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Jan Walkusz, Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 1956–2016, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin
2016, ss. 168

Jednym z priorytetów dzia³alnoci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw³a II s¹ badania nad Poloni¹. W ten nurt wpisuj¹ siê równie¿ zainteresowania jej pracownika, ks. prof. Jana Walkusza, kierownika Katedry Historii
Kocio³a w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych, w którego bogatym, a przy tym doæ zró¿nicowanym dorobku pimienniczym, poczesne
miejsce zajmuje refleksja naukowa nad duszpasterstwem i formami organizacji
¿ycia religijnego rodowisk polonijnych w Kanadzie. Adnotacje udostêpnione
drukiem przez ks. Krzysztofa Kocha dowodz¹, ¿e publikacje na temat rodaków
zamieszkuj¹cych Kraj Klonowego Licia ks. Walkusz poprzedzi³ wieloletnimi
badaniami prowadzonymi in situ1. Sumienna kwerenda, sprawdzona metoda
badawcza, a tak¿e umiejêtnoæ ró¿nicowania warunków wp³ywaj¹cych na stopieñ zaanga¿owania w dziedzinie religijnej i kocielnej Polaków na obczynie
zaowocowa³y innowacyjn¹ monografi¹ powiêcon¹ organizacji zrzeszaj¹cej
duchowieñstwo, któr¹ nazwano Konferencj¹ Polskich Ksiê¿y na Wschodni¹
Kanadê.
Bez w¹tpienia doæ uci¹¿liwe, a przy tym wymagaj¹ce benedyktyñskiej
cierpliwoci, by³o gromadzenie róde³ do omawianego opracowania. Jedynie
dowiadczony historyk móg³ zmierzyæ siê z zadaniem nakrelenia komplementarnego obrazu badanej rzeczywistoci na podstawie mocno rozproszonej
i zdekompletowanej dokumentacji. Ks. Walkusz posi³kowa³ siê przy tym zarówno
dostêpn¹ literatur¹ oraz, co warte podkrelenia, przeprowadzonymi wywiadami,
które ze wzglêdu na ulotnoæ ludzkiej pamiêci, maj¹ wartoæ ponadczasow¹.
Pierwsz¹ w dziejach prezentacjê Konferencji Polskich Ksiê¿y na Wschodni¹ Kanadê ks. Walkusz przeprowadzi³ wed³ug klucza przedmiotowo-chronologicznego, sk³adaj¹cego siê z omiu odpowiednio usystematyzowanych czêci
(1. Geneza organizacji i powstanie; 2. Struktury; 3. Konferencje i spotkania;
4. Polonijne pielgrzymki do Midland; 5. Spektakularne inicjatywy integracyjne;
6. Wspó³praca z organizacjami polonijnymi; 7. Kontakty z Polsk¹ i akcje dobroczynne; 8. Troska o o³tarz w Midland), wzbogaconych ponadto rozdzia³em
biograficznym (sylwetki kolejnych prezesów Konferencji) oraz aneksem, zawieraj¹cym wybór najwa¿niejszych dokumentów ród³owych.
Lektura monografii skupia uwagê czytelnika w pierwszym rzêdzie na genezie Konferencji Polskich Ksiê¿y na Wschodni¹ Kanadê. Powsta³a ona w 1956 r.
1 Zob. K. Koch, rec.: Jan Walkusz, Zgromadzenie wiêtego Micha³a Archanio³a w Kanadzie
19622012, Pelplin 2012, s. 232, Koció³ w Polsce. Dzieje i Kultura 13 (2014), s. 291.
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z inicjatywy trzech proboszczów prowincji Ontario: ks. Micha³a Smitha OMI
z parafii w. Kazimierza w Toronto, ks. Józefa Capigi CR z parafii w. Stanis³awa
Kostki w Hamilton oraz ks. Franciszka Pluty z parafii Matki Boskiej Czêstochowskiej w London. Utworzono j¹ na fali Wielkiej Nowenny, któr¹  wzorem
praktyki w Polsce  zainicjowano w polonijnych parafiach Kanady. D¹¿eniem
nowej organizacji by³o integrowanie i kreatywne podtrzymywanie ³¹cznoci miêdzy polskimi ksiê¿mi pracuj¹cymi w prowincjach Ontario i Quebec, a tak¿e
wytyczanie form duszpasterstwa polonijnego, powi¹zanego z propagowaniem
historii, kultury i tradycji polskiej. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e opisywan¹
konferencjê tworz¹ duchowni reprezentuj¹cy zarówno kler diecezjalny, jak i zakonny o odmiennej formacji i charyzmatach.
