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Teksty źródłowe
Cyt. za:
h p://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/oredzieniem_18111965.html

Fragment Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich,
Rzym, 18 listopada 1965 r.
Przewielebni Bracia Soborowi!
Niech nam wolno będzie, czcigodni Bracia, zanim jeszcze Sobór zostanie
zamknięty, ogłosić Wam, naszym najbliższym zachodnim sąsiadom, radosną
wieść, iż w przyszłym roku – w roku Pańskim 1966 – Kościół Chrystusowy
w Polsce, a wraz z nim cały Naród polski, obchodzić będzie Millenium swego
chrztu, a jednocześnie Tysiąclecie swego narodowego i państwowego istnienia.
Niniejszym zapraszamy Was w sposób braterski, a zarazem najbardziej
uroczysty, do udziału w uroczystościach kościelnych polskiego Millenium. […]
Jest faktem historycznym, że w roku 966 książę polski Mieszko I pod
wpływem swej małżonki, czeskiej królewny Dąbrówki, przyjął jako pierwszy książę
polski wraz ze swoim dworem święty sakrament chrztu. Od tej chwili szerzyło się
chrześcijańskie dzieło misyjne – już od pokoleń w naszym kraju prowadzone przez
chrześcijańskich apostołów na całym obszarze Polski. Syn i następca Mieszka,
Bolesław Chrobry, prowadził dalej dzieło chrys anizacji rozpoczęte przez jego
ojca i uzyskał od ówczesnego Papieża Sylwestra II zgodę na utworzenie własnej,
polskiej hierarchii z pierwszą metropolią w Gnieźnie i trzema jej sufraganiami:
w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Aż do 1821 r. Gnieznu jako metropolii
bez przerwy podlegało biskupstwo wrocławskie. […]
Takie są dziejowe początki Polski chrześcijańskiej i zarazem początki
narodowej i państwowej jedności. […]
Właśnie w czasie Soboru wydaje nam się nakazem chwili, abyśmy zaczęli
dialog na pasterskiej pla ormie biskupiej, i to bez ociągania się, byśmy się
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nawzajem lepiej poznali – nasze wzajemne obyczaje ludowe, kult religijny i styl
życia, tkwiące korzeniami w przeszłości i tą przeszłością kulturalną uwarunkowane.
Staraliśmy się przygotować wraz z całym polskim Ludem Bożym
na uroczystości Tysiąclecia przez tak zwaną Wielką Nowennę […]. Przez dziewięć
lat (1957-1965) używaliśmy […] kazalnic w całej Polsce […].
Prosimy Was, katoliccy Pasterze Narodu niemieckiego, abyście na własny
sposób obchodzili z nami nasze chrześcijańskie Millenium: czy to przez modlitwy,
czy przez ustanowienie w tym celu odpowiedniego dnia. […]
W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu,
wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce
oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy, niemieccy biskupi i Ojcowie
Soboru, po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli
ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze Millenium w sposób jak najbardziej
chrześcijański.
Zapraszamy Was na te uroczystości jak najserdeczniej do Polski. […]
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Źródło nr 2
Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Sacrum Poloniae Millenium
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 1966, sygn. mps 285/II-4, k.3-4
Stefan Wyszyński, Do kapłanów stolicy Tysiąclecia
(Przemówienie wygłoszone w Pałacu Prymasowskim dn. 1 stycznia 1966 r.)
