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Jan Paweł II i polskie przemiany
W latach 1988–1991 na prośbę Jana Pawła II napisaliśmy – Andrzej Fuliński, Michał Heller, Zygmunt Kolenda i Józef 

Życiński – kilka tzw. „Raportów” o aktualnej sytuacji w Polsce. Żeby zrozumieć, jak do tego doszło, należy cofnąć się do 
kontaktów Karola Wojtyły z krakowskimi fizykami. Jeszcze jako wikary u św. Floriana przyszły papież wybierał się z nimi 
na narty. Dyskusje filozoficzne podczas tych wycieczek przerodziły się potem w dość regularne spotkania w mieszkaniach 
prywatnych, a następnie w pałacu arcybiskupim przy Franciszkańskiej. Gdy Karol Wojtyła został Janem Pawłem II, tradycja 
dyskusji przeniosła się do Castel Gandolfo i przybrała postać kilkudniowych seminariów podczas letnich wakacji papieża. 
Takich seminariów odbyło się dwanaście (w latach 1980–2003). W czasie V Seminarium, w roku 1988, rozmawialiśmy 
wiele o tym, co się wówczas w Polsce działo. Oto jak genezę „Raportów” wspomina Andrzej Fuliński: 

„12 sierpnia 1988, V Seminarium zakończone, zaraz wyjeżdżamy (jesteśmy już spakowani), ostatnie śniadanie z Papieżem.  
W notatniku mam zapis: rano msza, śniadanie, „zadanie domowe”. Przy stole rozmowa zeszła na sytuację w Kraju (za-
czynały się już niepokoje, strajki). Główni dyskutanci to ks. prof. Michał Heller, ks. prof. Józef Życiński, oraz moja córka 
Agnieszka i ja. W pewnym momencie Papież mówi: gdyby to można było przeczytać... Jakoś nie zareagowaliśmy, ale po 
chwili Papież powtarza to samo. Zapytałem: Ojcze Święty, czy powinniśmy to spisać? – JPII: O tak, dobrze by było!”.

W przygotowaniach „Raportów” korzystaliśmy z materiałów otrzymywanych od wielu przyjaciół i znajomych. W szcze-
gólności bardzo wartościowe okazały się materiały od Śp. prof. Andrzeja Tomczaka i Śp. dr. Zbigniewa Romaszewskiego. 
Materiały te znajdują się obecnie w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz w archiwum Andrzeja Fulińskiego. 
Wszystkich „Raportów” było sześć. Całość obejmuje 31 stronic maszynopisu.

Poniżej zamieszczamy „Raport II” w całości (może być on szczególnie intersujący, gdyż dotyczy sytuacji w Polsce 
bezpośrednio przed czerwcowymi wyborami) oraz fragmenty „Raportu V” z okresu już po transformacji ustrojowej. „Raport II” 
jest datowany: 28 maja 1989 roku, a „Raport V”: 14−16 stycznia 1991 roku.

Raporty te znajdują się w poniższym linku:

Raporty – link
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Opracował Michał Heller na podstawie materiałów z archiwum 
Andrzeja Fulińskiego 

Opracował MICHAŁ HELLER na podstawie materiałów z archiwum ANDRZEJA FULIŃSKIEGO

Zwykle Jan Paweł II potwierdzał odbiór „Raportu” krótką kartką z jakimś osobistym akcentem. Najdłuższe potwierdzenie 
przyszło po „Raporcie IV”, które zamieszczamy poniżej.

http://pauza.krakow.pl/link_Heller_Fulinski_2_Jan_Pawel_II.pdf

