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Wstęp
Świętość to upodabnianie się do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w posta-

wie, myślach, słowach i uczynkach. Najważniejszą cechą ludzi świętych jest miłość – 
zarówno do Boga, jak i do bliźnich. Miłość, która znajduje wyraz zarówno w mod-
litwie, jak i w codziennym postępowaniu. 

 Pan Bóg, powołując nas do życia, obdarza każdego różnymi cechami charak-
teru, talentami, rozmaitym temperamentem. Także zbiorowości ludzkie cechuje 
różna kultura i zwyczaje. Dzięki temu świat jest barwny i ciekawy, a relacje między-
ludzkie, mimo że niekiedy trudne i skomplikowane, to także wartościowe, twórcze 
i piękne. 

Różne są też drogi do świętości. W niniejszym opracowaniu mamy przykłady 
osób zatopionych w modlitwie i pobożnych rozmyślaniach, które równocześnie 
z pokorą wypełniały swoje codzienne obowiązki, mamy dynamicznych apostołów, 
całe swoje życie poświęcających krzewieniu wiary i oddziałujących na tysiące i mi-
liony wiernych, mamy też w końcu męczenników poddanych represjom lub zabija-
nych za wierność Bogu i poświęcenie dla bliźnich. Trzeba też podkreślić, że niezwy-
kłe sploty naszej historii spowodowały, że droga do świętości wymagała zarówno 
miłości do Stwórcy i ludzi, jak i bezgranicznego oddania się sprawom Ojczyzny, 
jakże długo ciemiężonej i pozbawionej niepodległości.

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Mamy nadzieję, że treści zawarte 
w szóstym tomie „Roczników Księdza Jerzego” nie tylko przypomną ciekawe wątki 
z naszej przeszłości, ale przyczynią się do pogłębienia refleksji nad kondycją du-
chową Polaków, w niełatwych przecież czasach.

Redaktorzy
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Ks. Paweł Nowogórski CSMA

Droga do świętości
poprzez powściągliwość i pracę w ujęciu wielkiego 
wychowawcy, bł. ks. Bronisława Markiewicza, 
w 100. rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia 
Świętego Michała Archanioła (1921–2021)

Wstęp
Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz nie uciekał przed trudnymi sprawami 

społecznymi. Widział dramatyczną sytuację ludności galicyjskiej spowodowaną 
biedą i bezrobociem. Ukazywał istotne przyczyny społecznych problemów i pro-
ponował ich rozwiązania. Według niego stosunki społeczne, które doprowadziły 
do nędzy tak dużej części społeczeństwa, były chore. Sprawy społeczne, według 
ks. B. Markiewicza, mają charakter moralny, obejmują wzajemne relacje między 
osobami bogatymi i biednymi. Według niego fundamentem życia społecznego 
powinna być sprawiedliwość dopełniona przez miłość chrześcijańską, życie w po-
wściągliwości od rzeczy niekoniecznych oraz uczciwa praca. Głosił, że jedność bu-
duje się na zasadzie sprawiedliwości i miłosierdzia. Wszystkie jego wysiłki zmie-
rzały do zbudowania lepszego świata. Dla kolejnego pokolenia Polaków i ludzi 
wierzących mogą być one dobrym impulsem korygowania współczesnych koncep-
cji wychowania społecznego1.

Ks. Bronisława Markiewicza wyróżniały ogromna dobroć serca, wyrozumiałość, 
pokora, pobożność, pracowitość i gorliwość duszpasterska, które płynęły z wielkiej 
miłości Boga i bliźniego. Dzięki działalności społecznej, duszpasterskiej, organiza-
cyjnej, ewangelizacyjnej, a także zaangażowaniu się w wydarzenia ówczesnego 
świata i Kościoła, zajął wysoką pozycję wśród wszystkich działaczy kościelnych, ale 
też i wśród działaczy społecznych.

Szczególną formą posługi ks. Bronisława Markiewicza były wskazania wycho-
wawcze, propagowane w formie kazań, pouczeń i w działalności pisarskiej. Podej-
mował w nich aktualne problemy wiary i moralności oraz bieżące sprawy społeczne. 
Uczył miłości do Kościoła katolickiego i Ojczyzny, mimo że była ona nieobecna na 
mapach Europy. W sprawach społecznych opowiadał się zawsze po stronie ludu 
i ubogich. Przypominał o konieczności zachowania Bożych przykazań i wzajemnej 

1 Zob. P. Nowogórski, Program wychowania społecznego młodego pokolenia Polaków w świetle 
działalności i pism błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, Warszawa 2010, s. 16.
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miłości. Wrażliwy na sprawy społeczne, sprawy rodziny i młodzieży, odważnie 
proponował rozwiązywanie trudności w oparciu o przykazania miłości Boga i bliź-
niego. Był orędownikiem jedności, zgody, patriotyzmu i pokoju. Bł. ks. Bronisław 
Markiewicz to wielki wychowawca, patriota i społecznik. Był mężem ciężkiej pracy, 
modlitwy, umartwienia i powściągliwości od rzeczy zbytecznych.

Powściągliwość i praca
Realizacja siebie w powściągliwości i pracy nie zachwyca współczesnej mło-

dzieży ani dorosłych. Jednak bł. ks. Bronisław Markiewicz udowodnił jej słuszność 
w życiu i zdobyciu świętości. Dobrze rozumiana powściągliwość od rzeczy zbytecz-
nych i uczciwa, systematyczna praca może nie tylko wzbogacić człowieka mate-
rialnie, ale przede wszystkim duchowo i zapewnić mu godne chrześcijańskie życie.

Dla ks. Markiewicza praca nie jest „pracą dla pracy”, ale niesie ze sobą jasno 
określony cel. Jest zadana od Stwórcy i do Niego ma prowadzić2. Dziwił się, że 
ludzie, mając przykład w samym Bogu, nadal nie rozumieją prawdziwego sensu 
pracy. Mówił, że są tacy, którzy ją uważają za przekleństwo, inni zaś myślą, że to 
cały naród ludzki stał się sprawcą tej kary, jak i ukazywał też wielu, dla których 
wszelka praca jest hańbą3.

Posługując się słowami Bolesława Prusa, pouczał, czym tak naprawdę jest 
praca. Ukazując te przeciwności, nauczał, że niezbędnym warunkiem tego, by 
osiągnąć szczęście, jest praca, dzięki której człowiek się doskonali. Praca jest twór-
czą potęgą, bez której nie mogłoby istnieć ani społeczeństwo, ani zwykły człowiek. 
Praca dla człowieka jest tak konieczna, jak konieczny jest pokarm dla organizmu. 
Jest potrzebna dla rozwoju fizycznego i duchowego4.

Zdaniem ks. Markiewicza praca ludzka posiada potrójny wymiar: fizyczny, umy-
słowy i duchowy. Według niego obecny świat pogardza pracą fizyczną, ale ma na-
dzieję, iż ten rodzaj pracy będzie doceniany w przyszłych wiekach. Mówiąc o pracy 
duchowej, twierdzi, że tej pracy świat nie rozumie. Najbardziej jednak cenioną 
i przyjmowaną z wielką radością jest praca umysłowa5.

Według ks. Markiewicza praca fizyczna, bez odniesienia do wcześniejszych 
dwóch, prowadzi do pychy. Ludzie poświęcający się jednemu tylko typowi pracy, 
zapominając o dwóch pozostałych, niczego nie osiągną. Praca fizyczna nie tylko nie 

2 B. Markiewicz, Ćwiczenia duchowe, Marki-Struga 1995, s. 193; por. s. 189–199; Dzień za 
dniem z Ojcem Założycielem ks. Bronisławem Markiewiczem, oprac. R. Z. Dziewic, Miejsce 
Piastowe 2003, s. 20–25. 

3 B. Markiewicz, O pracy, „Powściągliwość i Praca” (dalej: PiP) 1907, nr 10, s. 7. 
4 Tamże.
5 B. Markiewicz, O potrójnej pracy, PiP 1900, nr 3, s. 73–75; por. B. Markiewicz, Jak stać się 

na wieki szczęśliwym, oprac. H. Skoczylas, Częstochowa 2005, s. 90–93. 
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Droga do świętości poprzez powściągliwość i pracę…

wyklucza, lecz wręcz potrzebuje wykształcenia umysłowego. Dzięki rozumnemu 
wykonywaniu jakiejś czynności praca staje się bardziej doskonała. Również czło-
wiek, który zajmuje się tylko pracą umysłową, a nie miałby odniesienia do pracy 
fizycznej, staje się niezaradny. Zarówno ci, którzy wykonują czynności fizyczne, jak 
i umysłowe, ale bez wzajemnego odniesienia, realizują pracę, którą można określić 
mianem „wykształcenia połowicznego”6.

Ks. Markiewicz podkreślał, że wszystkie wynalazki i sposoby ułatwiania pracy 
pochodzą od tych, którzy pracują fizycznie i umysłowo. Człowiek żyjący z powyż-
szymi wskazaniami rozwija się również duchowo. To praca duchowa pojawia się 
jako ostateczny czynnik, przynoszący pracownikowi wyzwolenie duchowe, czyni 
go wartościowym we własnych oczach. Tak pojmowana praca ukazuje doskona-
łość człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże7.

Ks. Markiewicz posługiwał się przykładem samego Jezusa, uzdrawiającego cho-
rych i cierpiących na różne dolegliwości nie w tym celu, by im ulżyć w ich niedoli, 
ale przede wszystkim po to, by „pracą, a nie żebractwem zdobywali pożywienie, 
a przy okazji przymnażali dobra społeczeństwu”8.

Ks. Markiewiczowi bardzo zależało na wychowaniu ludzi pracowitych i powścią-
gliwych. W jednym z listów do Jana Latuska użył następującego stwierdzenia: „Le-
piej wychować jednego, prawdziwie powściągliwego i pracowitego, niżeli tysiące 
łazęgów”9. „Dzisiaj wiele się mówi i pisze o prawach, a mało o obowiązkach. Każdy 
chciałby brać, a mało kto chce dawać, mimo iż »szczęśliwsza jest dawać, aniżeli 
brać«. I stąd powstała i trwa kwestya socyalna. Stąd biadanie na brak chleba, na 
nędzę na każdym kroku i krzyki, że ciasno na świecie, chociaż ziemia wydaje po 
dawnemu i mamy tyle zboża, iż postronnym narodom z niego możemy użyczyć. 
Tak dawniej nie bywało. Skąd zatem dawniej mieli ludzie więcej do dawania i byli 
szczęśliwi? Oto stąd, iż znali się więcej do swoich obowiązków, a szczególniej do 
powściągliwości i pracy”10.

