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Wielki Napoleon Bonaparte powiedział,  

że wszystkie ważne sprawy świata rozpoczęły się w Gdańsku.  

Moje dorosłe, duchowe życie, też 

Abp T. Gocłowski 
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Streszczenie 

Prezentowany tekst ukazuje niektóre fakty z biografii abpa Tadeusza Gocłowskiego, który żył 

i działał w okresie bardzo ważnym dla Kościoła i Ojczyzny. I nie był on tylko świadkiem tych 

historycznych wydarzeń, ale aktywnym ich uczestnikiem. W świetle ewangelicznych rad 

niósł pomoc drugiemu człowiekowi i ludziom żyjącym w różnych środowiskach, także dale-

kich od Kościoła. Był człowiekiem budującym mosty wzajemnej relacji na płaszczyźnie 

ludzkiej, religijnej i narodowej.  

 

Abstract 

The article presents some facts from the biography of Archbishop Tadeusz Gocłowski who 

lived and worked in a very important period for the Church and Motherland. And he was not 

merely a witness of these historic events, but an active participant. In the light of the evangel-

ical counsel, he carried help to people living in different environments, also distant from the 
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Church. He was a man who built bridges for mutual relations on a human, religious and na-

tional level. 

 

 

 

Wstęp 

 

W maju ubiegłego roku odszedł do domu Ojca abp Tadeusz Gocłowski. W opinii abpa 

H. Muszyńskiego to jeden z najwybitniejszych biskupów XX wieku, który swoim życiem i 

nauczaniem pokazywał drogi wiary we współczesnym świecie1. Tu w Gdańsku przeżył swoje 

dorosłe i duchowe życie głęboko wpisując się nie tylko w historię Pomorza Gdańskiego. 

Człowiek otwarty na drugiego, na sprawy duszpasterskie i społeczne. Jego księga życia zosta-

ła zapisana bardzo licznymi wydarzeniami, które inicjował i aktywnie w nich uczestniczył. 

Jedne są powszechnie znane, a drugie mniej. W niniejszym opracowaniu zostaną przedsta-

wione wybrane wydarzenia z jego życia ubogacone wspomnieniami zmarłego hierarchy oraz 

wypowiedziami innych osób.       

 

Dom rodzinny i szkoła 

   

           Tadeusz Gocłowski urodził się 16 września 1931 roku w Piskach na Mazowszu, nieda-

leko Łomży, gdzie rodzice, Feliks i Józefa z domu Lemańska, zakupili gospodarstwo rolne po 

powrocie z emigracji w USA. Był najmłodszym z ośmiorga dzieci. W rozmowach często 

wracał do domu rodzinnego, w którym wychowywany był w duchu religijnym i patriotycz-

nym. W wywiadzie udzielonym B. Kanold tak wspominał: Pamiętam stary dworek poprzed-

nich właścicieli, ale ojciec wybudował nowy, przestronniejszy dom. Miał świadomość, że ku-

pił ziemię, aby ją uprawiać, ale ta praca go nie bardzo pociągała, interesował się handlem i 

życiem publicznym. Przez jakiś czas prowadził sklep, został nawet sołtysem. Mama zajmowała 

się domem i dziećmi. Rodzina nie była bogata, jednak warunki pozwalały na normalne, do-

statnie życie, bez specjalnych braków 2. 

W kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piskach został ochrzczony, bierzmowany i 

przystąpił do I Komunii św., a także służył przy ołtarzu jako ministrant. Przed wojną zdążył 

                                                
1 Zob. Z Ewangelii czerpał światło i moc do swojej posługi, w:  Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej 

(KAI), Warszawa 20(2016)14. 
2 B. Kanold, Spotkania o zmierzchu, Gdańsk 2012, s. 12-13.  
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ukończyć tylko dwie klasy szkoły podstawowej, a następne podczas sowieckiej okupacji w 

latach 1939-1941. Jak pisze W. Lauer przez kolejne trzy lata nie mógł uczęszczać do szkoły, 

gdyż dla polskich dzieci szkoły były zamknięte. Uczył się więc ze starszym rodzeństwem w 

domu. Dlatego w okresie od jesieni 1944 r. do stycznia 1946 r. w przyspieszonym tempie 

ukończył szkołę podstawową. W 1946 roku opuścił rodzinne strony i wyjechał do Krakowa, 

gdzie rozpoczął naukę w Gimnazjum, a następnie w Liceum Księży Misjonarzy św. Wincen-

tego a Paulo (Niższe Seminarium Duchowne)3. Okres ten nie był dla niego i rodziny łatwy, 

gdyż ojciec był w niewoli rosyjskiej, matka z dziećmi w Piskach, a on w Krakowie. Nie na-

