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6 listopada 2014 roku na Wydziale teologicznym uniwersytetu Śląskiego w kato-
wicach odbyło się otwarcie ekspozycji poświęconej arcybiskupowi Józefowi gawlinie. 
Wystawa, przygotowana przez Polską Misję katolicką w anglii i Walii oraz instytut 
i Muzeum gen. sikorskiego w londynie, ukazywała niepublikowane wcześniej zdjęcia 
obrazujące drogę przebytą przez biskupa polowego Wojska Polskiego na frontach ii wojny 
światowej. gości przywitał ks. dr hab. antoni Bartoszek, dziekan Wydziału teologiczne-
go uniwersytetu Śląskiego, następnie historię wystawy przybliżył ks. prałat stefan Wy-
lężek, rektor Polskiej Misji katolickiej w anglii i Walii. następnie ks. prof. dr hab. Jerzy 
Myszor zaprosił do udziału w dyskusji panelowej, która odbyła się w sali „gościa nie-
dzielnego”. debata zaproszonych historyków miała na celu omówienie tych elementów 
biografii biskupa gawliny, które dotychczas nie były podnoszone w publikacjach jemu 
poświęconych. dobrany został zespół specjalistów z różnych dziedzin: ks. prałat stefan 
Wylężek, rektor Polskiej Misji katolickiej w anglii i Walii, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor 
(uŚ), prof. Wiesław Wysocki (uksW), dr Jacek żurek, dr hab. adam dziurok (iPn ka-
towice), ks. dr damian Bednarski (uŚ), mgr ewa olszowy (Biblioteka teologicznej uŚ), 
płk Marek Walancik, dr. Jacek kurek (uŚ). W debacie zabrał głos również arcybiskup 
damian zimoń.

Poruszony został problem braku całościowej biografii biskupa gawliny. istnieje dużo 
publikacji dotyczących niektórych wydarzeń, w których brał udział, jednak nie powstała 
do tej pory żadna biografia. opublikowane zostały jego Wspomnienia, pisał on również 
dzienniki, zastrzegł jednak, że po dopiero 50 latach od jego śmierci można będzie je opub-
likować.

następnym zagadnieniem była kwestia rozproszenia źródeł archiwalnych. niektóre 
z nich znajdują się w archiwum w londynie, inne z nich w rzymie, a także w wielu in-
nych miejscach, które związane były z biskupem. ks. prałat stefan Wylężek powiedział, 
że archiwum londyńskie, będące prywatnym archiwum biskupa polowego, zawiera 308 
jednostek archiwalnych, wśród nich biografie oraz dokumenty urzędowe. archiwum misji 
wojskowej kierował ks. górczewski, obecnie znajduje się ono pod opieką Polskiej Misji 
katolickiej w anglii i Walii. W latach dziewięćdziesiątych został zaprowadzony indeks 
archiwum. W roku 2003 archiwum zostało przeniesione do londynu i obecnie toczą się 
dalsze prace inwentaryzacyjne. Ponadto dokumenty dotyczące jego osoby rozproszone 
są w archiwach kościelnych w Warszawie, w tym w archiwum konferencji episkopatu 
Polski, a także w archiwach iPn. Przy okazji analizy tych dokumentów widoczne są kon-
sekwencje podwójnej jurysdykcji księży na emigracji, w czasie i po ii wojnie światowej. 
rząd londyński przyjął żołnierzy polskich i kapelanów, zaczął umieszczać ich w obozach 
przygotowujących żołnierzy do życia cywilnego. kapelani znajdujący się w tych obo-
zach po wojnie nie mieli przyznanej jurysdykcji wśród żołnierzy. Później istniały dwie  
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struktury jurysdykcyjne: cywilna i wojskowa. cywilną jurysdykcję sprawował ksiądz in-
fułat Władysław staniszewski. Bp gawlina zostawił misję wojskową ks. Bronisławowi 
Michalskiemu. Jurysdykcja wojskowa została rozwiązana w latach sześćdziesiątych.