Jego ideą było życie według dwóch zasad: „Pierwszym obowiązkiem każdego 
chrześcijanina jest zaparcie się samego siebie, a drugim praca. Gdy te dwa pojęcia 
przejdą w krew i w przekonanie większości ludu, inne czynniki życia społecznego 

6 Tamże. 
7 Tamże, por. Ł. Czuma, Patriotyczno-społeczna myśl w „Trzech słowach do starszych 

w narodzie polskim” ks. Bronisława Markiewicza, w: Dzieło – Myśl – Duchowość ks. Bronisława 
Markiewicza, Marki 1993, s. 172–181. 

8 B. Markiewicz, O pracy…, s. 54; por. C. Niezgoda, Społeczno-ekonomiczna nauka 
ks. Bronisława Markiewicza na tle ówczesnej gospodarczej sytuacji Polski, w: Dzieło – Myśl – 
Duchowość…, s. 182–192. 

9 List do J. Latuska z dnia 2 marca 1911 r., AT, t. 1, nr 299; por. B. Markiewicz, Przede wszystkim 
trzeba uczyć powściągliwości i pracy, PiP 1899, nr 10, s. 73–76. 

10 B. Markiewicz, Dwa najprzedniejsze źródła bogactwa i szczęścia ludzkiego, PiP 1898, nr 1, s. 1.
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z łatwością będą uznane, tj. Bóg, rodzina, ojczyzna, własność itd.11 Albowiem 
przeciw tym dwom czynnikom zepsuta natura nasza najbardziej powstaje i im się 
sprzeciwia. Niedowiarstwo nowoczesne na nie głównie uderza. Używanie i spoczy-
nek hasłem nowożytnej herezji”12.

Ks. Markiewicz dodawał, że to Królestwo zdobywa się również ciężką pracą, 
mozołem i walką wewnętrzną13. Kładł silny akcent na pracę duchową, ale nie prze-
kreślał i nie odrzucał postępu materialnego. Twierdził, że tylko umysłowo rozwi-
nięte społeczeństwo osiąga dobrobyt i umie go używać. Praca wykonywana przez 
człowieka uszlachetnia go, rozwija całą jego osobowość oraz pomaga mu wzrastać, 
tak w życiu moralnym, jak i fizycznym. Podkreślał również mocno, że praca jest 
skutecznym lekarstwem przeciw złu moralnemu14.

Ks. B. Markiewicz powoływał się często na Biblię. Ukazywał konieczność troski 
o biednych. Wskazywał na Chrystusa, który pragnął ukazać w sposób praktyczny, 
jak należy rozumieć i wypełniać Boży nakaz: „W pocie więc oblicza, będziesz mu-
siał zdobywać pożywienie”15. Jezus przez całe swoje życie pragnął jedynie pełnić 
wolę Ojca – tym żył i tym też się karmił. Ta postawa Jezusa zdaniem ks. Markiewi-
cza ma nas uczyć, jak wykonywać wszystkie nasze obowiązki w sposób dokładny, 
rzetelny i zawsze do końca16. 

Według ks. Markiewicza praca ludzka nie jest ani zabawą, ani rozrywką, lecz 
trudem, przez który zapewniamy tak sobie, jak i najbliższym utrzymanie17. Zda-
rza się, i to wcale nie rzadko, że pracownicy pracują tylko wtedy, gdy wiedzą, że 
pracodawca patrzy na ich pracę: „Z obrzydzeniem musimy patrzeć na ich lenistwo 
i gnuśność przy pracy”18.

Często podkreślał, że pracodawca ma prawo żądać od pracownika rzetelnej 
pracy. Robotnik natomiast za swoją rzetelną pracę powinien zostać przez pra-
codawcę wynagrodzony. Ma być to taka zapłata, aby wystarczyła na utrzymanie 

11 Zob. P. Nowogórski, Program wskrzeszenia Polski Niepodległej w ujęciu ks. Bronisława 
Markiewicza, w: Roczniki Księdza Jerzego, t. 5: Męczennicy za wiarę i Ojczyznę, P. Nowogórski, 
W. Polak, W. Rozynkowski (red.), Górsk–Toruń 2020, s. 131–133.

12 B. Markiewicz, Dwa najprzedniejsze źródła…, s. 1–2; por. K. Radzik, Osobowość wychowawcy 
w systemie zapobiegawczym ks. Bronisława Markiewicza, Marki-Struga 1991, s. 17–19. 

13 B. Markiewicz, O pracy…, s. 54.
14 Tamże, por. H. Kaiser, Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” 1898–1921, Lublin 1971, 

s. 64–67, 99–104. 
15 Rdz 3,19.
16 B. Markiewicz, Obowiązek i doniosłość pracy cielesnej, PiP 1908, nr 11, s. 81–84. 
17 Zob. P. Nowogórski, Program wychowania społecznego…, s. 265–278.
18 B. Markiewicz, O chrześcijańskiej pracy i jej przymiotach…, PiP 1912, nr 5, s. 42.

Ks. Paweł Nowogórski CSMA
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całej rodziny oraz by powyższa rodzina mogła z tego zaoszczędzić19. Jednocześnie 
przestrzegał, że złe traktowanie pracownika odstrasza go od pracy, niszczy w nim 
postawę ofiarności i zapał do uczciwej pracy20.

Twierdził, że pracowitość należy do szczególnych dóbr społecznych. Nie ten 
bowiem naród jest bogatszy i potężniejszy, który posiada duże środki finansowe 
i równocześnie potrzebuje wszelkich wygód, które przecież kosztują. Potęgę i bo-
gactwo zdobywa się dzięki umiejętności powściągliwości i pracy. Ks. Markiewicz 
ukazał wartość pracy fizycznej, a szczególnie rolnictwa, które jest pierwszą i pod-
stawową przyczyną wzrostu bogactwa, jak i szczęścia narodu21.

Ks. Markiewicz wdrażał zasadę wychowania opartą na rozwijaniu pracowitości 
od samego początku swej działalności. Określił ją słowami: „Celem Towarzystwa 
jest chwała Boża i dobro naszego społeczeństwa przez spełnianie uczynków mi-
łosierdzia chrześcijańskiego, co do ciała i duszy wobec ubogiej dorosłej młodzieży 
i doskonalenie się wzajemne członków w cnotach chrześcijańskich”22.

Przy każdej nadarzającej się okazji wyjaśniał wychowankom, że tylko wtedy, 
kiedy będą wprowadzać w swoje życie „powściągliwość”, będą mogli zapa-
nować nad pożądliwością, zachciankami i wygodą. „Praca” zaś pozwala zająć 
uwagę czynnościami, które się wykonuje, uniknąć niebezpieczeństwa wpad-
nięcia w pułapkę zła. Przede wszystkim jednak pouczał, że dzięki tym dwóm 
zasadom człowiek staje się bardziej wyczulony na drugą osobę, społeczeństwo 
czy naród23.

Będąc świadomym, że najlepszym nauczycielem jest przykład, budował wszyst-
kich swoją postawą. Jego wręcz heroiczna pracowitość czyniła go dyspozycyjnym 
przez całą dobę. Mając świadomość, że tylko „powściągliwość i praca” prowadzą 
do prawidłowego rozwoju człowieka na wszystkich jego płaszczyznach, z najwięk-
szą czułością, ale i stanowczością wprowadzał te wartości w codzienne życie wy-
chowanków, mówiąc: „Kto więcej umartwiony, ten świętszy”24.

19 Tamże, s. 42–43.
20 Por. Praca, PiP 1906, nr 4, s. 30–31; Praca amerykańskich studentów, PiP 1905, nr 8, s. 60–61; 

Pracy na roli należy się cześć i opieka szczególniejsza, PiP 1899, nr 2, s. 1–2; Praca, w: Przewodnik 
dla Wychowawców (dalej: PW), t. 2, Miejsce Piastowe 1912, s. 244–253.

21 Por. B. Markiewicz, Przede wszystkim trzeba uczyć powściągliwości i pracy, PiP 1899, nr 2, 
s. 73–76.

22 B. Markiewicz, Statut Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” w Miejscu Piastowym, PiP 
1898, nr 1, s. 2.

23 W. Michułka, Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz 1842–1912. Wychowawca opuszczonej 
młodzieży i założyciel zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła, Marki 2005, s. 60, 105–108.

24 Tamże, s. 107; por. s. 109–125, 369–378.
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Temu miała służyć codzienna praca fizyczna, która wyrabia tak tężyznę fizyczną, 
jak i pewne umiejętności praktyczne. Studiując głębiej działalność ks. Markiewi-
cza, zauważamy, że wysoko cenił tę właśnie pracę. Dał temu wyraz, organizując 
warsztaty, które przygotowywały młodych ludzi do zarabiania na chleb własnymi 
rękami. Za jego czasów w Towarzystwie wychowankowie przysposabiali się do 
następujących zawodów: „rolnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa, pszczelnictwa, 
koszykarstwa, szewstwa, krawiectwa, stolarstwa, bednarstwa, introligatorstwa”25. 
Szczególnie ubolewał nad wszelkimi przejawami pogardy dla pracy fizycznej, uwa-
żając to za wielką krzywdę wyrządzoną społecznemu wychowaniu młodzieży. 

W Towarzystwie „Powściągliwość i Praca” praca miała potrójne oblicze. Praca 
fizyczna nie miałaby sensu, gdyby nie wprowadzano także umysłowej. Opiekun 
Towarzystwa miał do pomocy wysoce wykwalifikowanych pomocników, którzy 
przekazywali umiejętności praktyczne oraz teoretyczne26. Dzięki powiązaniu prak-
tyki z teorią uczono wychowanków większej efektywności pracy, jak też satysfakcji 
z niej. Po opuszczeniu „Towarzystwa” wychowankowie byli wspaniałymi fachow-
cami w swoich dziedzinach27.

Ks. Markiewicz zainicjował również gimnazjum, w którym kształcili się zdolniejsi 
wychowankowie. Niektórzy z nich zostali księżmi, prawnikami, lekarzami czy na-
uczycielami28.

Wszystkie starania o właściwe wychowanie były podporządkowane życiu religij-
nemu. Absolwenci, zdobywając wiedzę praktyczną i intelektualną, byli równocześ-
nie formowani duchowo. Służyły temu codzienne praktyki religijne, dzięki którym 
ci młodzi ludzie „z fachem w ręku i głowie, ale z Bogiem w sercu, szli w świat. Życie 
w powściągliwości i pracy uczy: oszczędzania, odmawiania sobie rzeczy nieko-
niecznych, jak również szacunku i godności tak swojej jak i drugiego człowieka”29.