rzekał. W tym okresie – jak wyznaje w wywiadzie B. Kanold -  martwił się sytuacją w Polsce, 

gdzie panował stalinowski komunizm, który dla Kościoła i Ojczyzny był ciężkim doświad-

czeniem. I tak wspomina jeden zabawny: Pamiętam, że któregoś 1 maja zobowiązano szkołę 

do udziału w pochodzie. Z transparentem! Początkowo nieśliśmy go zwinięty w rulon, dopiero 

na ulicy, przy Rynku Głównym, gdzie zaczynała się manifestacja, rozłożyliśmy go na całą sze-

rokość jezdni. Napis wyglądał dumnie: ‘Gimnazjum Księży Misjonarzy uczy, wychowuje i 

bawi’. Prawie natychmiast dopadło nas dwóch młodzieńców, którzy klnąc siarczyście, kazali 

transparent zwinąć i iść do domu 4.  

W 1951 roku przystępował do egzaminów maturalnych. Pierwszy złożył w Liceum 

Księży Misjonarzy, a drugi eksternistycznie w Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Kra-

kowie. Ten ostatni składał się z dwunastu przedmiotów i odsiew był ogromny – jak wyznaje 

maturzysta Tadeusz Gocłowski – gdyż zdała go jedna trzecia kolegów5. Fakt ten obrazuje 

jakie było nastawienie władz komunistycznych do młodzieży z liceum katolickiego. Pewnie 

dlatego jako późniejszy biskup gdański popierał rozwój szkolnictwa katolickiego oraz harmo-

nijną współpracę ze szkolnictwem państwowym i prywatnym z uszanowaniem ich autonomii.  

 

W zgromadzeniu księży misjonarzy  

 

Po złożeniu egzaminu maturalnego w 1951 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w 

Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie i w tym samym roku 15 grudnia złożył śluby wie-

czyste. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 r. w Krakowie z rąk bpa Stanisława 

Rosponda, biskupa pomocniczego krakowskiego. Następnego dnia celebrował Mszę św. pry-

micyjną w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie, w której uczestniczyli 

                                                
3 W. Lauer, Życiorys Metropolity Gdańskiego, w: Msza św. w 50 lecie świeceń kapłańskich Arcybiskupa Metro-

polity Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego, Gdańsk 2006, s. 9.  
4 B. Kanold, dz. cyt., s. 17. 
5 Tamże, s. 18. 
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rodzice, krewni i przyjaciele. Dodajmy, że w tym samym kościele błogosławił związek mał-

żeński swojego starszego o dwanaście lat brata. Państwo młodzi czekali z uroczystością za-

ślubin na niego. Kilka dni później prymicje odbyły się w rodzinnej parafii w Piskach 6. 

Bezpośrednio po świeceniach kapłańskich – jak pisze W. Lauer - rozpoczął studia na 

Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył 

1959 r. uzyskawszy stopień licencjata. Przez rok był wykładowcą prawa kanonicznego i języ-

ka łacińskiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, a w latach 1960 - 

1968 r. w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku Oliwie, gdzie pełnił także obo-

wiązki wicerektora i rektora seminarium. W roku 1970, po rocznym pobycie w Rzymie, na 

podstawie dysertacji Potrydenckie seminaria diecezjalne powierzone kierownictwu Zgroma-

dzenia Misji – w szczególności w Polsce uzyskuje doktorat z prawa kanonicznego na Uniwer-

sytecie św. Tomasza w Rzymie i powraca do Polski.  

W latach 1970-1973 był rektorem w Seminarium Duchownym w Gdańsku Oliwie oraz 

sędzią w Prymasowskim Trybunale Super rato w Warszawie. W roku 1973 r. zostaje wybrany 

na wizytatora (prowincjała) Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie 

i pełni ten urząd do 1982 roku. Jednocześnie był wykładowcą w Instytucie Teologicznym 

Księży Misjonarzy w Krakowie oraz przez rok kierował wydawnictwem Nasza Przeszłość, 

przygotowując do druku tomy 56 i 57. Jako prowincjał przeprowadzał wizytacje polskich 

placówek Księży Misjonarzy m.in. w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

na Madagaskarze, we Włoszech, Francji oraz w Związku Radzieckim. Po upływie kadencji 

powrócił do Gdańska i ponownie został rektorem w Biskupim Seminarium Duchownym7.  

Jak można zauważyć, czas prezbiteratu ks. Gocłowskiego wypełniony był nie tylko 

codziennymi obowiązkami wynikającymi ze święceń kapłańskich, ale nade wszystko pracą 

naukową i dydaktyczną oraz realizacją różnych funkcji w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy. 

