
 
STANISŁAW MROZIK
ur. 1921; Miłocin

 
Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL

Słowa kluczowe Projekt Lublin. Opowieść o mieście, Stefan Wyszyński, UB,
praca w roli kierowcy, referendum, August Hlond, podróż po
Polsce, propozycja pracy u prymasa Wyszyńskiego

 
Wyszyńskiemu na czas referendum zalecili wynieść się z Lublina
Co mogę powiedzieć? Człowiek dusza. Katolik nie z tej ziemi. Oddany Bogu i Matce
Boskiej. Bo tak jak mówił ksiądz biskup: "Dzięki temu, że oddany był Matce Boskiej,
to żył". Bo był chory i leczył się, ale dzięki temu właśnie [żył], dzięki Matce Boskiej. A
ja jeździłem z nim w tym czasie, bo to była taka okazja - Urząd Bezpieczeństwa
zarekwirował wszystkie samochody osobowe w Lublinie. I z Lublina nikomu nie wolno
było wyjechać bez zewolenia komendy miasta. Natomiast księdza biskupa polecili, bo
to był rok [19]46 i było takie głosowanie, referendum - "Trzy razy tak". I każdy musiał
składać zeznania dotyczące trzech spraw. Dotyczące religii w Polsce, dotyczące z
kolei tego czy ten ustrój się podoba ludziom. O takie trzy pytania i trzeba było na nich
odpowiedzieć trzy razy tak i od razu był slogan: "Trzy razy tak, to jest Polaka znak". A
księdzu biskupowi na czas tego referendum zalecili wynieść się z Lublina. No, ale tak
- samochody zarekwirowane - jak on się wyniesie? Przecież nonsens. No to oni
zrobili, co zrobili - wyłom w tym. Bo jeden samochód mu przydzielili osobowy, żeby
wyjechał. I tak się złożyło, że ten samochód osobowy zabrali z tego przedsiębiorstwa.
Był przeze mnie obsługiwany. To był mercedes sześcio cylindrowy, bardzo ładny.
Coś w rodzaju jak jeździł  ten wódz niemiecki,  Hitler.  Taki  podobny. Nawet mam
zdjęcia  tego wozu u  siebie.  Dyrektor  mnie  wezwał,  powiedział  co  i  jak.  "  Panie
Stanisławie, ja tu nikomu wozu nie dam, to Pan wie przecież. Tylko Pan jeden". Ja
byłem mechanik, elektryk i w ogóle alfa i omega w firmie. "To tylko Pan może się tym
zająć. No i pojedzie Pan z księdzem biskupem. Gdzie on będzie chciał i tak dalej. To
jest  Pana rola,  ale  uszy zatkane".  No i  Urząd Bezpieczeństwa mnie wezwał  do
komendy miasta.  No i  wszystko umówione,  i  na któryś tam dzień,  w godzinach
rannych, musiałem się stawić z samochodem. Gotowym, zatankowanym i tak dalej.
Oczywiście polecenie Urzędu Bezpieczeństwa, tam nie było przeproś. Stawiłem się,
a ksiądz biskup już tam był. No i zapoznał mnie ksiądz biskup. Oni powiedzieli: "O, to
jest kierowca od tego samochodu". Do mnie mówią: "Gdzie ksiądz biskup będzie miał