Ks. Markiewicz nie spowalniał rozwoju ani tym bardziej się mu nie sprzeciwiał. 
Mówił jedynie o tym, co należy wykonać w pierwszym rzędzie, aby osiągnąć rów-
nież dobrobyt na ziemi. Przypominał, że pierwszym i podstawowym obowiązkiem 
jest życie zgodne z zamysłem Bożym, czyli „powściągliwie i pracowicie”. Tylko taka 

25 B. Markiewicz, Zakład wychowawczy w Miejscu Piastowym, PiP 1898, nr 1, s. 4; 
por. R. Stojecka-Zuber, System wychowawczy księdza Bronisława Markiewicza, Marki 2001, 
s. 38–45.

26 Por. P. Nowogórski, Współczesne społeczne wychowanie dzieci i młodzieży w duchu księdza 
Markiewicza. Markiewiczowski przewodnik dla wychowawców, Marki 2012, s. 27–29.

27 W. Michułka, Błogosławiony…, s. 109–114; por. J. Bąk, Wiodące czynniki składowe zasad 
wychowawczych ks. Bronisława Markiewicza, w: Dzieło – Myśl – Duchowość…, s. 115–144. 

28 Między innymi: ks. Walenty Michułka, ks. Jan Piwowarczyk, ks. Walerian Moroz.
29 W. Michułka, Błogosławiony…, s. 85–90.
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postawa doprowadzi człowieka do dobrobytu na ziemi oraz umiejętnego z niego 
korzystania30.

Nauka ks. B. Markiewicza na temat pracy ludzkiej jest zadziwiająco nowoczesna 
i daje wielką syntezę wielowiekowej refleksji katolickiej na ten temat. Uchronił się 
on zarówno przed ideologizowaniem pracy i dostrzeganiem jedynie socjalnego jej 
wymiaru, jak i przed liberalnym utorowaniem jej, traktowaniem jako dodatkowy ele-
ment ekonomiczny. Podkreślał rolę człowieka pracy, jego podmiotowość. Zarazem 
wielką część swej refleksji poświęcił jej wymiarowi ascetycznemu, duchowemu. Nie 
może więc dziwić fakt, że echa tych myśli można dostrzec w nauce późniejszych ka-
tolickich myślicieli, np. ks. Stefana Wyszyńskiego czy św. Jana Pawła II31.

Dojrzałe rozumienie pracy czyni z niej najdoskonalszy instrument troski o świat, 
zarówno wymiarze duchowym, jak i materialnym. Ekonomia pracy ludzkiej czyni 
z niej źródło bogactwa, spokoju i bezpieczeństwa życia, a jej wymiar duchowy – 
narzędzie polepszania świata, ubogacania w cnotach. Sprzężenie jej z „powścią-
gliwością” i tak utworzenie zasady pracy wychowawczej jest odkrywczym i nowa-
torskim ujęciem człowieka i jego potrzeb w świetle nauki chrześcijańskiej. Troska 
o świat, wyrażana poprzez uczciwą i dobrą pracę, rozwija jednostkę oraz jej środo-
wisko, czyni życie lepszym i wznioślejszym, szczególnie w trudnych czasach.

Rozrzutność natomiast jest przesadą w dawaniu, niedostatkiem w otrzymywa-
niu, skąpstwo zaś to nadmiar w otrzymywaniu i niedostatek w dawaniu. „Środek” 
polega na roztropnym i umiarkowanym przyjmowaniu i dawaniu. Jest go jednak 
niezwykle trudno określić i zmierzyć32.

Potocznie często używa się terminu „złoty środek”, czyli właściwego umiaru 
w poszczególnych kategoriach działania33.

Refleksja nad „umiarem w cnocie” i poszukiwanie „złotego środka” w działa-
niu i pragnieniu człowieka wskazują na jego powiązania z cnotami kardynalnymi, 
a szczególnie z roztropnością, sprawiedliwością, opanowaniem samego siebie 
i miłością.

30 B. Markiewicz, O chrześcijańskiej pracy i jej przymiotach…, s. 43; por. Cz. Kustra, 
Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji 
opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza 1842–1912, Toruń 2002, s. 209–291; 
E. Harnaś, K. Szmyd, System wychowawczy i reedukacji młodzieży księdza Bronisława 
Markiewicza, w: Myśl pedagogiczna ks. Bronisława Markiewicza. Materiały sesji naukowej 
zorganizowanej 18 kwietnia 1997 roku w Rzeszowie, J. Homplewicz, A. Garbarz (red.), Rzeszów 
1997, s. 93–97. 

31 J. M. Święcicki, Z perspektyw michalickiego hasła „powściągliwość i praca”, t. 2, Kraków 
2001, s. 60–107.

32 Por. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1995, s. 103–107.
33 T. Ślipko, Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 333–335.
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Ideał powściągliwości rysuje się wyraźnie na kartach Ewangelii, nabierając no-
wego znaczenia i wymiaru. Jak uczył ks. B. Markiewicz, pokora, która jest częścią 
cnoty powściągliwości, stała się siłą Jezusa Chrystusa. To On uczył, by człowiek 
nie polegał zbytnio na własnych siłach, nie wynosił się zbytnio nad innych, a dążył 
głównie do poddania się Panu Bogu, wypełniając Jego wolę34. 

Wstrzemięźliwość jest warunkiem wolności człowieka35. Ks. B. Markiewicz 
w braku powściągliwości upatrywał źródło anarchii duchowej, a tym samym znie-
wolenia. Pisał: „Nieumiarkowanie bowiem w przyjmowaniu pokarmu i napoju wy-
wraca podstawy życia duchowego”36. W drodze do osobowości dojrzałej nauka 
powściągliwości jest niezbędna. Tylko bowiem w ten sposób można przygotować 
człowieka do zaakceptowania własnego położenia społecznego, a jednocześnie 
wezwać do rozwijania wszystkich swych talentów celem pomnażania dobra dla 
siebie i innych37.

W refleksji nad powściągliwością ks. B. Markiewicz często podkreślał jej wy-
miar religijny, duchowy i mistyczny. Sam tak rozumiał praktykowanie tej postawy. 
Jak zapisał: „Krzyż święty i Jezus ukrzyżowany przed mymi oczyma. W pokarmie 
– dzięki goryczy – będę sobie przypominał pragnienie Jezusa i picie żółci; łożem 
Jego – położenie na krzyżu; przed czytaniem zapytam się, czy jest wolą Bożą czy-
tanie – moją ciekawość i wolę umartwiając, tłumiąc… W każdym położeniu będę 
szukał krzyża, przynajmniej w pragnieniu. To, co bardziej gorzkie dla mej woli, to 
tym słodsze dla mego Boga”38. To był najgłębszy fundament budowania powścią-
gliwości we własnym życiu wewnętrznym: upodobnienie się do Chrystusa i ofia-
rowanie mu samego siebie: „Wszystko dla Chrystusa, Pana mego, wytrzymam; nic 
dla mnie nie ma trudnego; jestem gotów do zniesienia wszystkiego, choćby to były 
rzeczy dla mnie najboleśniejsze: nic dla mnie nie ma ciężkiego; siebie całego Jemu 
ofiaruję bez żadnych zastrzeżeń. Oby nie wyszła ode mnie żadna skarga z powodu 
mego krzyża. Cierpliwie z najpokorniejszym posłuszeństwem to zniosę, ponadto 
podziękuję Bogu, że mnie uznał za godnego tego krzyża”39. 

34 B. Markiewicz, Moc Chrystusowa – pokora, w: PW, t. 2, s. 28–42; tenże, O cnocie cichości, 
PiP 1899, nr 2, s. 10–11.

35 Por. Jan Paweł II, Cnota wstrzemięźliwości, Audiencja generalna 24 X 1984, w: Nauczanie 
papieskie. 1984, t. 7, cz. 2, Poznań 2002, s. 504–506; tenże, Wstrzemięźliwość jako warunek 
wolności, Audiencja generalna 7 XI 1984, w: tamże, s. 585–586.

36 B. Markiewicz, O powściągliwości smaku, PiP 1900, nr 9, s. 67.
37 Por. Przede wszystkim trzeba uczyć powściągliwości i pracy, PiP 1899, nr 10, s. 73–76; 

por. Chiniqui, Apostoł wstrzemięźliwości w Kanadzie, PiP 1902, nr 10, s. 77–78; Powściągliwość 
w mowie, PiP 1912, nr 8, s. 70–71, 76–79.

38 B. Markiewicz, Zapiski życia wewnętrznego, Marki 2003, 2 IX 1871.
39 Tamże, 2 IX 1881.
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Ks. B. Markiewicz sformułował pedagogiczną dewizę powściągliwości, sam ją 
wcześniej praktykując i doświadczając jej siły i znaczenia w życiu jednostki i grup 
społecznych40. W pracy duszpasterskiej z bliska poznał biedę i niedolę ludu gali-
cyjskiego. Studia podjęte we Lwowie, Krakowie i pobyt we Włoszech ułatwiły mu 
głębsze zrozumienie problemów społeczno-ekonomicznych powstających państw 
kapitalistycznych. To dla zaradzenia palącym potrzebom społecznym opracował 
zwarty program wychowawczy, opierając się w nim na pracy i powściągliwości41. 
Jak sam zaznaczył: „Chęć używania i życia bez pracy, bez obowiązków, życia praw 
i przywilejów tylko – to rak toczący w zatrważający sposób siły duszy i ciała dzisiej-
szej ludzkości”42.

Wielu analityków pism ks. B. Markiewicza wskazuje, że swój system wycho-
wawczy oparł on na trzech źródłach: pracy, powściągliwości i modlitwie. Miały one 
stworzyć „człowieka, który z godnością przejdzie przez życie, zdążając ku Bogu”43. 

Powściągliwość przenikała całe życie zakładów wychowawczych stworzonych 
przez ks. B. Markiewicza. Zalecał on umiarkowany stopień umartwienia w życiu 
wychowanków. Przejawiał się on między innymi w potrawach podawanych dzie-
ciom, które były proste, a nie wyszukane. Napoje natomiast – to mleko i czysta 
woda. W zakładach istniała „jedność stołu” wychowawców i wychowanków. Za-
sada ta dotyczyła także samego ks. B. Markiewicza, który spożywał posiłki z innymi, 
a jego stolik tylko tym się wyróżniał, że był nakryty białą serwetką. W wypowie-
dziach wobec wychowanków wielokrotnie podkreślał on, że nie pieniądze, władza, 
zabawy i zaszczyty, ale praca i poprzestawanie „na małym” są godne polecenia 
i pielęgnowania w sobie44. Brak nieskazitelności życia wychowawców, uzdolnień 
wychowawczych lub odpowiedniego zasobu wiedzy przynosi w życiu wychowan-
ków negatywne skutki45. 

Dla ks. Markiewicza idea powściągliwości była ściśle związana z walką z przepy-
chem, nikomu niepotrzebnym luksusem, pragnieniem życia w beztrosce bez pracy 
i wysiłku46. 