[…] Proszę Was, Bracia, abyście się nie dali zasmucić cierpieniami, które
tak niezasłużenie spadły na Episkopat Polski, wracający z Soboru. […] Widzimy jak
głęboko trzeba orać, aby nasz lud, który chętnie się modli i przyjmuje wszystkie
zobowiązania soborowe i milenijne, poszedł jeszcze odrobinę naprzód w swoim
chrześcijaństwie. Chodzi o to, aby umiał również ochotnie przebaczać
winowajcom. […]
I my, i biskupi niemieccy zdajemy sobie sprawę z tego, że stosunki między
nami nie są łatwe i jeszcze długo będą trudne. Wielu biskupom niemieckim bardzo
zależy na tym, aby były inne. Nie ma podstaw, by w to wątpić. Oni mówią nam
jasno: na nas nie działają argumenty historyczne, ale działa świadomość,
że wyrządziliśmy Wam krzywdę. Nasz naród Was skrzywdził i w imię naszego
narodu wiele zła Wam wyrządzono. My to uznajemy, nas to upokarza i sprawia,
że nasz stosunek do Was jest przede wszystkim prośbą o przebaczenie. Przekonuje
nas i to, że obecna granica zachodnia jest dla Was problemem bytu: „być albo
nie być”. Dla tych myśli można by dorzucić wiele innych z najróżniejszych rozmów.
Spotykając się z biskupami polskimi na Auli Soborowej biskupi niemieccy
są w widoczny sposób upokorzeni. Nie przez nas, bo my się o to nie staramy;
oni czują się upokorzeni, zawstydzeni i wstrząśnięci tym, czego Niemcy dokonali
w ostatnich czasach – ogromem zła. Tym więcej, iż zdają sobie sprawę z tego, że
ono wciąż jeszcze tli się w nastrojach i zwyczajach ogromnej masy niemieckiego
narodu. Wobec takich faktów i takiej postawy trudno głowę podnosić.
Uczyniliśmy i tak dużo, powiedziawszy biskupom niemieckim to, co było
zawarte w naszym Orędziu. Skłonić do przyznania się, że wyrządzili nam krzywdę,
to bardzo wiele! Dla tak dumnego narodu nie jest to rzecz łatwa i strawna.
Doprowadziliśmy do tego, powiedziawszy prawdę. Wywołaliśmy to wyznanie
w jawnym dokumencie, znanym całemu światu. […]
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Źródło nr 3
Stefan kardynał Wyszyński, Zapiski milenijne. Wybór z dziennika
„Pro memoria" z lat 1965-1967, Warszawa 1996. s. 20
Początek Tygodnia Tysiąclecia w Gnieźnie
9 IV 1966, Wielka Sobota Warszawa – Gniezno.
Dziś przypada liturgiczne Tysiąclecie Chrztu Polski, które miało miejsce w Wielką
Sobotę 966 roku. […]
Godz. 10.15 — W Gnieźnie. Oczekują ks. biskupi Bernacki i Czerniak,
ks. kanclerz Palewodziński i ks. infułat Raiter. W krótkiej gawędzie dowiadujemy
się, ile imprez szykuje miasto na 16 i 17 kwietnia, byleby przeszkodzić obchodom
kościelnym. Ulice są już pokryte napisami, sprowadzono cyrk, zapowiadają
„Faraona" po bajecznie niskiej cenie. […] Istna mobilizacja złośliwości
i dokuczliwości, do czego używa się władz administracji państwowej.
I po cóż to wszystko? — by dokuczać własnym obywatelom.
Godz. 12.00 — Konferencja z biskupem Czerniakiem o przygotowaniach
na 14 kwietnia. Jest zakaz odwiedzenia Ostrowa Lednickiego, gdzie biskupi mieli
odśpiewać Te Deum. Zamknięto też Biskupin. [...] Wraz z Sobotą Wigilijną kończy
się Wielka Nowenna Narodu przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Wielkanoc
rozpoczyna rok Te Deum Narodu. Dziewięć lat wydajnej pracy […].
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Źródło nr 4
Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Sacrum Poloniae Millenium
w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 1966, sygn. mps 285-I, k. 51-59
Msza milenijna w Gnieźnie
Nadszedł wreszcie 14 kwietnia – rocznica chrztu Mieszka I i rocznica
oﬁcjalnego wejścia Polski w wielką rodzinę narodów chrześcijańskich, dzień
najważniejszy pośród licznych dni wyznaczonych na uroczyste obchody
Tysiąclecia. […]
W południe niebo wybłękitniało, znikły chmury, zabłysło słońce.