kolejnym zagadnieniem był stosunek organów bezpieczeństwa Polski ludowej do 
osoby Biskupa Polowego. W 1946 roku padła propozycja objęcia przez biskupa gawli-
nę stanowiska biskupa koadiutora w katowicach. sam duchowny podjął starania o wizę 
do Polski, wyrażając chęć powrotu. Plany te były jednak zachowywane w tajemnicy 
i dopiero po latach ujawnił je abp szczepan Wesoły. istniały pogłoski, że biskup gaw-
lina był jednym z kandydatów na stolicę biskupią we Wrocławiu. Jak już jednak wspo-
mniano, nie otrzymał wizy wjazdowej do Polski i plan powrotu musiał zostać zarzucony.  
dr hab. adam dziurok z katowickiego oddziału instytutu Pamięci narodowej powie-
dział, że biskup gawlina nie posiada teczki personalnej założonej przez sB. istnieją je-
dynie pojedyncze dokumenty dotyczące jego osoby w innych teczkach. Pojawiły się one 
od roku 1964, odkąd utworzono iV departament służby Bezpieczeństwa do spraw walki 
z kościołem. Przechowywane są meldunki i prywatna korespondencja. Pierwszym do-
niesieniem jest akt oskarżenia ks. górnika oMi, któremu zarzucano przechowywanie 
listu pasterskiego gawliny, podważającego ustrój Prl. następnym śladem, jaki ordyna-
riusz WP pozostawił po sobie w archiwach sB jest tak zwany „meldunek Maksymowicza” 
– relacja z wizyty domniemanego siostrzeńca biskupa w katowickiej kurii. Maksymo-
wicz był prawdopodobnie wysłannikiem uB, który miał zbadać tę instytucję. W aktach  
z lat 1958–1964 nazwisko gawliny pojawia się ośmiokrotnie, był bowiem kandydatem na 
kardynała. zdefiniowany został jako wróg władzy ludowej oraz przeciwnik kard. stefa-
na Wyszyńskiego. Władze Prl upatrywały konflikt gawliny z prymasem w rzekomych 
atakach za zbytnią pobłażliwość dla komunistów. kolejnym zagadnieniem podejmowa-
nym przez sB był konflikt gawlina – Wyszyński na tle problemu opieki duszpasterskiej 
nad Polonią. znaleziono teczkę z korespondencją episkopat – gawlina. zawiera ona oko-
ło 50 listów, w których pojawia się jednak obraz dwóch przyjaciół a nie wrogów, jakby 
wbrew twierdzeniom sB o rzekomym konflikcie, który miał jedynie charakter ambicjo-
nalny. Papież Jan XXiii planował kreować biskupa gawlinę kardynałem, ale zostało to 
zablokowane przez kardynała Wyszyńskiego. doszło między nimi do zgrzytu już podczas 
pierwszego spotkania, dotyczącego kwestii polonijnych. na pogrzebie gawliny prymas 
Wyszyński nie zabrał głosu, mimo że przewodniczył liturgii, co miało być gestem symbo-
licznym. Przy okazji rozpatrywania konfliktu z prymasem został na panelu wspomniany 
konflikt sikorski – gawlina, jaki zrodził się w związku z podróżą biskupa do stanów 
zjednoczonych.

następnie podczas debaty głos zabrał arcybiskup senior damian zimoń. Wskazał on, 
że konflikt gawlina – Wyszyński należy rozpatrywać przez pryzmat podziałów, które 
istniały w przedwojennej Polsce, których wydźwięk istnieje do dziś, oraz przez pryzmat 
trudnych, powojennych realiów. trzeba na ten spór patrzeć szerzej: wynika on z różnego 
podejścia hierarchów do kwestii relacji państwo – kościół.

zachowały się książki z księgozbioru biskupa polowego. książki te są rozproszone, 
część znajduje się w bibliotece teologicznej uniwersytetu Śląskiego, oraz w bibliotece to-
warzystwa chrystusowego, stąd też nie istnieje kompletny spis inwentarzowy jego biblio-
teki. gawlina pozostawiał znaki własnościowe, które miały specyficzną, bogato zdobioną 
formę. istniała nawet ruchoma biblioteka lotnicza biskupa polowego, o czym świadczy 
jeden ze znaków własnościowych na książkach. gawlina wywarł wpływ na inteligencję 
emigracyjną, o czym świadczą dedykacje na ofiarowanych mu książkach. W kolekcji były 
obecne dzieła teologiczne, filozoficzne i historyczne.
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kolejnym zagadnieniem przywołanym przez prowadzącego ks. prof. Jerzego Myszo-
ra był odbiór biskupa gawliny obecnie. Padło pytanie, czy jest on dzisiaj postacią tylko 
historyczną, czy już pewną ikoną. Jako kapłan gawlina przez dwa lata był proboszczem 
parafii św. Barbary w chorzowie. W tym czasie jego działalność wpłynęła na rozwój 
duszpasterstwa: powstała gazetka parafialna, ochronka dla dzieci, parafia wydawała 
obiady dla bezdomnych. sam przyjął sakrę we własnej parafii, co było ewenementem,  
a w swoim herbie zawarł wizerunek św. Barbary. robotniczy etos pozostał obecny  
w jego działalności do końca życia.

Podczas debaty zauważono, że rośnie zainteresowanie Wspomnieniami abp. gawliny. 
są one bogatym źródłem informacji na temat ich autora. Prowadzący panel, ks. Myszor 
zauważył, że tym, co znacznie utrudnia napisanie pełnej biografii abp. gawliny, jest wie-
loaspektowość jego działalności.

W podsumowaniu uczestnicy panelu zgodnie stwierdzili, że brakuje dziś postaci wy-
razistych. Popularność gawliny wynika właśnie z barwności jego osobowości. Jest on 
dzięki duszpasterzowaniu wśród Polonii znany na całym świecie, a postać wielkiego for-
matu ma olbrzymi wpływ na kształtowanie świadomości narodowej. Patriotyzm biskupa 
polowego i obecność wśród żołnierzy może intrygować. Był człowiekiem uczciwym i pra-
cowitym. nie był on „poprawny politycznie”, był za to niekwestionowanym autorytetem, 
który jest dziś potrzebny ludziom kościoła.