40 Zob. P. Nowogórski, Program wychowania społecznego…, s. 290–301.
41 Por. J. Sieg, Powściągliwość, umiarkowanie i praca a rozwój ludów, Kraków 1981, s. 16 nn. 
42 Współczesna choroba ludzkości, w: PW, t. 1, s. 122; por. C. Niezgoda, Społeczno-ekonomiczna 

nauka ks. Bronisława Markiewicza…, s. 182–192.
43 J. Beck, Ks. Bronisław Markiewicz i jego dzieło, PiP 1937, nr 1, s. 5–10; Cz. Kustra, 

Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka…, s. 205–208.
44 Por. R. Stojecka-Zuber, System wychowawczy…, s. 36–38.
45 B. Markiewicz, Różne rodzaje wychowania, w: PW, t. 1, s. 169 nn.
46 B. Markiewicz, Współczesna choroba ludzkości, w: PW, t. 1, s. 122–123.
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Konsekwencją zaniedbań może być zaistnienie częściowego, a nie globalnego 
gwałtu i przymusu czy wyzysku w jakiejś dziedzinie życia społecznego, np. w życiu 
gospodarczym, politycznym, kulturalnym, prawnym, religijnym, w dziedzinie środ-
ków społecznego przekazu itp.47

Dla ks. B. Markiewicza było oczywiste, że Bóg tak stworzył świat i tak chce nim 
zarządzać, by wszystkim starczyło środków do życia. Już „Zbawiciel wskazuje na 
Opatrzność Bożą, rządzącą światem i ogarniającą wszystkie stworzenia swą nie-
zmierzoną dobrocią i miłością”48.

Idea ta, wcielana w życie wspólnoty młodych wychowanków zakładów ks. B. Mar-
kiewicza, zachwycała i zadziwiała. Podkreślano, że poprzez powściągliwość człowiek 
pielęgnujący ją staje się silniejszy i zdrowszy49. Podziwiano praktyczny sposób reali-
zacji powściągliwości w ramach działalności zakładów wychowawczych ks. B. Mar-
kiewicza50. Wychowanie to jednak w istocie przekaz właściwych wartości, wśród 
których powściągliwość okazała się kluczowa i radykalnie przez ks. B. Markiewicza 
odświeżona. W gąszczu ofert pedagogicznych swej epoki ta propozycja okazała się 
skuteczna i mająca ogromne możliwości51.

Założyciel Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła
Myśl o nowym zgromadzeniu dla mężczyzn była obecna w działaniu ks. B. Mar-

kiewicza od dawna. Ks. Markiewicz chciał stworzyć zgromadzenie w oparciu 
o pierwotną regułę św. Jana Bosko. Uważał ją za rzecz ważną, bo domagała się 
apostolskiego ubóstwa i heroicznego zaparcia się i poświęcenia. To tę regułę 
ks. Markiewicz przyjął i zaakceptował od pierwszej chwili zapoznania się z nią 
w Turynie i przyrzekł św. Janowi Bosko zachowywać ją stale i bronić przez całe swe 
życie. Prośbę o założenie nowego zgromadzenia zakonnego w oparciu o regułę 
św. Jana Bosko ks. Markiewicz wniósł już 23 września 1897 r.

Na oczekiwaną chwilę zatwierdzenia nowej wspólnoty zakonnej ks. B. Markie-
wicz przygotował swych wychowanków, podejmując z nimi pracę formacyjną i in-
telektualną oraz modlitwy w tej intencji. Wybrał także czterech najzdolniejszych 

47 Ł. Czuma, Niesprawiedliwość płynąca z zaniedbań, „Roczniki Nauk Społecznych” 1979, t. 7, 
s. 37–48; por. H. de Soto, Pies ubogiego ogrodnika, „Wprost” 2004, nr 9, s. 48.

48 Por. Przede wszystkim trzeba uczyć powściągliwości i pracy, w: PW, t. 1, s. 214; Por. Mowa 
św. Grzegorza biskupa Nazyanzu „o miłości ubogich”, PiP 1909, nr 3, s. 17–21.

49 Por. Powściągliwość a długie życie, PiP 1901, nr 8, s. 63; Powściągliwość daje zdrowie 
i długie życie, PiP 1907, nr 1, s. 4–6; W obronie powściągliwości, w: PW, t. 2, s. 195–206.

50 Por. H. Kaiser, Towarzystwo…, s. 71–75, 104–110.
51 Por. J. Homplewicz, Wartości jako wezwanie do wychowania w XXI wieku, w: Jak 

wychowywać młodego człowieka w XXI wieku. Materiały sympozjum naukowego, Krosno 2003, 
s. 108–116.
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wychowanków i wysłał ich w 1900 r. na Uniwersytet Gregoriański do Rzymu, 
przygotowując zaplecze intelektualne dla swego przyszłego zgromadzenia. Jednak 
2 lutego 1900 r. zmarł biskup Solecki, a jego śmierć oznaczała odejście człowieka, 
który najlepiej znał i rozumiał dzieło ks. Markiewicza. 

W tej sytuacji ks. Markiewicz musiał przeżyć kolejną duchową próbę. Nowy 
biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar, koadiutor poprzedniego ordynariusza 
przemyskiego, zaproponował ks. Markiewiczowi powrót do salezjanów. Ów-
czesny przełożony generalny salezjanów, ks. Michał Rua, sformułował ten po-
stulat, za którym gorąco opowiedział się bp Pelczar. Ks. Markiewicz, przekonany 
o słuszności swej decyzji podjętej przed laty, nie przyjął tej propozycji. Wywołuje 
to niezadowolenie niektórych biskupów i naraża go na różne przykrości. Pod ko-
niec października 1901 r., na konsystorzu, biskup podejmuje decyzję o rozwiąza-
niu zgromadzenia. Polecił nie nazywać się zgromadzeniem kościelnym i nakazał, 
aby klerycy zdjęli stroje zakonne i rozeszli się do innych zgromadzeń. Ks. Broni-
sław wypełnił wolę biskupa. Wychowankowie po zdjęciu sutann pozostali przy nim. 
To podniosło go na duchu i obudziło nowy zapał. Działali jako członkowie świeccy 
Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”. Mimo wszystko biskup Pelczar wspierał 
ubogie dzieci w Miejscu Piastowym, przysyłał nawet ofiary na potrzeby zakładu. 
Na wiosnę 1902 r. poświęcił nowy, ukończony dom zakładowy, ale o zatwierdzeniu 
nowego zgromadzenia nie było mowy52. 

W sierpniu 1902 r. ks. Markiewicz ponownie napisał pokorną prośbę do bi-
skupa o zatwierdzenie dwóch zgromadzeń: męskiego i żeńskiego, pod nazwą 
„Zgromadzenie św. Michała Archanioła”53. Odpowiedź przyszła 14 listopada i za-
wierała zakaz organizowania zgromadzenia żeńskiego oraz polecała, aby Zakład 
był „przeważnie diecezjalny”. Zgromadzenie męskie uzyskało 5 listopada zatwier-
dzenie próbne, opatrzone warunkami, które czyniły ks. B. Markiewicza całkowicie 
odpowiedzialnym za całą instytucję, jednocześnie ograniczały jego kompetencje. 
Jednak już 6 grudnia ordynariusz cofnął aprobatę dla zgromadzenia męskiego, 
zarządził ograniczenie w działalności Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” oraz 
zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowym.

W związku z tym część kleryków rozjechała się do domów rodzinnych. Ks. Mar-
kiewicz pozostał sam w parafii i bez księży w zakładzie. Mógł wydawać miesięcz-
nik i prowadzić zakład męski, szkołę elementarną i zawodową. Część młodych 
chłopców, przygotowujących się do stanu zakonnego, opuściła Miejsce Piastowe. 
Ks. Markiewicz namawiał, by kontynuowali „w świecie” swe studia, wręczył im  
 

52 Zob. P. Nowogórski, Program wychowania społecznego…, s. 55– 61.
53 Por. W. Michułka, Błogosławiony..., s. 187. 
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rekomendacje i prośby o przyjęcie do różnych instytucji. To oni później stali się 
filarami nowego zgromadzenia. Powrócili, gdy byli bardzo potrzebni, by prowadzić 
działalność duszpasterską wśród Polonii amerykańskiej54.

Zatwierdzenie zgromadzenia męskiego nastąpiło dopiero w 1921 r., a było 
wynikiem zainteresowania się dziełem ks. B. Markiewicza księcia ordynariusza 
krakowskiego Adama Stefana Sapiehy. Na terenie jego archidiecezji znajdo-
wał się bowiem dom Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”. Rektor Towarzy-
stwa, ks. A. Sobczak, był aktywnym pośrednikiem tych starań. Bp Adam Sapieha 
najpierw pomógł w załatwieniu formalności związanych z przeprowadzeniem 
w Kongregacji dla Sakramentów zgody na użycie nowego tytułu do święceń ka-
płańskich dla członków Towarzystwa (ustawy józefińskie uniemożliwiały święcenia 
tym, którzy nie mieli „tutejszych studiów”). Arcybiskup wystąpił też z inicjatywą 
zatwierdzenia męskiego zgromadzenia. Biskup Pelczar tym razem nie sprzeciwił 
się temu. Stolica Apostolska wydała dekret, na mocy którego 29 września 1921 r. 
publicznie ogłoszono powstanie nowego zgromadzenia zakonnego pod nazwą: 
Zgromadzenie św. Michała Archanioła. Był to wynik obecności, aktywnej i żywej, 
dzieła ks. Bronisława Markiewicza w życiu społecznym i kościelnym odrodzonej 
Polski. Wynikało to z istotnych idei charyzmatu działalności i życia ks. Bronisława 
Markiewicza. Streszczały się one w głównych ideach: szerzenia gorliwości o chwałę 
Bożą (hasło: „Któż jak Bóg!”), służby Bogu (hasło: „Powściągliwość i Praca”), troski 
o żywą jedność z Chrystusem Eucharystycznym, w maryjnym wzorze doskonałości, 
w kulcie św. Michała Archanioła oraz w propagowaniu postawy pokory, pełnienia 
woli Bożej i czujności wobec zagrożeń, a także w pielęgnowaniu jedności z Koś-
ciołem przez aktywne włączanie się w pracę duszpasterską, zwłaszcza z dziećmi 
i młodzieżą55.

Odtąd w Miejscu Piastowym prawnie istniały dwie instytucje: nowo erygowane 
Zgromadzenie i dawne Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”56.

