia miały miejsce na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz biorąc pod uwagę politykę prowadzoną przez 
ówczesne peerelowskie władze wobec Polonii3, to problem ten nabiera zupełnie innego 
wymiaru. Ponadto była to wizyta przedstawicieli polskiego Kościoła, co jeszcze bardziej 
komplikowało sprawę organizatorom wizyty. 
Uwagi szefa Komitetu spotkały się z życzliwym zrozumieniem biskupa Rubina, który w 
liście z 25 lipca podzielił wątpliwości Romera i zaakceptował zaproponowane 
rozwiązania. 
Do początku sierpnia Komitet organizacyjny nie zebrał się ponownie, choć jak wynika z 
zachowanej częściowo dokumentacji, do czasu następnego spotkania Tadeusz Romer, 
jako przewodniczący Komitetu, wysłał wiele listów, między innymi do polskich księży w 
Kanadzie, z zaproszeniem na uroczystości i nabożeństwa. 

* 
Kardynał Wojtyła wraz z towarzyszącymi mu osobami przybył do Montrealu po południu 
28 sierpnia 1969 roku. Został powitany w specjalnym salonie na lotnisku przez 
przedstawicieli między innymi Arcybiskupa Montrealu, władz miasta oraz Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej i Komitetu przyjęcia. Następnie Jego Eminencja udał się do siedziby 
Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy w domu im. Mikołaja Kopernika. Tam odbyła 
się uroczysta kolacja na cześć dostojnych gości. 
Program pięciodniowego pobytu był niezwykle napięty. Warto może wymienić kilka 
ważniejszych momentów tej niezwykłej wizyty. Następny dzień, czyli 29 sierpnia, 
kardynał Wojtyła rozpoczął już przed godziną dziesiątą. Najpierw była kurtuazyjna wizyta 
w merostwie i spotkanie z Jeanem Drapeau oraz - o trzynastej - uroczyste śniadanie na 
zaproszenie mera Montrealu. Po czym odbyła się konferencja prasowa, a następnie 
wizyta w pięknym kościele i parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Kolejny dzień Kardynał Wojtyła spędził w Quebecu. Wieczorem po powrocie do 
Montrealu doszło do ciekawego spotkania księdza Kardynała z przedstawicielami Polonii 
w domu Mieczysława Tarasa, który był ówczesnym Prezesem Okręgu Montrealskiego 
Polonii Kanadyjskiej. Tematem spotkania była między innymi sytuacja wiernych i kościoła 
języka polskiego w Kanadzie. Problemy religijne mniejszości polskiej w Kanadzie 
przedstawił Tadeusz Romer na życzenie Prezesa Zarządu Głównego Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej, W. Z. Jarmickiego. Najważniejsze według jego słów były problemy z 
obsadą polskich parafii oraz brak przedstawiciela polskiego w hierarchii kościoła 
katolickiego w Kanadzie. Jak wynika z zachowanych relacji, metropolita krakowski 
uważnie wysłuchał wszystkich postulatów zgłoszonych w czasie tego spotkania i 

 
3 Wspomnieć wypada chociażby inwigilację, czy też próby namawiania do współpracy. 
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zobowiązał się do tego, iż te, które uzna za stosowne wykorzysta w czasie swojego 
pobytu w Kanadzie i w Rzymie. 
Centralnym dniem uroczystości związanych z pobytem metropolity krakowskiego w 
Montrealu była niedziela 31 sierpnia. Tego dnia ksiądz Kardynał odwiedził najpierw 
Ognisko im. Marii Curie Skłodowskiej dla osób starszych, następnie zjadł śniadanie z 
arcybiskupem Gregoire. Kolejnym punktem tego dnia była uroczysta msza święta w 
katedrze przy Dominion Square koncelebrowana przez Kardynała Wojtyłę po polsku. 
Ostatni dzień w Montrealu Kardynał Wojtyła rozpoczął od wizyty w Polskim Instytucie 
Naukowym i Bibliotece Polskiej. 
Szacownych gości Instytutu powitał w czytelni Biblioteki Polskiej dyrektor Instytutu, 
Tadeusz Romer. W krótkim przemówieniu przypomniał najpierw ludzi, którzy tworzyli 
polską placówkę naukową oraz w kilku słowach przedstawił cel i działania instytucji. 
Mówiąc o czasach sobie współczesnych powiedział: „Członków Instytutu posiadamy w 
liczbie około 150, rezydujących w niemal wszystkich większych ośrodkach 
uniwersyteckich. Nie będzie w tym samochwalstwa, ponieważ potrzeby i zadania są 
niestety nieporównywalnie większe od naszych dokonań, jeżeli stwierdzę, że nie było i 
nie ma w Montrealu, ani zazwyczaj poza nim w Kanadzie, znaczniejszej inicjatywy, 
imprezy czy pracy o znaczeniu naukowym czy kulturalnym związanym z naszym 
ojczystym krajem, w których nasz Instytut nie był pomocny w takiej czy innej formie, 
dokumentacją, radą, czy współdziałaniem. Wasza Eminencja miał już chyba sposobność 
przekonać się o tym po naszym udziale w przygotowaniach do Jego odwiedzin w 
Montrealu”. Tadeusz Romer na zakończenie powiedział jeszcze, iż głównym i 
najważniejszym osiągnięciem Instytutu i jego działaczy była Biblioteka Polska. 
Podziękował jej twórczyni, pani Wandzie Stachiewicz za oddanie w stworzenie i 
kierowanie tą placówką. Na pamiątkę wizyty Kardynał Wojtyła otrzymał od Tadeusza 
Romera wydawnictwa instytutowe. 
Pamiątką po tym spotkaniu w Instytucie są zdjęcia, jak i osobisty wpis księdza kardynała 
do księgi pamiątkowej. 
Jego Eminencja Kardynał Karol Wojtyła wyjechał z Montrealu wczesnym popołudniem 1 
września, udając się w dalszą podróż do Ottawy. 