Cele funkcjonowania Konferencji realizowano poprzez: a) spotkania, na
których dyskutowano o problemach dotycz¹cych ¿ycia religijnego i narodowego Polonii kanadyjskiej; b) pog³êbienie ¿ycia duchowego (rekolekcje, odczyty
i wspólne spotkania); c) wymianê pogl¹dów i dzielenie siê wiadomociami
z terenu pracy duszpasterskiej; d) wspó³pracê z organizacjami wieckimi,
a szczególnie z Kongresem Polonii Kanadyjskiej dla dobra religijnego i narodowego; e) d¹¿enie do jednolitej postawy w dzia³aniu i rozwi¹zywaniu trudnoci;
f) pog³êbianie wiedzy o Polonii, Kociele i jego potrzebach; g) u³atwianie
i inspirowanie czêstych kontaktów z Episkopatem Polski i Kanady.
Konferencjê reprezentowa³ czteroosobowy zarz¹d, sk³adaj¹cy siê z prezesa, jego zastêpcy (wiceprezesa), sekretarza i skarbnika. Warto nadmieniæ, ¿e nie
zawsze wszystkie funkcje by³y obsadzone. W dotychczasowej historii tej organizacji by³o omiu prezesów, z których ka¿dy odcisn¹³ indywidualne piêtno na
jej losach i formach dzia³ania. Najd³u¿ej urz¹d ten piastowali o. Micha³ Smith
OMI (11 lat) i o. Janusz B³a¿ejak OMI (14 lat).
Miejscem, gdzie gromadzi³o siê duchowieñstwo by³ zasadniczo dom rekolekcyjny ojców oblatów  Queen of Apostels Renewal Centre w Mississauga.
Pocz¹tkowo zjazdy odbywa³y siê raczej nieregularnie i przy niewielkiej frekwencji. Za czasów przewodzenia Konferencji przez Józefa Capigê CR spotkania
zosta³y usystematyzowane, zarówno w swojej cyklicznoci, jak i w przemylanym doborze tematów. Niestety, w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. zaczê³y
one traciæ swój impet. Wyranie os³ab³a równie¿ gorliwoæ ich uczestników.
Wprowadzono zatem istotne zamiany w organizacji zjazdów. Od marca 2002 r.
zapraszano na nie biskupów z Polski. Doæ szybko ustabilizowa³a siê tradycja
i forma takich spotkañ.
Pod auspicjami Konferencji Polskich Ksiê¿y na Wschodni¹ Kanadê organizowano doroczne pielgrzymki do sanktuarium Pierwszych Mêczenników Kanadyjskich w Midland. Pierwsza z nich odby³a siê w 1956 r. Zgromadzi³o siê
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wówczas oko³o 12 tys. polskich pielgrzymów z pogranicza Kanady i Stanów
Zjednoczonych. Wypracowany wówczas program pielgrzymki, z niewielkimi
zmianami, jest kontynuowany. Uroczystoci na wzgórzach bazyliki wiêtych
Mêczenników Kanadyjskich obejmuj¹ m.in. udzia³ w modlitwie ró¿añcowej, procesjê do o³tarza polowego, mszê w. koncelebrowan¹ oraz popo³udniowe nabo¿eñstwo eucharystyczne.