W 1923 r. siostry założyły na prawie państwowym „Stowarzyszenie Niewiast 
im. ks. Markiewicza”. Była to myśl podsunięta Siostrom przez odpoczywającego na 
wakacjach w Miejscu Piastowym profesora Seminarium Żeńskiego w Przemyślu, 
pana Bartłomieja Grocha. Uczyniły to analogicznie do utworzonego kiedyś przez 
ks. Markiewicza Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”. Przewodniczącą Stowarzy-
szenia została Anna Kaworek. Zezwolenie na zawiązanie Stowarzyszenia wydały 
władze województwa lwowskiego. Stowarzyszenie funkcjonowało na modłę za-
konną. Członkinie zadeklarowały wierność tradycji i przepisom pozostawionym 

54 M. Stachura, Wszedł między lud, Marki-Struga 1995, s. 43–46.
55 Por. C. Kustra, Pedagogia życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza 

(1842–1912), Marki 1999, s. 123–196.
56 H. Kaiser, Towarzystwo…, s. 25–27.
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przez ks. B. Markiewicza. W 1927 r. siostry zamieszkały już w nowym domu. Wa-
runki materialne zezwalały na przynaglenie sprawy zatwierdzeń kościelnych dla 
funkcjonujących już w formie zgromadzenia dziewcząt i kobiet.

Nowy biskup przemyski, dawny sufragan, Anatol Nowak, 21 sierpnia 1928 r. 
zatwierdził zgromadzenie sióstr michalitek. Anna Kaworek została przełożoną 
generalną. 12 czerwca 1958 r. siostry otrzymały dekret pochwalny z Watykanu, 
stając się zgromadzeniem na prawie papieskim. Dziś pracują w kraju i za granicą. 
W grudniu 1993 r. w Przemyślu został zatwierdzony proces beatyfikacyjny Sługi 
Bożej siostry Anny Kaworek, a w 1997 r. przeniesiono go do Rzymu57.

W związku z analizą wychowania społecznego młodego pokolenia Polaków 
można powiedzieć, że dzieje dotyczące wspomnianej siostry Anny Kaworek dosko-
nale odzwierciedlają pozytywne skutki działalności społecznej ks. B. Markiewicza.

Śmierć w opinii świętości. Beatyfikacja
Pośród licznych prac, kłopotów i trudności życie ks. Markiewicza zbliżało się do 

kresu. Pod koniec 1911 r. pogorszył się stan jego zdrowia. 10 grudnia 1911 r. pisał 
do ks. Franciszka Kołodzieja: „Ja trzymam się dobrze i spełniam z łatwością moje 
obowiązki w parafii i zakładzie”. W Nowy Rok 1912 r. wygłosił konferencję do człon-
ków Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”. Choroba coraz silniej jednak dawała 
o sobie znać. W wigilię Święta Trzech Króli odprawił ostatnią Mszę św. w swoim 
życiu. Siostrze Annie Kaworek, powstrzymującej go od dodatkowych zajęć i prac, 
rzekł: „Wiesz, dziecko, albo pracować, albo umrzeć”58.

Chorobę znosił mężnie i cierpliwie. Najbliższym zapowiedział swoje odejście: 
„Chwile to moje ostatnie... odchodzę, a wy zostaniecie i poprowadzicie dalej 
Dzieło, które nie jest moje, lecz Boże... Miłujcie się nawzajem i ukochajcie to dzieło 
święte z całej duszy... czekają was ciężkie próby i dużo cierpienia, lecz i pomocy 
Bożej nigdy wam nie zabraknie, dopóki wiernie strzec będziecie ustaw naszych, 
a także zasad i wskazań, które wam zostawiłem”59.

29 stycznia 1912 r., w uroczystość św. Franciszka Salezego, o godzinie 4 rano 
przyjął Komunię św. Pogrążył się w długiej modlitwie. Około godziny 9 jego życie 
dogasało. Ks. Jan Nowicki udzielił mu absolucji i podał krucyfiks do pocałowania. 
Ks. Markiewicz z ogromną czułością ucałował święte Rany Jezusa. Umarł w otocze-
niu bliskich współpracowników i wychowanków60. 

57 Por. D. Ryll, Dom w cieniu skrzydeł. Opowieść o życiu Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, 
Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe 1998.

58 C. Niezgoda, Matka Anna Kaworek…, s. 62.
59 Por. W. Michułka, Błogosławiony..., s. 288–289. 
60 Zob. P. Nowogórski, Program wychowania społecznego…, s. 62–71.
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Pogrzeb ks. Markiewicza odbył się 1 lutego 1912 r. Mimo mroźnego dnia i zasp 
śnieżnych na uroczystości pogrzebowe przybyło 50 kapłanów i kilka tysięcy osób 
z parafii i okolicy. Wstrząsające wrażenie robił na wszystkich widok szlochających 
200 sierot, otaczających trumnę z ich Ojcem.

Został ogłoszony przez Kościół błogosławionym. Zakończenie procesu beatyfi-
kacyjnego ks. Bronisława Markiewicza miało miejsce w grudniu 2004 r. Datę bea-
tyfikacji wyznaczono na 24 kwietnia 2005 r. Uroczystości beatyfikacyjne miały się 
odbyć, zgodnie z wolą i przyzwoleniem św. Jana Pawła II, na placu Świętego Piotra 
w Rzymie61. Jednak te przygotowania zostały przerwane 2 kwietnia 2005 r. przez 
śmierć papieża. 

Decyzją następcy św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, beatyfikacja ks. Bronisława 
Markiewicza miała miejsce w Warszawie 19 czerwca 2005 r. Dokonał jej prymas 
Polski kard. Józef Glemp. Udział w tych uroczystościach wzięło kilkadziesiąt tysięcy 
wiernych. Wspomnienie liturgiczne bł. B. Markiewicza zostało wyznaczone na 
dzień 30 stycznia. 

61 S. Łącki, Wszedł między lud, PiP 2005, nr 4, s. 4–5; J. Seremak, Zmartwychwstanie ku 
cywilizacji miłości. Kazanie na czas wielkanocny, PiP 2005, nr 4, s. 6–7.
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Ks. Andrzej Zwoliński 

Przez łagry do świętości.
Apostoł Kazachstanu bł. ks. Władysław Bukowiński 

Na początku XX wieku Cerkiew prawosławna w Rosji była największym z auto-
kefalicznych Kościołów w świecie prawosławnym. Liczyła ponad 100 mln wiernych, 
60 tys. parafii, ponad 1000 monasterów, około 146 tys. duchownych (biskupów, 
zakonników, zakonnic, kapłanów, diakonów, psałterzystów). W ciągu 25 lat została 
ona jednak prawie całkowicie unicestwiona: burzono świątynie, rujnowano mona-
stery, zabijano wiernych i duchownych. 

Pierwszym męczennikiem rosyjskiej Cerkwi był, rozszarpany przez rewolucyjny 
tłum 31 października 1917 r. w Carskim Siole, był protojerej Joann Koczurow, pra-
wie 25 lat pokornie posługujący w tej parafii. Pierwszym męczennikiem archije-
rejem został jeden z poważanych biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 
honorowy przewodniczący Soboru Lokalnego, metropolita kijowski Władimir 
Bogojawlenski, którego oddział czerwonoarmistów rozstrzelał 25 grudnia 1918 r. 
w Kijowie. Te dwie śmierci zapoczątkowały cały ciąg zbrodni, a zarazem męczeń-
stwa Cerkwi rosyjskiej. Między 1922 a 1923 r. zginęło 8 tys. duchownych. Tylko 
w 1937 r. rozstrzelano 85 tys. duchownych. Ogółem w latach 1917 do 1942 za-
mordowano około 120 tys. duchownych. W końcu lat 30. XX wieku Cerkiew pra-
wosławna w Rosji liczyła od 150 do 300 parafii, miała nie więcej niż 50 kapłanów 
pełniących swoją posługę oraz 4 biskupów. Wojna i okupacja niemiecka, a potem 
polityka Stalina odmieniła trochę tę dramatyczną statystykę (pod okupacją nie-
miecką otwarto 9 tys. parafii, Stalin zezwolił na otworzenie 716 cerkwi; pod ko-
niec lat 40. XX wieku w Rosji sowieckiej było otwartych 14,5 tys. cerkwi – łącznie 
z czynnymi kościołami unickimi przyłączonymi do Cerkwi, zaś w 1988 r. czynnych 
było mniej niż 7 tys. świątyń). 

Cerkiew odrodzona po 1991 r. utworzyła komisję zbierającą materiały o mę-
czennikach. Kanonizowała do 2014 r. 1700 męczenników czasów komunizmu. To 
próba duchowego rozliczenia się z trudną i okrutną przeszłością1.

W ten nurt religijnego spojrzenia i analizy czasów totalitarnych wpisuje się 
także kolejne wynoszenie na ołtarze duchownych i wiernych Kościoła katolickiego. 
Takie znaczenie miała beatyfikacja greckokatolickiego duchownego, o. Aleksego 

1 G. Mitrofanow, Historia i kanonizacja nowych męczenników oraz wyznawców rosyjskiego 
Kościoła prawosławnego, w: Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś, S. C. Napiórkowski (red.), 
Lublin 2015, s. 349–365. 
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Żareckiego, apostolskiego wizytatora w Kazachstanie, zmarłego – po aresztowaniu 
i skazaniu na łagry w 1962 r. – w 1963 r. Beatyfikował go Jan Paweł II w 2001 r.2

Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński jest pierwszym wyniesionym na ołtarze kapła-
nem łacińskim Kazachstanu. Jest także pierwszym beatyfikowanym rzymskokatolickim 
kapłanem w Kościele, który przeszedł przez machinę prześladowań komunistycznych, 
był świadkiem łagrów sowieckich, potajemnie duszpasterzującym kapłanem, który 
dobrowolnie został ze swoimi wiernymi do samego końca swego życia. Pierwsza bea-
tyfikacja w Kazachstanie, 11 września 2016 r., otwiera kolejny rozdział w historii obec-
ności chrześcijaństwa na tej ziemi. Bł. ks. Władysław Bukowiński, zwany Apostołem 
Kazachstanu, przypomina o drodze Ewangelii w czasach pogardy dla wiary i człowieka. 

Ks. Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. w Berdyczowie, na ziemi 
kijowskiej. Został ochrzczony w kościele św. Barbary, otrzymując imiona: Władysław 
Antoni. Jego ojciec, Cyprian Józef (1974–1952), był agronomem, a potem zarządcą 
dóbr ziemskich hrabiów Potockich w Krzeszowicach i w Pisarach, gdzie mieszkał z ro-
dziną. Matka, Jadwiga Scipio del Campo (zmarła w 1918 r. w Płoskirowie na Podolu), 
pochodziła ze spolszczonej rodziny włoskiej. 

Władysław pierwsze lata życia spędził we wsi Hrybienikówka na Ukrainie, potem 
w Opatowie w okolicach Sandomierza (1912–1913), a następnie – do 1920 r. – 
w powiatach latyczowskim i płoskirowskim. W ten sposób doświadczył spotkania 
z przedstawicielami różnych narodowości, a nawet wyznań3.