* 
Komitet przyjęcia Jego Eminencji Kardynała Wojtyły zakończył swoją działalność 15 
września 1969. Tego dnia został wydany specjalny komunikat, w którym wyrażono 
podziękowanie dla całej polskiej społeczności Montrealu za liczny udział we wszystkich 
uroczystościach. Komitet podziękował również polskim parafiom i polskim instytucjom 
polonijnym oraz mediom za uświetnienie wizyty polskiego kardynała. 
Wrażeniami z wizyty Metropolity Krakowskiego dzielił się Tadeusz Romer z biskupem 
Rubinem w liście z końca października 1969 roku. Pisał między innymi: „Podbił On 
[Kardynał Wojtyła- B. Sz] w całej Kanadzie serca wszystkich ujmującym, bardzo ludzkim 
podejściem i przystępnością, gorącym sercem, zainteresowaniem okazanym dla naszych 
potrzeb i trosk, a także zaletami umysłu i darem krasomówczym. Z powodu krótkości 
Jego wśród nas pobytu, naraziliśmy Go niestety jak również towarzyszących Mu 
dostojników kościelnych na bardzo wypełnione i nużące programy przyjęcia, co wszyscy 
znosili z podziwu godna cierpliwością. Jednym słowem, nastrój wytworzony wizytą 
przeszedł wszelkie nasze przewidywania i powinien odbić się korzystnie na ofiarności 
Polonii kanadyjskiej na cele kościelne w Polsce, drogie Jego Ekscelencji, jak na przykład 
budowa Kościoła w Nowej Hucie. Ale sadzę również, że Jego odwiedziny i Jego tutejsze i 
zapewne ponowione w Rzymie rozmowy z przedstawicielami Episkopatu kanadyjskiego 
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nie pozostaną bez pomyślnego wpływu na rozwiązanie najpilniejszych zagadnień 
związanych z potrzebami życia religijnego Polonii kanadyjskiej”. 
Na podstawie fragmentarycznych materiałów można stwierdzić, iż wizyta w Montrealu 
była ważna nie tylko dla Polonii. Duże wrażenie zrobiła też na Kardynale Wojtyle, który 
rok później (13 listopada 1970 roku) w liście do Tadeusza Romera pisał, że często wraca 
pamięcią do spotkania w Montrealu oraz zapewnił o zainteresowaniu sprawami rodaków 
w Kanadzie i ich potrzebami duszpasterskimi4. 

* 
Jako postscriptum chciałbym wspomnieć o wzruszającej wymianie korespondencji 
między Kardynałem Wojtyłą a Tadeuszem Romerem. W 1976 roku Tadeusz Romer 
skomponował Kołysankę Matki Boskiej. Melodia powstała, jak pisał Romer w liście do 
Kardynała Wojtyły z 19 września 1976 roku, w hołdzie Matce Boskiej i z myślą o wizycie 
Metropolity Krakowskiego w Montrealu. Do listu dołączony został tekst i muzyka tej 
kołysanki. Słowa do utworu napisała znana poetka Beata Obertyńska. Utwór ten jest do 
dzisiaj pieczołowicie przechowywany w zbiorach rodzinnych Romerów w Kanadzie. Jak 
można sądzić z listu Kardynała Wojtyły z 28 września 1976 r., utwór ten zyskał jego 
uznanie. Karol Wojtyła napisał: „...gratuluję utworu muzycznego ułożonego na cześć 
Matki Najświętszej, tej Najlepszej z Matek... Życzę Panu Profesorowi zdrowia i polecam 
opiece Bożej i Pana Profesora i Jego Najbliższych”. 
Niezwykła wizyta Metropolity Krakowskiego zaowocowała nadzieją dla całej Polonii w 
Kanadzie. Owocem obecności w Montrealu był ponadto piękny utwór muzyczny oraz 
szczera sympatia i szacunek między Kardynałem Wojtyłą a Tadeuszem Romerem. 

 
4 List przechowywany w zbiorach Archiwum Narodowego w Ottawie, Kolekcja Tadeusza Romera sygn. 

MG31 D68, vol 7, File Wojtyła Karol- korespondencja. 


