
 
 

„Nasza Przesz o ” t. 126: 2016, s. 451-453. 

WAC AW UMI SKI CM UPJPII Kraków 
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TADEUSZ GOC OWSKI CM 

 
 
 Ks. Tadeusz Goc owski urodzi  16 wrze nia 1931 w Piskach na 
Mazowszu w diecezji om y skiej. By  najm odszym z o miorga 
dzieci Feliksa i Józefy z domu Lema skiej. Nauk  w szko y podstawo-
wej odbywa  w rodzinnej miejscowo ci (1937-1945). Kontynuowa  j  
w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta c cym Ksi y Mi-
sjonarzy w Krakowie (1946-1951). wiadectwo dojrza o ci otrzyma  
w 1951 po zdaniu eksternistycznie matury w Gimnazjum im. Jana III 
Sobieskiego w Krakowie. Do Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy wst -
pi  7 pa dziernika 1949. W latach 1949-1951 przebywa  w Semina-
rium Internum w Krakowie. luby wi te z o y  15 grudnia 1951. 
Studia filozoficzno-teologiczne odby  w Instytucie Teologicznym 
Ksi y Misjonarzy w Krakowie w latach 1951-1956. 24 czerwca 1956 
otrzyma  wi cenia kap a skie z r k bpa Stanis awa Rosponda.  
 Prze o eni wys ali go na studia specjalistyczne na Wydzia  Prawa 
Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1959 
na podstawie pracy „Organizacja Seminariów Diecezjalnych prowa-
dzonych przez Zgromadzenie Misji” uzyska  tytu  licencjata z prawa 
kanonicznego. Po studiach na KUL-u przez rok by  wyk adowc  prawa 
kanonicznego w Instytucie Teologicznym Ksi y Misjonarzy. W roku 
1960 zosta  skierowany do pracy w Diecezjalnym Seminarium Du-
chownym w Gda sku-Oliwie, gdzie prowadzi  wyk ady z prawa kano-
nicznego oraz rubryk. W roku 1967 mianowano go wicerektorem tego  
seminarium. W 1969 uda  si  do Rzymu na Uniwersytet w. Tomasza 
(Angelicum) w celu kontynuacji studiów specjalistycznych z prawa 
kanonicznego. W dniu 20 marca 1970 na podstawie rozprawy „Semina-
ria Dioecesana Postridentina directioni Congregationis concredita prae-
sertim in Polonia” uzyska  stopie  doktora. Po powrocie do Polski kon-
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tynuowa  prac  w Seminarium Gda skim. 5 pa dziernika 1970 Prymas 
Polski Stefan Kard. Wyszy ski mianowa  go konsultorem Trybuna u 
Prymasowskiego „Super rato”. W 1971 zosta  mianowany rektorem 
Seminarium Gda skiego. 9 kwietnia 1973 zosta  wybrany wizytatorem 
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy. Podczas sprawo-
wania tego urz du (do 1982) kontynuowa  wysy anie polskich misjona-
rzy na misje na Madagaskarze, a w 1976 zainicjowa  now  misj  
w Zairze jednocze nie by  wyk adowc  prawa kanonicznego w Instytu-
cie Teologicznym Ksi y Misjonarzy. Od 1976 by  cz onkiem Komisji 
Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa Polonii Zagranicznej oraz Komi-
sji Episkopatu dla Spraw Seminariów Duchownych. W 1982 obj  
przej ciowo redakcj  czasopisma „Nasza Przesz o ” po mierci 
ks. Alfonsa Schletza CM. W latach 1982-1983 ponownie zosta  skiero-
wany do Gda ska-Oliwy, w charakterze rektora seminarium i superiora 
domu oraz wyk adowcy prawa kanonicznego.  
 22 marca 1983 otrzyma  nominacj  na biskupa pomocniczego die-
cezji gda skiej ze stolic  tytularn  Beneventum. wi cenia biskupie 
otrzyma  17 kwietnia 1983 w Bazylice Naj wi tszej Maryi Panny 
w Gda ski. Udzieli  mu ich kardyna  Józef Glemp, prymas Polski, 
któremu towarzyszyli Lech Kaczmarek, biskup diecezjalny gda ski 
i Albin Ma ysiak, biskup pomocniczy krakowski. Po mierci biskupa 
Lecha Kaczmarka (31 lipca 1984) pe ni  urz d administratora diecezji. 
31 grudnia 1984 roku papie  w. Jan Pawe  II mianowa  go biskupem 
diecezji gda skiej. 25 marca 1992 po reorganizacji podzia u admini-
stracyjnego Ko cio a w Polsce i utworzeniu metropolii gda skiej zo-
sta  wyniesiony do godno ci arcybiskupa i metropolity. Patronowa  
rozwojowi najpierw podziemnych, pó niej oficjalnych struktur NSZZ 
„Solidarno ”. Uczestniczy  w pracach Komisji Wspólnej Rz du 
i Episkopatu. Pe ni  tak e obowi zki Duszpasterza Ludzi Pracy oraz 
Duszpasterza Ludzi Morza. Patronowa  Fundacji Dzie o Nowego Ty-
si clecia. Dwukrotnie: w 1987 i 1999 go ci  w Gda sku papie a Jana 
Paw a II podczas jego podró y apostolskich do Polski. Pos ug  arcy-
biskupa pe ni  do roku 2008. Po osi gni ciu wieku kanonicznego z o-
y  rezygnacj  z urz dowania. Jako arcybiskup senior jednak dalej 

bardzo aktywnie uczestniczy  w yciu Ko cio a zarówno lokalnego 
jak i w Polsce. Zmar  3 maja 2016 w Uroczysto  Naj wi tszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym  
 



P. KSI DZ ARCYBISKUP TADEUSZ GOC OWSKI CM 
 

453

w Gda sku. Mszy w. pogrzebowej w dniu 6 maja w intencji zmar ego 
Ksi dza Arcybiskupa Seniora Tadeusza Goc owskiego z udzia em 
Episkopatu Polski przewodniczy  Ksi dz Arcybiskup S awoj Leszek 
G ód  Metropolita  Gda ski.  Po  Mszy  w.  trumna  z  cia em zmar ego  
zosta a z o ona w krypcie biskupów gda skich.  
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