Władysław Bukowiński był uczniem rosyjskiego gimnazjum w Kijowie (od 
1914 r.), później w Żmerynce na Podolu, a od 1917 r. – polskiego gimnazjum w Pło-
skirowie. Po przeniesieniu się do Polski – uchodząc przed inwazją bolszewicką 
w 1920 r. – zamieszkał z rodziną w Święcicy w Sandomierskiem. Odbywał eksterni-
styczne kursy. Po zdaniu matury w 1921 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie. Dwie z jego trzech prac seminaryjnych napisanych 
podczas studiów uzyskały nagrodę rady wydziału. W tym samym czasie, w latach 
1923–1925, studiował i ukończył z wyróżnieniem Polską Szkołę Nauk Politycznych 
przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczególną życzliwość okazy-
wali mu profesorowie: Józef Kallenbach, Roman Dybowski, Ernest Majdek, Roman 
Prawocheński, Fryderyk Zoll, Stanisław Estreicher i Jan Krauze4.

2 Por. A. Rudnicka, Umierać niestraszno, w: Religie, które przeżyły, K. Renik (red.), Kraków 
1996, s. 242–248. 

3 Por. J. Nowak, Postawa Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego jednocząca narody przez 
język, kulturę i wiarę, „Ocalenie. Wydanie specjalne”, Materiały z Sympozjum zorganizowanego 
w Krakowie-Łagiewnikach 25 czerwca 2011, s. 10–18; A. Płazak, Idea Jagiellońska w życiu i dziele 
ks. Władysława Bukowińskiego, tamże, s. 3–10. 

4 A. Zięba, Wstęp, w: Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, A. Zięba (red.), Kraków 2015, s. 7–11. 
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Jako student był także aktywnym działaczem w Akademickim Kole Kresowym, 
które skupiało studentów przybyłych do Krakowa z Kresów Wschodnich. W latach 
1925–1926 pracował też w redakcji „Czasu”. Studia prawnicze ukończył z rocznym 
opóźnieniem (ze względu na natłok obowiązków społecznych) 24 czerwca 1926 r., 
otrzymując tytuł magistra prawa z możliwością pisania pracy doktorskiej5.

Absolwent prawa zdecydował się na kolejne studia, na Wydziale Teologicznym UJ, 
które wiązały się z przygotowaniem do kapłaństwa w ramach Seminarium Du-
chownego. Jako kleryk odznaczał się pobożnością i dojrzałością, o czym świadczy 
opinia proboszcza parafii Rudawa dla kleryka I roku, która zapowiada, że będzie on 
„chlubą Kościoła”6.

Był wyświęcony na kapłana archidiecezji krakowskiej. Przyjął święcenia kapłań-
skie w katedrze wawelskiej, dnia 28 czerwca 1931 r., z rąk abpa Krakowa, księcia 
Adama Stefana Sapiehy. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym 
w Rudawie, 12 lipca 1931 r.7

Wspominając okres studiów w Krakowie, ks. Władysław napisał: „Kraków i Uni-
wersytet Jagielloński dał mi cześć i umiłowanie tradycji dzisiejszej – tego, co jest 
wielkie, wzniosłe i piękne. Lecz równocześnie Kraków i Uniwersytet Jagielloński 
dał mi zrozumienie i umiłowanie wolności, i to wolności wszechstronnej – nie tylko 
wolności politycznej, społecznej czy ekonomicznej, lecz nade wszystko wolności 
sumienia i wolności przekonań”8.

Zgodnie ze swoim pierwszym pragnieniem ks. Władysław Bukowiński starał 
się o zezwolenie na pracę w Łucku. Decyzją metropolity krakowskiego, abpa A. S. Sa-
piehy musiał „odpracować” w diecezji tyle lat, ile trwało seminarium duchowne, 
czyli pięć. Dlatego od 1 września 1931 r. do 20 czerwca 1935 r. pracował jako ka-
techeta w gimnazjum żeńskim w Rabce. Przez kolejny rok był wikariuszem i kate-
chetą w szkole powszechnej w Suchej Beskidzkiej. Tutaj także prowadził opiekę 
nad chorymi i biednymi. Tu również zorganizował akademickie stowarzyszenie 
„Odrodzenie” z młodzieżą studiującą w Krakowie, a zamieszkującą w Suchej 
Beskidzkiej. 

18 sierpnia 1936 r. ks. Władysław otrzymał roczny urlop i wyjechał na Kresy 
Wschodnie. Po roku poprosił o przedłużenie urlopu na kolejne dwa lata, celem 

5 J. Nowak, Apostoł Kazachstanu ks. Władysław Bukowiński (1904–1974), seria: Biblioteka 
„Wołania z Wołynia”, t. 113, Biały Dunajec – Ostróg 2016, s. 7–10. 

6 Tamże, s. 12. 
7 A. Płazak, Czy ks. Władysław powróci do Rudawy?, „Ocalenie. Biuletyn Stowarzyszenia 

im. Księdza Bukowińskiego” 2011, nr 8, s. 12–13. Por. W. J. Kowalów (oprac.), Spotkałem 
człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, cz. 2, seria: Biblioteka 
„Wołania z Wołynia”, t. 50, Biały Dunajec – Ostróg 2006, s. 34. 

8 Za: b.a., To, co wyniosłem z Krakowa…, „Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich” 2013, nr 11, s. 3. 
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kontynuowania prac rozpoczętych w Łucku. 11 czerwca 1939 r. zwrócił się z prośbą 
o udzielenie ekstradycji z archidiecezji krakowskiej do diecezji łuckiej9.

W Łucku, w sierpniu 1936 r., ks. Władysław został wykładowcą w seminarium 
duchownym w Łucku, gdzie wykładał katechetykę i socjologię. Był także katechetą 
w szkole powszechnej, przygotowując dzieci do I Komunii św. W 1938 r. został se-
kretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i redaktorem pisma Akcji Kato-
lickiej „Spójnia” oraz dyrektorem Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej i zastępcą 
redaktora „Życia Katolickiego”. Od września 1939 r. był proboszczem katedry 
w Łucku. Pomimo wojennego, trudnego czasu, prowadził gorliwą i systematyczną 
pracę duszpasterską. Pomagał potrzebującym, podtrzymywał na duchu, radził – 
także Ukraińcom i prawosławnym. Organizował dla młodzieży kurs historii Polski 
– wykłady, w tajemnicy przed władzą okupacyjną, odbywały się raz w tygodniu 
w zakrystii katedry10.

Podczas pierwszej sowieckiej okupacji odwiedzał Polaków, przewożonych przez 
Sowietów na deportację, na stacji kolejowej. Chował też na miejscowym cmenta-
rzu zamarznięte dzieci zmarłe podczas transportu. 

Został uwięziony przez NKWD dnia 22 sierpnia 1940 r. Przebywał w łuckim wię-
zieniu do 26 czerwca 1941 r. Przed wkroczeniem Niemców, zanim Sowieci ucie-
kli z Łucka, rozstrzelali dużą liczbę polskich więźniów. W grupie rozstrzeliwanych 
więźniów był także ks. Władysław, który cudem ocalał. Był ranny i przeleżał pod 
stosem trupów wiele godzin. Gdy odzyskał przytomność, wydostał się spod zwłok. 
W Łucku byli już Niemcy. Ks. Bukowiński ciała rozstrzelanych odprowadzał do gro-
bów. Jako jedyny przeżył tragedię współwięźniów11.

Dalej pełnił posługę proboszcza katedry łuckiej. Jesienią 1942 r. organizował, 
wraz z siostrami benedyktynkami, dokarmianie jeńców. Uzyskał zgodę władz 
niemieckich na udział więźniów w nabożeństwach. Po kilku tygodniach niestety 
pozwolenie to zostało cofnięte. W tym okresie zaprzyjaźnił się z ks. Bronisławem 
Drzewieckim, wicerektorem seminarium duchownego w Łucku, oraz ks. Józefem 
Kuczyńskim, odpowiedzialnym za Akcję Katolicką – których później spotkał w ła-
grach sowieckich. 

Po kolejnym zajęciu Łucka przez wojska sowieckie (w lutym 1944 r.) ks. Wła-
dysław przystąpił do usuwania szkód wynikłych w świątyni w czerwcu 1941 r. 

9 A. Płazak, Droga do Pisar, „Znad Rudawy. Miesięcznik Gminy Zabierzów” 2012, nr 34, 
s. 9–10. Por. b.a., Cieszę się, że jestem na Kresach, „Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich” 2013, 
nr 11, s. 4–5. 

10 B. Kant, Moje wspomnienia o ks. Władysławie Bukowińskim, „Wołanie z Wołynia” 2016, 
nr 3(130), s. 39–42. 

11 A. Kuczyński, Polacy w Kazachstanie. Zesłania – dziedzictwo – nadzieje – powroty, 
Krzeszowice 2014, s. 151. 
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Ks. Władysław został niebawem, w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 r., ponownie aresz-
towany. Po aresztowaniach księży w Łucku kościół katedralny opustoszał, z czasem 
zamieniono go na magazyn12.

Wraz z bpem Adolfem Szelążkiem i ks. Karolem Gałęziowskim ks. Władysław był 
więziony w budynku NKWD w Łucku. Ks. Władysław wstawił się za biskupem, gdy 
jeden ze strażników siłą zdzierał z jego dłoni pierścień biskupi, a podczas szamo-
taniny biskup zemdlał. NKWD zostawiło pierścień biskupowi. Po 18 dniach prze-
słuchań, 22 stycznia 1945 r., wywieziono ciężarówką księży do Kowla, a potem 
koleją do Kijowa. Dla uwięzionych kapłanów był to szczególnie trudny okres – bez 
możliwości odprawiania Mszy św. – organizowali jednak wspólne modlitwy i kon-
ferencje oraz wykłady13.

Od stycznia do czerwca 1945 r. ks. Władysław przebywał w areszcie śledczym 
w Kijowie, wraz z ośmioma kapłanami oskarżonymi o zdradę władzy radzieckiej 
na rzecz Watykanu. Głównym oskarżonym był ks. bp A. P. Szelążek, któremu za-
rzucono przesłanie do papieża „oszczerczego” sprawozdania za lata 1939–1941, 
w którym znalazł się m.in. opis działalności duszpasterskiej i kontaktów duchow-
nych z Armią Krajową. Śledztwo zakończyło się aktem oskarżenia. Wszystkich uwię-
zionych przewieziono wówczas do więzienia ogólnego w Kijowie, gdzie przebywali 
w jednej celi wraz z innymi świeckimi skazańcami. Po miesiącu przeniesiono kilku 
księży, w tym ks. W. Bukowińskiego, do wielkiej celi, w której przebywało ponad 
50 więźniów, w tym kryminaliści i więźniowie polityczni; wśród nich biskup grecko-
katolicki Hrihorij Chomyszyn (1867–1945, zmarł śmiercią męczeńską w więzieniu 
łukianowskim w Kijowie, trwa jego proces beatyfikacyjny) i jego sufragan, Iwan 
Latyszewskyj (1879–1957 – powrócił z zesłania w 1955 r.) ze Stanisławowa. 