W tym okresie poznawał Kościół w wymiarze powszechnym oraz kulturę europejską i świa-

tową. I na pewno był to czas jego duchowego i intelektualnego przygotowania do zadań, które 

wkrótce otrzymał w Kościele katolickim.   

 

Następca apostołów 

 

W grudniu 1982 r. w wypadku samochodowym zginął gdański biskup pomocniczy 

Kazimierz Kluz. Dlatego biskup gdański Lech Kaczmarek zwrócił się do Watykanu z prośbą 

                                                
6 Tamże, s. 28.  
7 W. Lauer, dz. cyt.  s. 10.  
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o nowego biskupa pomocniczego. W odpowiedzi Stolica Apostolska przesłała w dniu 23 mar-

ca 1983 r. bullę mianując ks. Tadeusza Gocłowskiego biskupem tytularnym Benevento i po-

mocniczym biskupa gdańskiego8. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia 1983 r. w Bazyli-

ce pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku z rąk kardynała Józefa Glempa 

Prymasa Polski, któremu towarzyszyli Lech Kaczmarek, biskup gdański i Albin Małysiak, 

biskup pomocniczy krakowski. Do młodego biskupa Tadeusza powiedział wówczas Prymas 

Polski m.in.: Nie ma bowiem ważniejszej sprawy w Kościele jak posługa sakramentom świę-

tym i Słowu. (…). Gdy żyjemy sakramentami świętymi, umacniamy się w świętości, a święty 

Kościół to wielka pomoc dla jakże często błądzącego po manowcach społeczeństwa.(…) Ta 

wspaniała diecezja nadmorska, to przede wszystkim bogactwo przeszłości. Ślady tej wzniosłej 

działalności ludzkiej i działalności Kościoła (…) Przeszłość uczy nas wielkiej mądrości, jaką 

okazywali mieszkańcy tego miasta. Na Złotej Bramie widnieje napis „Zgodą małe państwa 

rosną, niezgodną wielkie upadają”. Taką sentencję gdańszczanie wypisali przed wiekami na 

Złotej Bramie. Ty będziesz pracował także w teraźniejszości. Teraźniejszość zaś jest pełna 

dynamizmu. (…) Przed Tobą także przyszłość, przyszłość pełna nadziei, przyszłość, w którą 

musisz iść z radością 9. Jakże ważne słowa usłyszał w dniu konsekracji bp Tadeusz i starał się 

je wiernie wypełniać do końca swego życia. Miał świadomość, że jedyną drogą do ich reali-

zacji jest Jezus Chrystus, dlatego jako dewizę biskupią wybrał słowa z Ewangelii św. Marka 

Credite Evangelio (Zawierzcie Ewangelii). Te słowa były dla niego najgłębszym źródłem – 

jak stwierdził abp H. Muszyński - do zawierzenia Bogu i człowiekowi w czasie kapłańskiej i 

biskupiej posługi10. Te słowa stały się jego programem, o którym sam mówił do diecezjan w 

Katedrze Oliwskiej: Zawierzcie tej Ewangelii, która przez 1000 lat kształtowała życie Pola-

ków. To zawierzenie musi się dokonać przez dzieło katechizacji na wszystkich szczeblach wy-

chowania młodego pokolenia. A sprawdzian tego zawierzenia niech będzie widoczny w rodzi-

nach, w zakładach pracy i uczelni 11. 

W latach 1983-1984 sprawował urząd wikariusza generalnego diecezji, a po śmierci 

bpa Lecha Kaczmarka został wybrany 1 sierpnia 1984 r. administratorem diecezji gdańskiej. 

Następnie Stolica Apostolska 31 grudnia 1984 r. mianowała bpa Tadeusza Gocłowskiego 

biskupem gdańskim. Uroczysty ingres do Katedry Oliwskiej odbył się 2 lutego 1985 roku. Jan 

Paweł II Bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. powołał nowe diecezje i me-

                                                
8 L. Kaczmarek, Komunikat, w: Miesięcznik Diecezjalny Gdański (MDG) 1-3(1983)38.  
9 J. Glemp, Kazanie podczas Mszy św. konsekracyjnej Ks. Bpa Tadeusza Gocłowskiego, w: MDG 4-7(1983)80-

82.  
10 Z Ewangelii czerpał światło, dz. cyt., s. 12.  
11 T. Gocłowski, Przemówienie Biskupa, w: MDG 1-2(1985)20.  
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tropolie w Polsce, a w tym Metropolię Gdańską, ustanawiając bpa Tadeusza Gocłowskiego 

pierwszym arcybiskupem i metropolitą gdańskim. Paliusz metropolitalny otrzymał w Bazyli-

ce św. Piotra w Rzymie 12.  