Ulicami Gniezna płynęła ludzka fala. Od wczesnych popołudniowych godzin
zajmowano miejsca na Wzgórzu Lecha i wokół Bazyliki i domu Prymasa. […]
Wreszcie wybiła godzina wieków. Z Bazyliki do Ołtarza Tysiąclecia
na Wzgórzu Lecha ruszyła jubileuszowa procesja. […]
Morze głów, wielkie skupienie i bijący w wysokie niebo śpiew. Nad
ołtarzem Tysiąclecia ogromne białe przęsło mostu, mostu przerzuconego
z jednego tysiąclecia w drugie. Na przęśle wielki biały krzyż, w łuku przęsła
piastowski orzeł na czerwonym tle. Za ołtarzem miejsca dla episkopatu zamknięte
biało–czerwoną ścianą, wokoło osiemnaście masztów z białymi, niebieskimi
i żółtymi ﬂagami i z herbami polskich stolic biskupich. […]
Nad tronem Prymasa zawisł Obraz Nawiedzenia. […] Wysoko powieszono
portret Tego, który towarzyszył dziejowej chwili modlitwą i sercem, portret Pawła
VI […] Wreszcie Pasterz polskiego Ludu Bożego stanął przy ołtarzu. Zaczęła się
msza Tysiąclecia […], która sprowadziła na Wzgórze Lecha, w dniu jubileuszu,
około 40 tys. wiernych. […]
Gdy przebrzmiały słowa ostatniego błogosławieństwa, w ciszy jaka objęła
Wzgórze Lecha, odezwał się „Wojciech”, a po nim wszystkie dzwony kościołów
Gniezna – i dzwony całego kraju. O tej godzinie 18.00 stała Polska w blaskach
zachodzącego słońca, w spiżowych dźwiękach dzwonów, w hymnie uwielbienia.
[…]
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Powoli formowała się procesja odprowadzająca Księdza Kardynała
Prymasa do rezydencji. Fala ludzka przepłynęła ze Wzgórza Lecha na plac
przed Pałacem Prymasowskim. Ksiądz Kardynał Prymas znikł w drzwiach swej
rezydencji, lecz po chwili ukazał się na balkonie, otoczony księżmi biskupami.
Gdy huragan oklasków i okrzyków na cześć Prymasa i Episkopatu
przycichł, ksiądz Kardynał Prymas przemówił. Powiedział on, że przeszłość
Kościoła w Polsce dowodzi, iż służyło on nie tylko wierze, ale także Ojczyźnie
i Narodowi. Jego rozwój i trwanie w Narodzie to także przyczyny wzbogacenia się
Narodu. Nie trzeba lękać się chrześcijaństwa, bo ono nie buntuje nigdy dzieci
Narodu, przeciwnie – uczy je miłości i innych cnót społecznych. Ale ma też prawo
do poszanowania swej godności, do wolności myśli i słowa, do sprawiedliwości
i do swobody kultu i wychowania dzieci. […]
Na zakończenie Ksiądz Kardynał Prymas udzielił zebranym
błogosławieństwa apostolskiego, a potem, wraz z wszystkimi Księżmi Biskupami –
błogosławieństwa arcypasterskiego.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA / SCENARIUSZ 3 / TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Źródło nr 5
Zbiory Narodowego
Archiwum Cyfrowego
Msza Milenijna
w Gnieźnie 14 kwietnia
1966 r. (fotograﬁe)

Msza Św. przy Ołtarzu
Tysiąclecia. Widoczny
ks. kard. Stefan Wyszyński.

Fragment
uroczystości.
Uczestnicy
na placu
przed katedrą.