W grudniu 1945 r., po interwencji międzynarodowych instytucji i Watykanu, 
deportowano do Polski ks. bpa A. P. Szelążka, który zamieszkał i zmarł w rezydencji 
biskupów pomorsko-pelplińskich na Zamku Bierzgłowskim koło Torunia. 

W końcu czerwca 1946 r. każdemu z uwięzionych duchownych, w tym ks. W. Buko-
wińskiemu, odczytano wyrok, który skazywał ich na 10 lat karnych obozów pracy. 
W lipcu 1946 r. przewieziono skazanych do Charkowa, a stamtąd – każdego od-
dzielnie – do różnych obozów. 

Ks. Władysław został skierowany do jednego z obozów czelabińskich, gdzie 
przebywał od lipca 1946 r. do listopada 1947 r. Pracował wówczas przy wyrębie 
lasów i kopaniu rowów w chłodzie i przy stałym braku pożywienia. Po czym aż do 
1949 r. przebywał w obozie w miejscowości Bakał w obwodzie czelabińskim na 
Uralu. Po okresie trudnej pracy i głodu przeszedł tam ciężkie zapalenie płuc. Po-

12 Tamże, s. 152. 
13 W. Bukowiński, Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej, W. J. Kowalów 

(oprac.), seria: Biblioteka „Wołania z Wołynia”, t. 22, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 13–14. 
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mimo swojej choroby sam pocieszał i utwierdzał w wierze innych chorych w szpi-
talu więzienia w Czelabińsku. 

Od 1950 r. do 10 sierpnia 1954 r. ks. Władysław przebywał w obozie w Dżezkaz-
ganie, położonym około 500 km od Karagandy. Pracował wówczas w kopalni miedzi 
„Pokro”, około 300 m pod ziemią, w temperaturze około czterech stopni w ciągłej 
wilgoci. Była to niezwykle ciężka, dwunastogodzinna praca fizyczna. Ksiądz ładował 
rudę ręczną szuflą na wózki. Dzienna norma, której wykonanie pozwalało więźniowi 
otrzymać normę żywnościową, wynosiła 12 ton. Poza tym wykonywał też pracę 
przygotowania drewnianych korków do ładunków wybuchowych, które rozno-
sił i umieszczał na wysokości ponad 5 m na różnych, odległych pochylniach. Tutaj 
też, nie poddając się rozpaczy czy zwątpieniu, organizował spotkania więźniów. Jak 
wspomina jeden ze współwięźniów: „Gdy ks. Władysław pracował nocą, dzień miał 
wolny, który poświęcał apostolstwu wiary, dla niego nie było wypoczynku po ca-
łonocnej pracy. Wiele razy prosił mnie, ażeby obudzić go, zawsze znajdowałem go 
krzątającego się i zawsze mówił do mnie: »bardzo dziękuję, że Pan pamiętał o mojej 
prośbie, bo mogłem przespać«”14.

W 1953 r. przeżywał w obozie Wigilię wraz z Polakami, wypowiadając do nich 
słowa życzeń i modlitwy pełne nadziei. Mówił m.in.: „Błogosław polski naród, roz-
darty, cierpiący, rozproszony po wszystkich krajach świata. Błogosław szczególnie 
tej części naszego narodu, która żyje w tym kraju i cierpi w nim najwięcej. Błogo-
sław więźniów i zesłańców. Błogosław rodziny nasze, które w ten święty wieczór 
wigilijny ronią łzy smutku i tęsknoty z powodu bolesnej, przymusowej rozłąki 
ze swoimi najukochańszymi. Niech to Boże Narodzenie pogłębi w nas nadzieję 
lepszej przyszłości, w której smutek i tęsknota w radość się przemienią”15.

W tej samej kopalni pracowało dużo Polaków, m.in. ks. Wacław Bekisz (1906–
–1964, po zesłaniu mieszkał u swego brata w Wilnie); ks. Stanisław Bohatkiewicz 
(ur. 1906 r., po zesłaniu wyjechał do Polski, do diecezji wrocławskiej); kapucyn, 
o. Ryszard Grabski OFMCap (ur. 1910 r., w 1955 r. powrócił do Polski); franciszka-
nin, o. Władysław Wielemański OFM (ur. 1910, po zesłaniu pracował na Wileń-
szczyźnie); misjonarz, ks. Michał Woroniecki CM (ur. 1908 r., po zesłaniu pracował 
w archidiecezji wileńskiej, potem prof. w seminarium w Grodnie)16.

Ks. Bukowiński po pracy odwiedzał chorych w szpitalu obozowym, udzielał 
sakramentów. Wiosną 1954 r. przeprowadzał rozmowy rekolekcyjne w czterech 

14 F. Kaszyński, Świadectwo współwięźnia z Dżezkazganu, Archiwum Księży Misjonarzy 
w Krakowie, „Nasza Przeszłość”. 

15 Za: J. Nowak, Wigilia na nieludzkiej ziemi, „Wołanie z Wołynia” 2016, nr 1(128), s. 9. 
16 T. Madała, Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r., Lublin 1916, 

s. 23, 26, 58, 170–171. Por. R. Grabski, Gdyby nie Opatrzność Boża, Paryż 1985; A. Hlebowicz, 
Kościół odrodzony. Katolicyzm w państwie sowieckim 1944–1992, Gdańsk 1993, s. 35, 228. 
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językach dla więźniów różnych narodowości. Znał bowiem biegle język rosyjski, 
niemiecki i ukraiński, a także francuski. Spowiadał, urządził nawet agapę i zebranie 
ekumeniczne różnych wyznań. Miał też wykłady z różnych dziedzin, np. z histo-
rii Polski, filozofii. Podczas strajku więźniów umiejętnie pertraktował z władzami, 
uzyskując polepszenie warunków bytowych i skrócenie wyroków za dobre sprawo-
wanie17. W okresie strajku, na prośbę ks. Michała Woronieckiego, ks. Władysław 
spisał swe wykłady dla więźniów z historii Polski. Wygłaszał je więźniom, a cieszyły 
się niezwykłym zainteresowaniem. Ks. Woroniecki napisał w swych wspomnie-
niach: „Prosiłem go potem, by nam napisał krótką historię Polski na podtrzymanie 
ducha patriotycznego i pomnożenie wiedzy o dziejach ojczystych. Po pewnym cza-
sie otrzymaliśmy zwięzłą historię Polski od najdawniejszych czasów Piastowskich 
po ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”18.

Ks. Władysław Bukowiński został zwolniony z obozu 10 sierpnia 1954 r. Dziesięcio-
letni wyrok skrócono mu o 5 miesięcy „za dobre sprawowanie”. Odbył karę 9 lat, 
7 miesięcy i 6 dni. Jednocześnie otrzymał administracyjne zesłanie na trzy lata do 
Karagandy, z obowiązkiem comiesięcznego meldowania się i podjęcia pracy 
we wskazanych zakładach. Wyjątkowo heroiczną postawą ks. Władysława było 
opanowanie i spokój w analizie sytuacji więzienia i obozów. Nie oskarżał nikogo, 
nie winił, nie narzekał na swój los – wszędzie dopatrując się woli Bożej i wyroków 
Opatrzności19.

W Karagandzie pracował jako nocny stróż na budowie. Początkowo mieszkał 
w hotelu robotniczym, w jednym pokoju z trzema robotnikami, wśród nich z jed-
nym Polakiem. Poprzez niego nawiązał kontakt z Polakami mieszkającymi w Kara-
gandzie i „okolicznych” osiedlach (określenie to dotyczy w tym przypadku zasięgu 
do około 500 km). Już w 15 dni po uwolnieniu z obozu odprawił pierwszą Mszę św. 
dla współwyznawców. Nawiązał też kontakt z Niemcami. Spotykali się na modli-
twie na cmentarzu, nad grobami zmarłych. 

Prowadził pracę duszpasterską w prywatnych mieszkaniach. Już wiosną 1955 r., 
parę miesięcy po uwolnieniu, przesyłał intencje mszalne od swoich parafian kapła-
nom przebywającym jeszcze w obozach. 

17 J. Teleżyńska, H. Mittelstaedt, Kalendarium życia ks. Władysława Bukowińskiego (1904–1974), 
w: W. J. Kowalów (oprac.), Spotkałem człowieka...,  s. 24–27. 

18 M. Woroniecki, Na izolacji w Dżezkazganie Rudniku 1949–1956, w: Archiwum 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, rkps., s. 122. Zob. W. Bukowiński, Historia 
nauczycielką życia. Historia est magistra vitae (Historia Polski pisana w łagrach), seria: Biblioteka 
„Wołania z Wołynia”, t. 70, Biały Dunajec – Ostróg 2010.

19 Por. A. Posacki, Nie dał się zranić złem. Heroiczna postawa ks. Władysława Bukowińskiego, 
„Egzorcysta” 2016, nr 6(46), s. 34–37. 
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W czerwcu 1955 r. ks. Władysław podjął bardzo ważną decyzję – w dniu zapisu 
na tzw. repatriację do Polski, świadomie i ku zdziwieniu urzędników, postanowił 
przyjąć obywatelstwo radzieckie i zostać na stałe w tym kraju. Na liście Polaków 
dobrowolnie pozostających w Kazachstanie jego nazwisko było trzecie i ostatnie. 
Sam ks. Władysław wspomina ten dzień jako przełomowy, dając dowód świado-
mej decyzji na skorzystanie z możliwości apostołowania w tej trudnej sytuacji Koś-
cioła. Uzasadniał decyzję słowami: „W Polsce, jak nam wiadomo, jest dostateczna 
ilość księży i praca duszpasterska jest tam zapewniona. Ja zaś chętnie pozostanę tu 
i będę pomocą dla ludzi, którzy tak bardzo potrzebują kapłana”20.

W maju 1956 r., gdy skrócono mu okres zesłania z trzech lat do dwóch, ks. Wła-
dysław został zwolniony z obowiązku meldowania się, obowiązku pracy i nieopusz-
czania Karagandy. Uzyskał paszport (dowód tożsamości), co uprawniało go do po-
ruszania się po całym Związku Radzieckim. Zwolnił się więc z pracy nocnego stróża 
i zajął się wyłącznie pracą duszpasterską, lecz bez zezwolenia władz. Pracować 
więc musiał potajemnie, podejmował zatem swe działania najczęściej nocą. 

Już od 1955 r. mieszkał na peryferiach Karagandy, u Polaków, Stanisława i Zu-
zanny Maderów, pochodzących z miasteczka Kutkowce koło Płoskirowa. Ksiądz 
zaprzyjaźnił się z tą rodziną. 