 

Posługa biskupa 

 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski – jak czytamy w Biuletynie Katolickiej Agencji In-

formacyjnej - uczestniczył w czterech sesjach Synodu Biskupów w Rzymie, był członkiem 

Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych oraz Kongregacji ds. Biskupów. 

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski wszedł w skład Rady Stałej Episkopatu Polski. 

Objął funkcje przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komisji ds. 

Duszpasterstwa Ludzi Morza. Był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Episkopatu i 

Rządu RP. Został członkiem Komisji ds. Seminariów Duchownych, Komisji ds. Zakonnych, 

Komisji Prawnej i Komisji Iustitia et Pax, a także referentem ds. biskupów emerytów. W  

archidiecezji gdańskiej założył dwutygodnik katolicki Gwiazda Morza oraz rozgłośnię Radio 

Plus. Był przewodniczącym Kościelnej Redakcji Radiowej Mszy św. dla Marynarzy i Ryba-

ków13. Abp Gocłowski, wypełniając swoją biskupią dewizę Zawierzcie Ewangelii, rozumiał 

media jako szczególną przestrzeń ewangelizacji. Dlatego prowadził cyklicznie audycje i chęt-

nie udzielał wywiadów w mediach lokalnych i krajowych. Dodajmy, że był cenionym reto-

rem, wykładowcą akademickim oraz autorem wielu artykułów drukowanych w czasopismach 

diecezjalnych i ogólnopolskich. 

Zadaniem biskupa jest nie tylko głoszenie Ewangelii, ale troska o świętość Ludu Bo-

żego, o czym mówił kard. Glemp w dniu sakry bpa Gocłowskiego. Pamiętał o tym gdański 

hierarcha, gdyż często celebrował sakramenty święte i sakramentalia oraz przypominał o oso-

bistej świętości człowieka w listach pasterskich, orędziach czy odezwach kierowanych do 

wiernych.  

Abp Tadeusz w czasie posługi pasterskiej mocno angażował się w życie społeczne 

(podobnie jak jego ojciec), a szczególnie w obronę praw robotników. Dlatego od samego po-

czątku patronował rozwojowi struktur Solidarności i wspierał robotników w czasie prześla-

                                                
12 Zob. S. Bogdanowicz, Na Wojciechowym szlaku, Gdańsk 2007, s. 87-91; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Pol-

sce, Warszawa 2000, s. 122; M. Paracki, Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski Metropolita Gdański, w: 

Biuletyn Informacyjny Kościelnej Służby Mężczyzn Semper Fidelis, Gdańsk 17(2002)2; W. Polak, Kto jest kim 

w Kościele katolickim, Warszawa 1996, s. 67; Nowy Biskup Gdański, w: MDG 1-2(1985)2; Informator Archidie-

cezji Gdańskiej, Gdańsk 2015, s.8; Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk 1996, s. 41; Schematyzm Ar-

chidiecezji Gdańskiej, Gdańsk 2011, s. 60-61.  
13 Zob. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, w: KAI 20(2016)13. 



223 

 

 

 

dowań i w okresie wolności. Poprzez komisję charytatywną, a później przez Caritas pomagał 

więźniom politycznym, internowanym i potrzebującym pomocy jak przypomina J. Hlebo-

wicz14. W wolnej Polsce prze wiele lat uczestniczył w pracach Komisji Wspólnej Rządu i 

Episkopatu. Z woli Episkopatu Polski uczestniczył w rozmowach politycznych w Magdalence 

i w negocjacjach w Hucie Warszawa, które doprowadziły do zakończenia strajku w tymże 

zakładzie pracy. W wielu także innych spotkaniach angażował się w pomoc człowiekowi i na 

trudnej drodze ku wolności. Czy były wówczas jakieś wątpliwości? – zapytał hierarchę gdań-

skiego redaktor A. Hlebowicz. Abp Gocłowski na postawione pytanie odpowiedział: Jeśli 

były, a były na pewno, to pragnienie osiągnięcia celu, jakim jest wolność, nie tylko własna, 

ale także krajów europejskich, które pozostawały pod wpływem i naciskiem politycznym 

Związku Sowieckiego, była ważniejsza niż jakieś obawy. (…) Jestem przekonany, że większa 

od nich była nadzieja na odzyskanie wolności, która się już zbliżała, ale walczono o nią wcze-