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Źródło nr 6
Stefan kardynał Wyszyński, Zapiski milenijne. Wybór z dziennika „Pro memoria"
z lat 1965-1967, Warszawa 1996. ss. 23-24
Zakończenie Tygodnia Tysiąclecia w Gnieźnie
16 IV 1966, Sobota Wielkanocna Gniezno — Poznań.
Godz. 17.00 — Zebraliśmy się w Bazylice Prymasowskiej na konkluzyjne
nabożeństwo uroczystości milenijnych w Gnieźnie. Nieszpory celebrował
arcybiskup Wojtyła. Właśnie gdy rozpoczęliśmy śpiew „Niechaj będzie
pochwalony", odezwały się armaty na salut dla marszałka Spychalskiego, który
na pobliskim placu Wolności odprawiał obchód Tysiąclecia Państwa Polskiego
(forsowanie Odry). Przedziwne wrażenie wywiera ten śpiew przy odgłosie armat.
Wkrótce armaty ucichły, a śpiew trwał dalej. […]
Następnie przekazaliśmy Obraz delegacji poznańskiej. W krótkim
przemówieniu zakończyłem diecezjalne uroczystości milenijne. — Właśnie gdy
wyprowadzano Obraz, na Rynku powstało zamieszanie; ludzie przerwali kordon
policji mundurowej, który odgradzał Rynek od Katedry i rzucili się ku Katedrze.
Ogłoszono opóźnienie deﬁlady „ze względów organizacyjnych". […]
Biskupi odjeżdżali do Poznania. Żegnał ich ogromny tłum ludzi, zarówno
zebranych w Katedrze, jak i przywiezionych na „uroczystości forsowania Odry".
Fantastycznie przybrane miasto składało hołd Matce Najświętszej. Gdy dom
nasz minęło kilkanaście aut biskupich, włączyliśmy się w nurt i wyruszyliśmy
do Poznania. Wyjechawszy z miasta, czekaliśmy na samochód kaplicę z Obrazem,
który właśnie żegnano kwiatami, rozdanymi dla p. Spychalskiego. Ponad
pięćdziesiąt tysięcy ludzi wznosiło okrzyki; ludzie byli podrażnieni atakami
p. Marszałka na Kościół. Do nas należało łagodzić. W tym znaku były wygłoszone
wszystkie przemówienia nasze w Gnieźnie. Żadnych porachunków, żadnej
polemiki, ani odpowiedzi na brutalne niekiedy sformułowania pana Marszałka.
[…]
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Ruszyliśmy ku Poznaniowi. Co się działo po drodze, trudno jest opisać.
Właściwie szpaler ludzi nie kończył się wzdłuż drogi, przez wsie i miasteczka.
W pewnym momencie minęła nas ekipa wozów dygnitarzy, wracających
„z wyprawy na Gniezno". Szczególnie entuzjastycznie witało Obraz Iwno, Kostrzyn
i Swarzędz. A później już trzeba było przebijać się wolno, aż do samej Fary
poznańskiej. Miasto wprost szalało. […]
Ludzie byli urażeni narzucaniem im manifestacji politycznej przez par ę,
bliscy wybuchów. Uznali „uroczystość państwową" za prowokację wobec
uroczystości religijnych. Bałem się, by nie wybito szyb w sąsiedniej Radzie
Narodowej, lub by nie zerwano olbrzymich portretów dygnitarzy partyjnych,
które wisiały na Radzie Narodowej. Ale katolicy nie dali się sprowokować. […]
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Źródło nr 7
B. Kaliski, Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945-1980,
Warszawa 2012, ss. 151-154
Świeckie obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie
Obchody tysiąclecia państwowości Polski miały pokazać triumf świeckiej
koncepcji państwa i dwudziestoletni dorobek socjalistycznej Polski, czerpiącej
ze wszystkich tzw. postępowych nurtów w dziejach narodu. Rozpoczęty przez
Kościół katolicki w 1957 roku dziewięcioletni program przygotowań do Milenium
Chrztu Polski (tzw. Wielka Nowenna) władze odebrały jako polityczne wyzwanie
[…].