Szczególnym wydarzeniem w dzia³alnoci Konferencji by³o nadzwyczajne
zebranie z biskupami polskimi w parafii w. Stanis³awa Kostki w Hamilton
19 sierpnia 1976 r. Zorganizowano je przy okazji Kongresu Eucharystycznego
w Filadelfii, w którym uczestniczyli równie¿ polscy hierarchowie. Pierwsz¹
czêæ spotkania zdominowali ksiê¿a polonijni, natomiast w drugiej g³os zabierali
kolejni biskupi: W³adys³aw Rubin  na temat historii i organizacji duszpasterstwa
polonijnego, Wincenty Urban  o emigracji polskiej i ukraiñskiej, Karol Wojty³a
 na temat ogólnej sytuacji Kocio³a w Polsce, Jerzy Stroba  o duszpasterstwie
w Polsce, Ignacy Je¿  o duchowieñstwie i powo³aniach w Polsce, Lech Kaczmarek  o roli laikatu w Kociele, Jan Ob³¹k  o odnowie liturgii, Marian
Przykucki  nakreli³ sytuacjê budownictwa sakralnego w Polsce, Bohdan Bejze
 charakteryzowa³ naukê katolick¹, Julian Groblicki  duszpasterstwo charytatywne, Edward Materski  wychowanie religijne dzieci i m³odzie¿y i Stefan
Bare³a  duszpasterstwo maryjne. Ks. Walkusz zauwa¿y³ przy tym, ¿e obecnoæ
cz³onków Polskiego Episkopatu w Kanadzie wp³ynê³a na wiêksze upodmiotowienie i dowartociowanie polskiej spo³ecznoci w tym kraju. Konferencja przyczyni³a siê równie¿ do zorganizowania 14 wrzenia 1984 r. wyj¹tkowego spotkania papie¿a Jana Paw³a II z Poloni¹ kanadyjsk¹ na stadionie Canadian National
Exhibition w Toronto. Zgromadzi³o siê na nim oko³o 60 tys. rodaków z Kanady
i Stanów Zjednoczonych.
Konferencja Polskich Ksiê¿y na Wschodni¹ Kanadê owocnie wspó³pracowa³a równie¿ z organizacjami polonijnymi. Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³a
zw³aszcza kooperacja z Kongresem Polonii Kanadyjskiej. Niemal od samego
pocz¹tku funkcjonowania kap³añskiego stowarzyszenia zapraszano w³adze lub
przedstawicieli Kongresu na okresowe spotkania. Wspomniane organizacje
optowa³y wspólnie przez kilkanacie lat za ustanowieniem osobnego biskupa dla
polskiej spo³ecznoci zamieszkuj¹cej Kanadê albo Centralnego Orodka Duszpasterskiego zaopatrzonego w odpowiednie kompetencje jurysdykcyjne.
Opisywana Konferencja zapisa³a siê z³otymi zg³oskami w historii jako organizator spotkañ z wybitnymi osobowociami z kraju oraz inicjator akcji dobroczynnych. Dziêki tego rodzaju dzia³alnoci Polonia mia³a okazjê towarzyszyæ
postêpowi polskiej myli naukowej i literackiej, uprawianej i rozwijanej  mimo
komunistycznych restrykcji i administracyjnych utrudnieñ  na drodze swobod-
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nych i niezale¿nych badañ. Wród prelegentów znaleli siê wówczas m.in.
o. prof. Albert Kr¹piec OP i prof. Jerzy K³oczowski. Beneficjentem organizowanej przez Konferencjê pomocy, przy du¿ym zaanga¿owaniu i ofiarnoci Polonii, by³ przede wszystkim Katolicki Uniwersytet Lubelski, a tak¿e Seminarium
Polskie w Pary¿u i Instytut Polski w Rzymie. Z okazji tysi¹clecia chrzecijañstwa
w Polsce powo³ano Fundusz Milenijny, dziêki któremu wspierano szko³y, studentów, biblioteki i zespo³y polonijne. W 1977 r. utworzono z kolei Fundusz
Pomocy Kocio³owi w Polsce. Ponadto Konferencja rokrocznie wspomaga³a
finansowo prymasa Polski.
W koñcowej refleksji nad lektur¹ analizowanej monografii nale¿y podkreliæ nie tylko jej nieocenion¹ wartoæ merytoryczn¹, stanowi¹c¹ inspiracjê do
dalszych badañ nad rodowiskami polonijnymi, ale tak¿e starannoæ i rzetelnoæ
wydawnicz¹, które prze³o¿y³y siê na jej estetyczn¹ szatê graficzn¹.
Ks. Marek Jodkowski
Olsztyn