śniej – w roku 1970, 1980, 1981, podczas stanu wojennego. Aresztowania ludzi, internowa-

nia, represje, to wszystko było poza nami, a przed nami była jutrzenka wolności. Mówię o tym 

trochę idealistycznie i poetycko, ale taka wówczas była rzeczywistość. Dzisiaj to widzimy i 

dlatego mnie denerwuje, gdy ludzie z pewnych kręgów mówią, że za czasów komunistycznych 

było lepiej, łatwiej niż w obecnej rzeczywistości. Byłem przy narodzinach wolności, przy 

otrząsaniu się z komunizmu i równocześnie dobrze pamiętam lata 1951, 1952,1953, a więc 

okres makabrycznego stalinizmu. Kiedy człowiek patrzył na procesy sądowe, kiedy fanta-

styczni ludzie, którzy złożyli ofiary z samych siebie, i oto po latach pojawiła się możliwość 

odzyskania wolności. Myślę, że nadzieja na odzyskanie wolności była ważniejsza niż obawy15. 

Ogromne znaczenie dla odzyskania wolności miały wizyty apostolskie Jana Pawła II 

w Polsce. Niezapomniane wizyty papieskie w 1987 r. w Gdyni i w Gdańsku na Zaspie oraz w 

1999 r. w Gdańsku i w Sopocie, gdzie Jan Paweł II upominał się o poszanowanie praw i god-

ności człowieka. Abp Gocłowski jako pierwszy z biskupów gdańskich witał i uczestniczył w 

papieskich spotkaniach na Gdańskim Wybrzeżu. Wcześniej musiał pokonać wiele dyploma-

tycznych i organizacyjnych trudności, ale miał świadomość, że spotkania te umocnią wiarę w 

Boga oraz więź międzyludzką dla dobra Kościoła i Ojczyzny. I tak rzeczywiście się stało 16. 

W ten proces umacniania wiary wpisała się koronacja obrazu Matki Boskiej z Trąbek Wiel-

kich, której dokonał Jan Paweł II na Zaspie w roku 1987 oraz koronacja obrazu Pani Wejhe-

rowskiej w Sopocie w 1999 roku.   

                                                
14 J. Hlebowicz, Po drugiej stronie, ale z nami, w: Gość Niedzielny, Gdańsk 44(2016)VI. 
15 A. Hlebowicz, Świadek, Warszawa 2008, s. 133-134. 
16 Tamże,  s. 49-51 oraz M. Paracki, Rola Kościoła w przygotowaniu wizyty Ojca świętego, w: MDG 10-

12(1999)555-565. 
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Pierwszy Metropolita Gdański nie tylko zapraszał Jana Pawła II do grodu nad Bałty-

kiem, ale wielokrotnie z wiernymi odwiedzał Papieża w Watykanie. Należy tu wspomnieć 

m.in. doroczne pielgrzymki na imieniny Karola Wojtyły czy rok 2000 i 2003, kiedy do Waty-

kanu przybył z kilkutysięczną rzeszą gdańszczan17. Kardynał Stanisław Dziwisz tak posumo-

wał te spotkania: abp Gocłowski często bywał w Rzymie i zawsze serdecznie podejmował go 

Jan Paweł II. Myślę, że oni byli na te samej fali. Bardzo dobrze się rozumieli. Jan Paweł II 

polegał na jego ocenach sytuacji w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza w okresie walki o wolność i 

prawa człowieka 18. 

Jako biskup gdański angażował się w organizację Dnia Papieskiego obchodzonego w 

Polsce od 2001 roku, co podkreślił w wywiadzie Prymas Polski abp W. Polak  mówiąc: zaw-

sze bardzo głęboko przeżywał każdy Dzień Papieski, zawsze był do dyspozycji i zawsze całym 

sercem z młodzieżą19. Czynnie angażował się w Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, będącą 

żywym pomnikiem Jana Pawła II, wspierającą materialnie utalentowaną młodzież z ubogich 

rodzin. Prezes tejże Fundacji ks. Jan Drob tak wspomina zmarłego hierarchę: był wielkim pa-

triotą, kochał Polskę i starał się zachęcać młodzież do patriotyzmu, nie tylko osobistego, ale i 

społecznego. Pracowaliśmy razem dla fundacji, pomagał w jej zakładaniu, opiekował się fun-

dacją i młodzieżą. Kochał młodzież i młodzież jego też kochała 20. 