Na kilka dni Gniezno stało się terenem konfrontacji państwa z Kościołem,
czego wymownym symbolem stał się dzień 16 kwietnia. Na Placu Bohaterów
Stalingradu odbył się wielotysięczny wiec i deﬁlada wojskowa w strojach
historycznych z udziałem najwyższych władz (m.in. marszałka Mariana
Spychalskiego). Widowiskowym elementem państwowej imprezy był wjazd 2 tys.
motocyklistów, biorących udział w sztafecie rad narodowych. Kilkaset metrów
dalej, przy katedrze prymasowskiej, na tzw. Bożej Roli na Wzgórzu Lecha, odbyła
się improwizowana rozmowa kardynała z wiernymi. W dniach 9-15 kwietnia
1966 r. odprawiono w katedrze gnieźnieńskiej w sumie 43 nabożeństwa,
celebrowane przez 30 biskupów; trzykrotnie uczestniczył w nich cały episkopat.
Frekwencję wiernych w ciągu całego tygodnia MSW oceniało – i wydaje się
to szacunek bardzo realistyczny – na 136 tys. osób. Miasto liczyło wtedy około
50 tys. mieszkańców, więc frekwencję należy przypisać pątnikom, jacy dotarli
na te dni do Gniezna.
[…] Na murach gnieźnieńskich budynków wisiały plakaty i napisy
z napastliwymi hasłami, polemicznymi wobec politycznego przesłania zawartego
w „Orędziu” episkopatu Polski do biskupów niemieckich. […] Szczególnie
często eksponowano plakat ze znanym wizerunkiem ﬁgury Chrystusa sprzed
warszawskiej bazyliki św. Krzyża z napisem „Nie przebaczamy” oraz napis
„6.028.000 pomordowanych Polaków – nie możemy zapomnieć i nie możemy
przebaczyć!”.
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W Gnieźnie odbyło się wiele imprez: koncerty […], pokaz cyrkowy, wyścigi
żużlowe; wystąpił Centralny Zespół Estrady Wojska Polskiego, a w kinach
wyświetlano wiele interesujących ﬁlmów [..].
O napięciu panującym […] w Gnieźnie świadczą […] plotki, jakie obiegały
miasto: już to o opróżnionym na potrzeby ewentualnych aresztowań więzieniu,
już to o nadzwyczajnej koncentracji sił nie tylko MO i SB, lecz także wojska,
czy wreszcie o pięciuset oﬁcerach radzieckich mających w polskich mundurach
zabezpieczać uroczystości. Pojawiły się pogłoski o tym, że w Poznaniu podczas
uroczystości przyjęcia wędrującej z Gniezna kopii obrazu jasnogórskiego NMP
(17 kwietnia) i wielkiego wiecu z udziałem I sekretarza KC PZPR Władysława
Gomułki, dojdzie do ponownej demonstracji pracowników Zakładów
im. H. Cegielskiego. […] Wszystkie te fakty świadczą o niepokojach i lękach
społeczeństwa. Atmosfera napięcia towarzyszyła zgromadzeniom milenijnym
w kraju.
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Źródło nr 8
Cyt. za: Głos Wielkopolski, 17/18 IV 1966
Fragment przemówienia ministra obrony narodowej marszałka Mariana
Spychalskiego na wiecu w Gnieźnie w dniu 16 kwietnia 1966 r.
Towarzysze i Obywatele!
Mieszkańcy Gniezna i województwa poznańskiego!
Uczestnicy Sztafet Tysiąclecia i Zwycięstwa Wolności!
Żołnierze!