chęć się zatrzymać czy dojechać, to wy jesteście do jego dyspozycji". To był kochany
czerwiec, gdzieś dwudziesty trzeci, może drugi, o w tym czasie. Ciepło, ładne dni. No
i ksiądz biskup się ze mną zapoznał. I tam mu żołnierze z taką paradą otwierają. No i
ja  oczywiście do księdza:  "Proszę ekscelencji,  proszę powiedzieć jak będziemy
musieli odjeżdżać, to ja w każdej chwili jestem do dyspozycji". Ale on już siedział na
tylnym siedzeniu, tam jeszcze jeden ksiądz z nim. No i w momencie tam niedługim
wyjechaliśmy w kierunku Warszawy. No i po drodze ksiądz biskup wstępował. W
Garbowie wstąpił, tam pare słówek zamienił, i pojechaliśmy dalej, aż do Garwolina. W
Garwolinie w katedrze znów się zatrzymał chwilkę. Oczywiście to wszystko gdzie był,
co było, oni tam się mnie pytali. -"Ja tam się nie znam, gdzie jaka miejscowość". I tam
nic nie mówiłem. Z Garwolina wyruszył- to sobie ksiądz biskup zażyczył, że pojedzie
odwiedzić te miejsca, gdzie w okresie okupacji się ukrywał, gdzie przebywał, gdzie
pracował w tym czasie. No i właśnie ta cała podróż na tym polegała. Z Garwolina
pojechaliśmy do Warszawy. Przy Kościele Trzech Krzyży tam zakon jakiś był, ojców
Kapucynów. Tam ksiądz biskup zatrzymał się na śniadanie. W niedługim czasie
wyruszyliśmy w kierunku Włocławka. Po drodze, jadąc do Włocławka, spotkaliśmy na
drodze  koło  miejscowości  Łowicz,  kardynała  Hlonda.  Wówczas  głowę kościoła
polskiego.  No  to  ksiądz  biskup  wyszedł,  bo  nie  chciał  przy  mnie  rozmawiać  z
księdzem Hlondem. To tak sobie spacerek zrobili, bo to niby słoneczny, piękny, ładny
[dzień]. No to sobie przeszli do jego samochodu, potem przyszli z powrotem. Ksiądz
biskup kardynał  Hlond obejrzał  samochód.  Mówi:  "No ładny.  Dbajcie  o  księdza
biskupa, bo warto".  I  ruszyliśmy w dalszą podróż do Włocławka. We Włocławku
byliśmy  kilka  dni.  A  tam  we  Włocławku,  w  katedrze,  było  wyświęcanie  dwóch
biskupów.  Byli  biskupowie  inni  i  ksiądz  Wyszyński  też  był  zaproszony  na  tą
uroczystość. I tam spędziliśmy ładnych pare dni. Mnie przyjeli, że łohoho. Przyszedł
ksiądz, który rządził tam. Bo tam było seminarium biskupie, w którym dyrektorem był
ksiądz Wyszyński. I tam żeśmy się zatrzymali, i tam żeśmy nocowali. To była nasza
siedziba przez te kilka dni uroczystości, które odbywały się w katedrze. A ludzi tam,
Boże kochany, tak jak u nas w czasie tego cudu, chyba może więcej tam było. A tam
zbiegały się trzy rzeki, i na tym wzniesieniu właśnie katedra stoi. A ja urzędowałem
tam  w  tym  seminarium.  Przynieśli  mi  taki  baniaczek  śliwowicy.  I  tak  sobie
podejrzałem, delikatnie umysł tak mój podziałał - chyba ksiądz biskup Wyszyński
chce się zorientować czy ja nie pijaczek. Tak sobie pomyślałem, nie mówiłem nikomu
nic.  Tam  taki  ogrodnik  był.  Ksiądz,  który  tam  rządził:  "O,  tu  ma  Pan  takiego
ogrodnika,  to  będzie  Panu  towarzyszył".  No  i  on  towarzyszył.  Na  plażę  żeśmy
pojechali razem. Plażowaliśmy się ze dwa, może ze trzy dni. I po tym czasie powrót
tą  samą  drogą  do  Lublina.  Kiedy  przyjechaliśmy  do  Lublina,  to  ksiądz  biskup
powiedział tak: "Dostanie Pan zawiadomienie i zaproszę Pana na audiencję, żeby
Pan przyszedł z rodziną swoją". A miałem dwoje dzieci i żonę. No i pewnego dnia
chłopiec  młody,  ministrant,  przybiegł  z  listem.  Ja  rozczytałem o  co  chodzi  i  na
audiencję. No i zabrałem dzieci. No, odpowiednie przygotowanie, ubranie. Żona tak



samo, ja też. No i pojechaliśmy na audiencję. I spotkaliśmy księdza, który uczył mnie
i  żonę  religii.  Ksiądz  oczy  zrobił  takie.  -"Co  wy  tu  robicie?"  -"No  do  naszego
zwierzchnika przyszliśmy". Weszliśmy na audiencję, powitaliśmy się i tak dalej. Dzieci
przygotowały się jak należy się przywitać z księdzem biskupem... Dzieci nie były za
duże, ale zorientowane były dobrze, przywitali się tak, jak trzeba. No i ksiądz biskup
krótką rozmowę z nami przeprowadził. I zaproponował mi: "Czy nie zechciałby Pan
pracować u nas jako kierowca?" Bo mówi :"Ja z Ameryki mam dostać samochód".
Kość słoniowa, tak malowany, taki jakiś specjalny. Ja mówię tak: "Proszę ekscelencji,
ja pracuję, zarabiam nienajgorzej, to jest taki moment, że trzeba się nad tym trochę
zastanowić".  -  "Dobrze,  niech się  Pan zastanowi  i  proszę dać mi  odpowiedź".  I
nastąpił  taki  moment,  że  ksiądz  biskup  dosłownie  dostał  areszt  domowy  w
Komańczy. Tam był jakiś klasztor. I on tam musiał przebywać. Mszę mógł odprawiać
taką dla zakonników, bo tam nikt nie wchodził do tego klasztoru oprócz zakonników.
No i  tam był  aresztowany przez jakiś  czas.  A w związku z tym, ta moja sprawa
upadła. Ja bym podjął taką [decyzję], że bym poszedł. A on z kolei miał chęć, bo w
czasie jazdy tam były różne perypetie z silnikiem czy coś tam. To jak on zobaczył, jak
ja tam się zachowuję, jak to tego pyk psztyk i już się jedzie, to jego to zainteresowało.
A ja bym podjął taką decyzję, bo jeszcze wtedy nie mieli tam specjalnie garaży i tak
dalej. Dla mnie to nie nowość. No bo w czasach zimowych i na śniegu się siedziało, i
robiło.  Ja  byłem takim kierowcą-mechanikiem,  że  do  mojego  wozu  nikt  się  nie
dotykał, żaden mechanik. Ja wszystko, jak to się mówi "KPW". I bym się podjął, i tam
nie byłoby źle.
Biskup Wyszyński, to już czuł osobę. I w roku 1946, jak żeśmy wracali z tej wycieczki,
z jego ekscelencją biskupem, to Wojtyła leciał na ten uniwerek. No i od razu ksiądz
biskup mówi: "O patrzcie, patrzcie to ten Wojtyła właśnie, to ten Wojtyła". Już wtedy
było takie zainteresowanie tą osoba, [19]46 rok. Szczególnie jak Wyszyński się już
interesował nim, no to wiadomo, że osoba jakaś była.
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