Jako Pasterz Kościoła gdańskiego w trosce o depozyt wiary niestrudzenie przewodni-

czył w uroczystościach diecezjalnych i parafialnych, przeprowadzał wizytacje kanoniczne, 

erygował 45 nowych parafii, głosił rekolekcje w kraju i poza granicami Polski. Był wielkim 

propagatorem m.in. szkół, ruchów i stowarzyszeń katolickich. Dbał o kontakt ze światem na-

uki, kultury i pracy. Odwiedzał m.in. urzędy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły i szpitale. Spo-

tykał się z ludźmi w jakże różnych środowiskach. Podczas tych spotkań często wsłuchiwał się 

w głos ludzi, a potem podejmował tematyczną refleksję z pełnym szacunkiem do responden-

tów. Uważał bowiem, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest wzajemnym ubogace-

niem, co słusznie zauważył A. Grajewski pisząc o abpie Tadeuszu, że potrafił rozmawiać z 

Kaszubami i Kresowiakami, pisarzami i artystami oraz z działaczami opozycji demokratycz-

nej. Był człowiekiem porozumienia, choć nie w na każdych warunkach i nie za każdą cenę21. 

W tym miejscu trzeba wspomnieć Areopag Gdański, który w 2000 r. powołał abp Gocłowski. 

                                                
17 B. Kanold, dz. cyt., s. 69.  
18 S. Dziwisz, Doskonale się z Janem Paweł II rozumieli, KAI, Warszawa 20(2016)14. 
19 W. Polak, Odszedł kapłan otwartego serca, ducha i umysłu, w: tamże. 
20 J. Drob, Zachęcał młodzież do patriotyzmu,  w: także, s. 15. 
21 A. Grajewski, Ważny nie tylko dla Gdańska, w: Gość Niedzielny (2016)32-33. 
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Przez szereg lat Areopag gromadził rzesze ludzi, którzy uczestniczyli w dyskusji o proble-

mach Kościoła i Polski.  

Mamy świadomość, że nie sposób w tym opracowaniu wyliczyć wszystkie działania 

pasterskiej posługi abpa Tadeusza Gocłowskiego, dlatego - do wymienionych wcześniej wy-

darzeń - dodajmy jeszcze niektóre z nich: peregrynacja relikwii św. Wojciecha w latach 1995-

1997, peregrynacja figury Matki Boskiej Fatimskiej i ustanowienie sanktuarium fatimskiego 

na gdańskiej Żabiance w 1996 roku, obchody 1000 - lecia chrztu Gdańska w roku 1997, bea-

tyfikację gdańskich męczenników w 1999 r., pielgrzymkę Kaszubów do Ziemi Świętej w 

2000 r., peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i ustanowienie sanktuarium Bożego Miło-

sierdzia w Gdańsku Strzyże w 2001 roku. Do historii archidiecezji gdańskiej wpisuje się ery-

gowanie przez abp Gocłowskiego także kapituły w Wejherowie w 1995 r., kapituły w Gdań-

sku i Gdyni w 2001 r., a przed wszystkim przeprowadzenie III Synodu Gdańskiego 2001 ro-

ku.   

Jako biskup udzielał święceń diakonatu i prezbiteratu kapłanom diecezjalnym i zakon-

nym oraz był współkonsekratorem podczas sakry biskupów pomocniczych gdańskich: Zyg-

munta Pawłowicza w 1985 r., Ryszarda Kasyny w 2005 r. i Zbigniewa Zielińskiego w 2015 r. 

oraz biskupa pomocniczego warmińskiego Jacka Jezierskiego w 1994 r. i biskupa pomocni-

czego toruńskiego Józefa Szamockiego w 2000 roku 22. 

 

Wyróżnienia 

 

Abp Tadeusz Gocłowski za tak wielkie zaangażowanie społeczne był wielokrotnie 

uhonorowany odznaczeniami. W wywiadzie pt. Spotkania o zmierzchu wylicza najważniejsze 

z nich: W 2003 roku otrzymałem jako duszpasterz ludzi pracy, tytuł „Człowieka Roku” przy-

znawany przez Tygodnik Solidarność. Trzy lata później w Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza 

otrzymałem nadany z rąk ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego bliski memu sercu 

„Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Mam też „Złotą Żyrafę” przyznaną przez 

miesięcznik „Styl Życia”. Sejmik naszego województwa przyznał mi wyróżnienie honorowe za 

Zasługi dla Województwa Pomorskiego wreszcie Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Społeczne-

go „Misja Pojednania” odznaczył mnie Komandorią „Missio Reconciliationis”. Bardzo dla 

mnie miłe odznaczenie: Rada Języka Polskiego PAN przyznała mi w roku 2008 tytuł „Amba-

sadora Polszczyzny” w mowie. W uzasadnieniu napisano, że propagowanie dobrych wzorców 

                                                
22 Zob. Nekrolog, w : Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej (MAG) 7-9(2016)537. 
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jest najskuteczniejszym środkiem upowszechniania wśród Polaków świadomości, iż nasz język 

ojczysty jest istotną wartością, którą należy kultywować i pielęgnować. Najcenniejsze odzna-

czenie to Order Orła Białego, który otrzymałem Warszawie 10 listopada 2011 r. z rąk  prezy-

denta RP Bronisława Komorowskiego23. 