Zgromadziliśmy się tutaj, by dać wyraz szczególny obchodom ostatniego
roku Tysiąclecia Państwa Polskiego. Nieprzypadkowe to miejsce i data naszego
spotkania. Obchody Tysiąclecia wiążemy bowiem ze zdarzeniami i miejscami,
które dla narodu przedstawiają wartość szczególną. A właśnie Gniezno pamiętne
jest, jako pierwsza historyczna stolica Państwa Polskiego, które przed tysiącem lat
– na zachodnich ziemiach Polski, sięgających po Odrę i Nysę Łużycką – zatrzymało
pochód panów i knechtów niemieckich, tępiących ogniem i mieczem plemiona
słowiańskie.
Jak tęczą wielobarwną bogatej historii naszego narodu rozpiętą między
dawnymi a nowymi laty, połączone zostały najstarsze dzieje kolebki naszego
państwa – Wielkopolski i jego pierwszych stolic – Gniezna i Poznania
z najnowszymi momentami historii. Stąd II Armia Wojska Polskiego wychodziła,
by – 16 kwietnia 1945 r. – znad starej piastowskiej granicy, razem z I Armią
w składzie 200-tysięcznych sił frontowych Ludowego Wojska Polskiego wziąć
udział w ostatniej, kończącej zwycięsko wojnę z najeźdźcą hitlerowskim,
ofensywie Armii Radzieckiej […].
Dla uczczenia tych dawnych i tych najnowszych wydarzeń historycznych
zgromadziły się dziś w Gnieźnie dziesiątki tysięcy ludzi przychodząc z wielkim
dorobkiem zasłużonej Ziemi Wielkopolskiej nagromadzonym w ciągu 22 lat Polski
Ludowej i z postanowieniem uczynienia jej jeszcze zasobniejszą i piękniejszą. […]
Istotna treść powstania i chrztu państwa polskiego leży w praktycznej realizacji
mądrej myśli politycznej, słusznej idei zjednoczenia narodu w imię jego obrony
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i rozwoju. Zwyciężyła wówczas świadomość, że główną słabością wewnętrzną
było rozbicie plemienne i że trzeba je przezwyciężyć, by skutecznie stawić czoła
głównemu niebezpieczeństwu zewnętrznemu – grożącego od zachodu, skąd szli
najeźdźcy z mieczem i krzyżem w ręku, wykorzystując ideę chrześcijaństwa dla
zaborczych celów. Dla odparcia tego niebezpieczeństwa trzeba było zjednoczyć
siły wewnętrzne narodu i międzynarodowe siły narodów zagrożonych agresją
germańską. I tej mądrej polityce było podporządkowane przyjęcie chrztu
za pośrednictwem czeskim, a więc nie jako religii narzuconej przez najeźdźców,
lecz jako wspólnej idei i wiary tych, co im się oparli. Był to z punktu widzenia
interesów narodu akt pozytywny. Działalność kościoła pozostaje taką wtedy,
gdy nie jest reakcyjna, lecz jest zgodna z polityką państwa, nie przeciwstawia się
mu i nie wynosi się ponad naród. […]
Jedność narodu jest dziś mocniejsza niż w całej naszej tysiącletniej historii
[…]. Usunięte zostały z widowni naszego życia publicznego klasy podważające
jedność narodu, powodujące jego rozbicie wewnętrzne. […]
Siły przeciwne państwu ludowemu […] sięgają więc do ostatnich
odwodów. Nie przypadkowo na arenie naszego życia politycznego raptem
zaktywizowali się politycy w sutannach, część hierarchii kościelnej z najwyższym
jej przedstawicielem. Naród nasz z głęboką troską i oburzeniem w kulminacyjnym
momencie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego stanął wobec próby
zwaśnienia go w płaszczyźnie rozdwojenia naszej historii, przeciwstawienia
sprawie zbudowania państwa polskiego sprawy tysiąclecia chrztu i katolicyzmu
dla celów reakcyjnej polityki na arenie międzynarodowej, sprzecznej z popieraną
przez całe społeczeństwo polityką państwa. Szczególnie przykrym zgrzytem
w obchodach Tysiąclecia była podjęta przez część episkopatu próba prowadzenia
akcji politycznej z pominięciem państwa ludowego, w formie wystosowania
orędzia do biskupów niemieckich […].
