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Władza o cudzie

Dlaczego płaczesz? 

W przeddzień świętowania „pięcioletniego istnienia kraju demokracji ludowej”, 3 lipca 

1949 roku na obrazie MB Częstochowskiej w lubelskiej katedrze pojawiły się łzy. A nie 

powinny – autorytarnie głosiły komunistyczne władze. Kierownictwo PZPR w Gdańsku 

przyjęło tezę, że cudu nie było i „Matka Boska nie może płakać, ponieważ w czasach 

pokojowych nie ma do tego podstaw”. 

3 lipca był również dniem odnowienia aktu poświęcenia parafii i diecezji lubelskiej 

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz dniem ingresu biskupa Piotra Kałwy do Lublina. Mieszkańcy 

miasta, okolic, a nawet innych województw zaczęli tłumnie odwiedzać katedrę. Od początku 

zjawisko było szeroko komentowane w prasie i tajnych dokumentach, które natychmiast docierały 

do najwyższych szczebli w państwie. Władze wydarzenie wyśmiewały, pisząc, że „cud został 

zainspirowany przez namalowanie na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, na jej prawym 

policzku czerwonej smugi. […], a do katedry zaczęły napływać tłumy ludzi w celu oglądania 

„cudownego obrazu”. […] W dniu dzisiejszym ich liczba zwiększa się coraz bardziej… Największy 

fanatyzm uwidacznia się u starszych kobiet. Zwiedzania „cudu” trwają… Tak pisano 

o wydarzeniach z katedry. 

Zainspirowany cud 

Nic dziwnego, że w większości pism wysyłanych do Warszawy słowo „cud” opatrzone jest 

określeniem „rzekomy”, a Matka Boska profilaktycznie pisana jest małą literą. Z tych dokumentów 

dowiadujemy się dziś, że licznie wysyłani do zbadania zjawiska funkcjonariusze przeprowadzali 

szczegółowe śledztwa wśród przybywających do Lublina pielgrzymów. Każde zachowanie mogło 

się znaleźć w kręgu podejrzanych, dlatego nietrudno było o taki komentarz: „Wśród prowadzących 

uprawiana jest przez wrogie elementy antyrządowa propaganda, wypływająca z tego, jakoby matka 

boska płakała krwawymi łzami nad bezbożnymi i komunistami, którzy walczą z kościołem i jego 

wyznawcami. Między tłumem w dalszym ciągu rozsiewane są brednie o cudownych 

uzdrowieniach, łzach i mrugających oczach matki boskiej”. (Zauważmy małe litery przy słowach 



Matka Boska). 

Tajni agenci

Tajni funkcjonariusze bacznie obserwowali zachowania ludzi w katedrze, czasami sami stając 

się głównymi bohaterami cudownych wydarzeń. „W dalszym ciągu przybywają pieszo i różnymi 

środkami lokomocji pielgrzymki z okolicznych wsi, powiatów, a nawet innych województw. (…) 

Przychodzący przed w/w obrazem składają ofiary w banknotach od 50-1.000 zł. (…) Coraz częściej 

zgłoszone są wersje „cudownych” uzdrowień ślepców i kalek, nawracanie się bezbożników, 

a zwłaszcza wśród oficerów Wojska Polskiego. „Cud” stał się sprawą dnia, o której wszędzie się 

mówi. Wydarzenie w katedrze lubelskiej dodało odwagi nie tylko zwykłym parafianom, ale i ich 

pasterzom, którzy zaczęli otwarcie występować przeciwko antykościelnej postawie władz, które 

m. in. nie chciały wydawać zgody na zbiórki pieniędzy na budowę i odbudowę kościołów. 

Pielgrzymki

Pisma wysyłane do Warszawy dokładnie opisują, w jaki sposób na wieść o cudzie reagowały 

poszczególne powiaty w regionie. „Powiat lubelski. Dnia 4 i 5 bm. w Bychawie przez byłego 

organistę Lenczewskiego organizowane były pielgrzymki do Lublina”. Inne pismo z powiatu 

łukowskiego donosiło, że w gminie Gułów zorganizowana została pielgrzymka, w której wziął 

udział sekretarz gminy. W powiecie radzyńskim natomiast „w dużej mierze do nie organizowania 

pielgrzymek przyczyniło się Starostwo Powiatowe, czyniąc przeszkody we właściwym czasie 

w urządzaniu zbiorowych wyjazdów”. Również w Lublinie „aktyw partyjny uznał za konieczne 

wszczęcie kroków przeciwdziałania w stosunku do fanatyzmu, jaki rozpętany został na terenie 

tutejszego województwa”. 

Akcja antycudowa

Władze miały nadzieję na to, że sprawa rozwiąże się sama, jednak reakcja mieszkańców miasta 

i okolic przerosła ich oczekiwania. Do Lublina zaczęło przyjeżdżać coraz więcej pielgrzymów. 

Trzeba było zmienić plan. „Akcję antycudową rozpoczęliśmy w sobotę 9 lipca… Od niedzieli 10 

lipca rozpoczęliśmy szersze przeciwdziałania. Komitet Centralny przysłał nam z pomocą ponad 500 

towarzyszy z Warszawy i Łodzi. Zdecydowaliśmy się zorganizować wiec w ramach 20 tys. 

Równocześnie była prowadzona akcja wśród inteligencji i przez prasę. Węzłowym punktem naszej 



akcji był wiec w Lublinie 17 lipca. Wiec był na ogół dobrze przygotowany politycznie 

i technicznie. Błędem naszym było, że przewidując możliwość prowokacji nie wzięliśmy pod 

uwagę znajdującego się w pobliżu kościoła”… 

Zaczęły się aresztowania

Tłum z okrzykami: „Precz z rządem komunistycznym”, „Precz z Moskwą i komunistami” udał 

się najpierw pod kurię biskupią, gdzie biskup Kałwa przemówił do zebranych: „Prawda zawsze 

zwycięża, a prawda jest po naszej stronie i dlatego prędko zwyciężymy”. O wydarzeniach w 

Lublinie mówiła lokalna i ogólnopolska prasa oraz wolne rozgłośnie, np. BBC. Wydarzenia z 

Lublina śledzili również urzędnicy państwowi, m. in. attache ambasady ZSRR w Polsce I. 

Stiepanow, który wśród wielu zagrożeń wynikających z tego zjawiska, ubolewał głównie nad tym, 

że stało się ono przyczyną oderwania tysięcy pracujących od ich zajęć: „chłopów w najgorętszą 

porę żniw i robotników w okresie walki o przedterminowe wykonanie planów”. Jak się okazało po 

17 lipca dotychczasowych obowiązków nie mogło dalej podjąć wiele innych osób, które w trakcie 

wiecu na Placu Litewskim zostały aresztowane i na kilka miesięcy osadzone w więzieniu na Zamku 

Lubelskiem. (O tych wydarzeniach czytaj również na str. 4-5 „Gościa”) 

Wykorzystano fragmenty poufnych pism kierowanych m. in. z Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego  

Wydziału Społeczno-Politycznego do Ministerstwa Administracji Publicznej, Departamentu Politycznego  

w Warszawie, z lipca 1949 roku. 