Przyznano mu także tytuł Honorowego Obywatela Sopotu, Gdyni, Wejherowa i Gdań-

ska. Ten ostatni tytuł radni Gdańska tak uzasadnili: abp Gocłowski jest jednym z najwybitniej-

szych ambasadorów miasta. Cieszy się szacunkiem również wśród ludzi na co dzień dalekich 

od Kościoła. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Księdzu Arcybiskupowi 

Tadeuszowi Gocłowskiemu niech będzie symbolicznym wyrazem wdzięczności gdańskiej spo-

łeczności za dotychczasowy dorobek życia24.  

 

Arcybiskup senior 

 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, po ukończeniu 75 roku życia, abp Tade-

usz złożył w 2006 r. na ręce papieża Benedykta XVI rezygnację z urzędu arcybiskupa metro-

polity gdańskiego. Ojciec święty przedłużył pełnienie tej posługi do 17 kwietnia 2008 roku tj. 

do srebrnego jubileuszu sakry biskupiej Tadeusza Gocłowskiego i mianował arcybiskupem 

metropolitą gdańskim abpa Sławoja Leszka Głódzia. Nowy metropolita gdański powiedział 

podczas ingresu: Temu Kościołowi przez ostatnie ćwierć wieku przewodniczył Ksiądz Arcybi-

skup Tadeusz Gocłowski, piąty w łańcuchu sukcesji apostolskiej biskup gdański i pierwszy 

metropolita. Szczodrze ofiarował Kościołowi Gdańskiemu przymioty swego ducha, serca, 

umysłu, żarliwość wiary i skuteczność apostolskiej posługi. Świadek i uczestnik zmagań o 

niepodległy kształt ojczyzny, które rozpaliło zarzewie Solidarności i wydarzeń, które przynio-

sły polityczny przełom. Biskup oddany swemu Kościołowi, wspólnocie kapłanów i wiernych, 

budowniczy świątyń, organizator struktur, animator duszpasterskich działań, które umacniały 

Królestwo Chrystusa, pogłębiały religijną formację, pomagały budować dom odzyskanej wol-

ności.(…) W ubiegłą sobotę dziękowaliście Bogu – wspólnota archidiecezja i metropolii – za 

to bogate wiano posługi waszego długoletniego Pasterza i Ojca. Włączam w nie i moje dzięk-

czynienie za to wszystko, czego arcybiskup Tadeusz dokonał w wymiarze archidiecezji gdań-

skiej, Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego. (…) I proszę cię, Księże Arcybiskupie, 

abyś w miarę czerstwych sił i możliwości wspomagał swoją posługą biskupią Kościół, które-

                                                
23 B. Kanold, dz. cyt., s. 153-155. 
24 E. Oleksy, Arcybiskup Gocłowski honorowym obywatelem, w: Dziennik Bałtycki z 29 kwietnia 2016 r. 
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mu ofiarowałeś tak wiele lat swojego życia kapłana i biskupa25. To zadanie wiernie wypełniał 

abp Gocłowski przez kolejne osiem lat jako emeryt. Sprawował sakramenty święte, przepro-

wadzał wizytacje kanoniczne w parafiach, odwiedzał chorych, uczestniczył w uroczystościach 

kościelnych i państwowych, nadal spotykał się z kapłanami i wiernymi. Arcybiskup Senior 

nie narzekał na brak zajęć. Wręcz przeciwnie, jego osobisty kalendarz był bardzo wypełniony, 

także w czerwcu 2016 r., w którym odnotował  obchody 60 rocznicy swoich święceń kapłań-

skich, ale ich już nie doczekał.  

 

Odejście do domu Ojca 

 

W kwietniu bowiem został hospitalizowany i zmarł, w uroczystość Najświętszej Ma-

ryi Panny Królowej Polski, 3 maja 2016 r. o 16.12 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w 

Gdańsku26. Abp Sławoj Leszek Głodź tak zaświadczył o swoim poprzedniku: Do końca pozo-

stał wierny modlitwie, którą obejmował potrzeby całego Kościoła, ale szczególne miejsce w 

Jego sercu zawsze znajdował Kościół Gdański. Możemy być pewni, że będąc po drugiej stro-

nie życia nadal modli się za nas. My także o Nim nie zapominajmy w swoich modlitwach 27.  