Nie dzielą i nie podzielą naszego społeczeństwa poglądy religijne. […]
Lud województwa poznańskiego w imieniu własnym i całej Polski ogłasza
w dniu dzisiejszym akt ufundowania pomnika pierwszych królów naszych Mieszka
i Bolesława Chrobrego w najstarszej stolicy Polski – w Gnieźnie. […]
Niech żyje i rozkwita Polska Rzeczpospolita Ludowa!
Niech żyje wolność, pokój i socjalizm!
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Źródło nr 9
Stefan kardynał Wyszyński, Zapiski milenijne. Wybór z dziennika „Pro memoria"
z lat 1965-1967, Warszawa 1996. ss. 24-25
Uroczystości kościelne w Poznaniu 17 kwietnia 1966 r.
17 IV 1966, niedziela, Poznań.
Godz. 9.00 — W Farze odprawiłem Mszę świętą i wygłosiłem homilię. Fara była
przepełniona. Powrót na Ostrów Tumski bardzo trudny, gdyż obydwa mosty były
już przepełnione ludem, zmierzającym do Katedry.
Godz. 10.30 — Wyruszyliśmy z Rezydencji na most, by oczekiwać obrazu
Matki Bożej. Pochód opóźniał się, gdyż władze zabroniły procesji, a Cegielszczacy
poprzysięgli sobie, że na ramionach przyniosą Matkę Najświętszą. Długi czas
certowano się z ojcami paulinami, którzy nie chcieli wydać Obrazu. Wreszcie
pochwycono cały wóz na ramiona i dźwigano ponad 30 metrów. […]
Przejście trwało około godziny. Po umieszczeniu Obrazu na frontonie Katedry,
przemawiał arcybiskup Baraniak, jak zazwyczaj wspaniale, pięknym językiem.
Scharakteryzował powiązanie Gniezna i Poznania oraz oddanie Ludu Bożego
dla Kościoła.
Postanowiliśmy, że będę przemawiał po sumie, w przewidywaniu,
że uroczystości partyjne na placu Mickiewicza zakończą się wcześniej. Istotnie,
salut 25 strzałów armatnich o godzinie 12.00 wpadłby w środek kazania.
Nie odezwały się syreny fabryczne. Kazanie głosiłem już po zakończeniu mowy
WŁ Gomułki, który zmieszał mnie z błotem i sięgnął do mojej „głowy".
Na szczęście nic o tym nie wiedziałem. Ale gdybym nawet i wiedział,
nie broniłbym się. […]
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Źródło nr 10
Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
Procesja
z poznańskiej fary
do katedry
17 kwietnia 1966 r.

Rzesze wiernych
przechodzą z fary
do katedry.
Licznie zgromadzeni
uczestnicy uroczystości
na moście podczas
procesyjnego
przeniesienia obrazu
Matki Bożej
Nawiedzenia z fary
do katedry.
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Źródło nr 11
Na podstawie: www.youtube.com/watch?v=3Hutp3mwJVY
Fragment przemówienia Władysława Gomułki w Poznaniu 17 kwietnia 1966 r.
Jakże ograniczony i wyzbyty z narodowego poczucia państwowości musi
być umysł przewodniczącego episkopatu polskiego. Jakież to musi być zaślepienie
tego kierownika episkopatu polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną,
antynarodową ideę przedmurza.
Ten wojujący z naszym państwem ludowym nieodpowiedzialny pasterz
pasterzy, który głosi, że nie będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia
swoje urojone pretensje, których treść polityczna w naszych czasach sprowadza
się do skłócenia narodu polskiego z narodem radzieckim. Dopiero socjalistyczna
rewolucja listopadowa w Rosji otwarła narodowi polskiemu wrota
do niepodległości