Modlitewne pożegnanie rozpoczęło się 4 maja 2016 r. wprowadzeniem trumny z cia-

łem abpa Tadeusza Gocłowskiego do Bazyliki Archikatedralnej i trwało aż do dnia pogrze-

bu28. Duchowieństwo i wierni bardzo licznie uczestniczyli w tej modlitwie. Uroczysty po-

grzeb odbył się 6 maja 2016 r. w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 11.00. Uroczystościom 

pogrzebowym przewodniczył abp Sławoj Leszek Głodź Metropolita Gdański, a kazanie wy-

głosił abp Henryk Muszyński. Kaznodzieja przypomniał najważniejsze dokonania zmarłego 

metropolity gdańskiego i podkreślił, że jego ogromne zawierzenie Bogu i człowiekowi miało 

w Ewangelii Jezusa Chrystusa swoje najgłębsze źródło. Jego otwartość na ludzi wynikała 

stąd, że w każdym widział Chrystusa. Z Ewangelii czerpał światło i moc do swojej kapłańskiej 

i biskupiej posługi 29. 

 W liturgii uczestniczyło 32 biskupów, 150 kapłanów, siostry zakonne, kilka tysięcy 

wiernych, a wśród nich: były prezydent Lech Wałęsa z małżonką, były marszałek Senatu 

Bogdan Borusewicz, byli premierzy Jerzy Buzek, Jarosław Kaczyński i Waldemar Pawlak.  

                                                
25 S.L. Głodź, Homilia wygłoszona 26 kwietnia 2008 r. podczas ingresu do Archikatedry Oliwskiej, w: MAG 7-9 

(2008) 269-381. 
26 Tenże, Komunikat o śmierci Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, w: MAG 7-9(2016)500. 
27 Tenże, Słowo w związku z odejściem do domu Ojca Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, w: MAG 7-

9(2016)502-505.  
28 Zob. Pożegnanie J.E. Księdza Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłowskiego, w: MAG 7-9(2016)500-502. 
29 Z Ewangelii czerpał światło,  dz. cyt., s. 12. 
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Po Mszy św. odczytano list prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym przypomniano 

m.in., że abp Gocłowski swoje biskupie posługiwanie rozpoczął w trudnym czasie, u schyłku 

stanu wojennego. Upominał się wtedy o sprawiedliwość, o poszanowanie praw ludzi Solidar-

ności i wszystkich uczestników zmagań z komunistycznym zniewoleniem. Krzepił serca, gasił 

nadzieję, dzielił się wiarą w nadchodzący triumf prawdy wolności30. Po odczytaniu tego listu 

przemówił prezydent Gdańska i reprezentant świata nauki oraz przedstawicielka rodu Go-

cłowskich. Następnie abp Sławoj Leszek Głodź odczytał fragmenty testamentu pierwszego 

Metropolity Gdańskiego i podziękował mu za wierną apostolską posługę w Kościele, a także 

wszystkim za wszelkie dobro wyświadczone zmarłemu, zwłaszcza w ostatnim czasie choro-

by. Na koniec liturgii pogrzebowej trumna z ciałem zmarłego arcybiskupa została złożona do 

krypy biskupów gdańskich w Archikatedrze Oliwskiej.  

 

Zakończenie 

 

Po śmierci pierwszego Metropolity Gdańskiego abp Stanisław Gądecki (2016) powie-

dział o nim: abp Tadeusz Gocłowski starał się wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi, 

dla każdego miał zawsze życzliwe słowo. Był człowiekiem dialogu. Był człowiekiem, który 

kochał Kościół, bo nikt, kto by nie kochał Kościoła do tego stopnia, nie byłby w stanie tak 

mocno zaznaczyć się w życiu Kościoła katolickiego w Polsce, w pracach Konferencji Episko-

patu Polski, a także jako arcybiskup diecezji gdańskiej. Na pewno dla Gdańska, dla archidie-

cezji gdańskiej, dla Polski pozostanie on symbolem człowieka dialogu i jednocześnie serdecz-

ności ku drugiemu31. Te słowa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski są doskonałą 

syntezą życia zmarłego arcybiskupa gdańskiego, któremu ten artykuł jest poświęcony. Na 

podstawie przedstawionego materiału można zauważyć, że choć duży wpływ na jego bogac-

two osobowości miało miejsce, w którym żył (dom rodzinny, Zgromadzenie Księży Misjona-

rzy, posługa apostolska), ale najistotniejszy był jego własny trud o rozwój intelektualny i du-

chowy. Dzięki temu napisał piękne karty w księdze swojego życia, a także w życiu Kościoła, 

Ojczyzny i spotkanych ludzi.   

 

 

                                                
30 Tamże. 
31 S. Gądecki, Był człowiekiem dialogu, w: KAI, Warszawa 20(2016)14. 
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