Praca duszpasterska ks. Władysława zdecydowanie się wkrótce rozszerzyła. 
29 czerwca 1956 r. poświęcił kaplicę dla Polaków – małą salkę w zakupionym 
i przerobionym przez wyjęcie ścian środkowych domu na przedmieściach Kara-
gandy. W tej kaplicy przez jeden rok sprawował liturgię i podejmował pracę dusz-
pasterską. Została ona jednak nagle zamknięta, 4 lipca 1957 r., gdyż władze ad-
ministracyjne – mimo próśb wiernych – nie zezwoliły na funkcjonowanie kościoła 
katolickiego. W tym czasie w śródmieściu Karagandy przez krótki czas była czynna 
kaplica dla Niemców, stworzona jeszcze w 1954 r. przez ks. Litwisa – też zamknięta 
w maju 1957 r. Natomiast na przedmieściach Karagandy czynna była krótko wów-
czas także kaplica dla grekokatolików, otworzona przez ks. Żareckiego, z której ko-
rzystali głównie Ukraińcy. 

Ks. Władysław miał w latach 1956–1958 stały kontakt z nowo otwartymi kapli-
cami, które zbudowali Polacy. Odbywał do nich wyprawy misyjne. Dojeżdżał np. 
do kaplicy w Zielonym Gaju (ok. 80 km od Celiniogradu – dawny Akmolińsk), gdzie 
pracował i zbudował kaplicę ks. dr Bronisław Rzepecki, jego znajomy z seminarium 
łuckiego. Kaplica była czynna od kwietnia 1955 r. do 17 stycznia 1959 r., czyli do 
aresztowania ks. Bronisława. 

20 W. Bukowiński, Listy, J. Nowak (red.), Kraków 2007, s. 178. 
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Ks. Władysław odwiedzał także i pomagał ks. Józefowi Kuczyńskiemu, który ot-
worzył kaplicę w Taincza (około 500 km od Celinigradu). Kaplica była czynna od 
lata 1956 r. do początku 1959 r., czyli jeszcze miesiąc po aresztowaniu ks. Józefa. 

W latach 1957–1958 ks. Władysław Bukowiński odbył pięć wypraw misyjnych, 
trwających od jednego do czterech miesięcy. W czerwcu 1957 r. udał się w okolice 
Ałma Aty, do polskich przesiedleńców. 

W 1957 i 1958 r. podjął dwie wyprawy do Tadżykistanu, gdzie znajdowali się 
przesiedleni Niemcy z Odessy. Był tam jako pierwszy kapłan katolicki. Udzielał ma-
sowo chrztów, ślubów i pozostałych sakramentów. 

W 1958 r. podjął wyprawę misyjną na Wschód, do Semipałatyńska i innych 
miejscowości, która zakończyła się śledztwem i nakazem wyjazdu. W wyprawie do 
Semipałatyńska towarzyszyły mu dwie pobożne Niemki z Karagandy, a mianowicie 
Gertruda Dezel (obecnie kandydatka na ołtarze z diecezji syberyjskiej) oraz Klara 
Roninie21. W tym samym roku odwiedził po raz pierwszy księży, przyjaciół i kole-
gów na Podolu i Ukrainie, pomagając przez krótki czas w duszpasterstwie. 

Cały czas ks. Władysław starał się o pozwolenie na otwarcie kościoła katoli-
ckiego w Karagandzie. Regularnie płacił podatek dochodowy od wykonywanych 
czynności sakralnych, który był przyjmowany, mimo braku formalnej zgody władz 
na taką działalność22.

Ks. Władysław Bukowiński został ponownie aresztowany 3 grudnia 1958 r. i osa-
dzony w więzieniu, z oskarżeniem o „zbyt śmiałą” pracę duszpasterską. Publiczna 
rozprawa przed Kolegium w Karagandzie miała miejsce 25 lutego 1959 r. Oskarżony 
został o nielegalne otwarcie kościoła, agitację religijną wśród dzieci i młodzieży oraz 
przechowywanie literatury antyradzieckiej. Nie skorzystał z obrońcy, bronił się sam, 
wygłaszając bardzo rzeczową mowę, która wywarła wrażenie na składzie Kolegium. 
Został skazany „tylko” na 3 lata – inni duchowni sądzeni w tym czasie otrzymywali 
znacznie wyższe wyroki: ks. Drzewiecki – 5 lat, ks. Kuczyński – 7 lat23.

Od marca 1959 r. do kwietnia 1961 r. ks. Władysław Bukowiński przebywał 
w obozie pracy w miejscowości Czuma koło Irkucka. Od września 1959 r. był też 
w tym obozie przyjaciel księdza Władysława, ks. H. Drzepecki. Praca obozowa po-
legała na przenoszeniu ściętego drzewa, popychaniu wagonów z drewnem, prze-
noszeniu trocin, piłowaniu i zamiataniu. 

Od kwietnia 1961 r. ks. Władysław przebywał w obozie dla „religiożników”, 
w miejscowości Sosnówka w Republice Mordowskiej, na wschód od Moskwy. 
Przez trzy miesiące przebywał ze znajomymi duchownymi z Łucka (ks. H. Drzewie-

21 W. Bukowiński, Do moich przyjaciół…, s. 105. 
22 Por. J. Nowak, Vianney Wschodu ks. Władysław Bukowiński, Kraków 2016, s. 39–112. 
23 J. Nowak, Świadek. Życie i działalność sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, 

apostoła Kazachstanu, Kraków 2009, s. 104–105. 
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ckim i ks. J. Kuczyńskim), dwoma kapłanami greckokatolickimi, metropolitą Josy-
fem Slipyjem, sześcioma popami prawosławnymi, duchownymi muzułmańskimi, 
mułłą z Dagestanu, który studiował w Kairze, oraz duchownymi buddyjskimi. Było 
też w obozie około 400 świeckich, w tym także wyznawców różnych sekt. Było 
to ostatnie więzienie ks. Władysława, który łącznie w obozach lub w zamknięciu 
więziennym przebywał 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni (ks. Rzepecki łącznie – 15 lat; 
ks. Kuczyński – 17 lat, a o. Ryszard Grabski, kapucyn – 15 lat). 

Obóz dla „religionistów”, jak opisywał ks. W. Bukowiński: „był czymś w rodzaju 
wielkiego klasztoru. Modlono się zupełnie jawnie. W niedzielę zbierały się grupy 
złożone z współwyznawców dla wspólnej modlitwy, słuchania kazań i czytania 
Pisma Świętego, które sekciarze przechowali pocięte na malutkie zeszyciki, po 
kilka stronic każda. Czekiści rozpędzali takie grupy, a one zbierały się znowu po ich 
odejściu”24.

Po wyjściu z obozu, 3 grudnia 1961 r., ks. Władysław Bukowiński powrócił do 
Karagandy, kontynuując swoją nielegalną pracę duszpasterską. Odmówiono dalej 
pozwolenia na otwarcie kaplicy, ale zaczęto pobierać znaczne opłaty za sprawo-
wanie funkcji religijnych. Ks. Władysław płacił podatki (około 1000 rubli rocznie), 
a swoją pracę nazywał apostolstwem domowym, lecz nie konspiracyjnym. W ko-
lejnych domach odprawiał Mszę św., uczył dzieci, organizował uroczyste Komunie św., 
udzielał chrztów i innych sakramentów. Sam tak opisywał swoje duszpasterzo-
wanie „po domach”: „Przychodzę po południu lub wieczorem. Przede wszystkim 
urządzam ołtarz. Jest nim zwyczajny stół, byleby tylko mocno stał i nie chwiał się. 
Stół przykrywa się białym obrusem. Na stół kładzie się duże pudełko lub dwie 
grube książki, przykrywa białą chustą i stawia krucyfiks. Świece stawia się na lich-
tarzach lub, jak ich nie ma – w szklance z solą. Powyżej zawiesza się jeden lub 
dwa obrazy i ołtarz gotów. Następnie spowiadam. Mszę św. odprawiam o godzi-
nie 9 wieczorem. Po Mszy św. zwykle jeszcze spowiedź. Wreszcie krótki spoczynek 
nocny. Krótki, bo kładę się zwykle po północy, a już o 5 lub 6 rano jest poranna 
Msza św., potem dalej spowiedź, czasami chrzty i namaszczenia olejami świętymi, 
czasami śluby. Najczęściej pierwszą mszę odprawiam za żywych członków rodziny 
gospodarzy, a drugą za zmarłych. Cała rodzina spowiada się i zwykle dwa razy – 
wieczorem i rano przyjmuje komunię św. Jakie to ma znaczenie dla życia rodzin-
nego, tym więcej, że nie ma tam kościółka, każdy łatwo rozumie. Ponieważ to po-
wtarza się w różnych domach i rodzinach, wiec sypiam częściej w cudzych łóżkach 
niż w swoim własnym”25.

24 W. Bukowiński, Do moich przyjaciół…, s. 117. 
25 W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Gdańsk 1989, s. 50. 
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Domy prywatne katolickich wiernych stawały się świątyniami. Sprawowano 
w nich sakramenty, uczono dzieci i młodzież prawd wiary, przy zasłoniętych ko-
cami oknach sprawowano Najświętszą Ofiarę26. Był gorliwym nauczycielem, który 
chętnie gromadził wokół siebie słuchaczy, nie skąpił czasu na naukę i odpowiedzi 
na ich pytania i wątpliwości27.

Od 1962 r. ks. Władysław mieszkał u starych emerytów, Niemców, Kaspra i Ka-
tarzyny Haak, zajmując małe, skromne mieszkanie. W kolejnych latach: 1962, 1964 
i 1966 odbył kilkudniowe podróże, odwiedzając kolegów na Ukrainie, gdzie włą-
czał się do aktualnych prac duszpasterskich. 

W 1963 r. wyjechał w celach misyjnych na zachód Kazachstanu, do miasta Aktiu-
bińska. Praca tam została przerwana jednodniowym aresztowaniem i zmuszeniem 
go do podpisania zobowiązania, że więcej nie powróci (był tam bowiem drugi już 
raz). Wtedy też wyjeżdżał w kolejne podróże misyjne do Tadżykistanu oraz na kilku-
dniowe misje do miasta Termitau i miasta Sarań koło Karagandy. 

Najdłuższy, bo od grudnia 1967 r. aż do 3 marca 1968 r., wyjazd misyjny podjął 
do Tadżykistanu. Na dalsze wyprawy nie miał już sił, a ponadto rany nóg i niewy-
dolność serca uniemożliwiały większy wysiłek28. Ks. Władysław odbył także trzy 
wyjazdy do Polski. 

Od 3 czerwca do 31 sierpnia 1965 r. odwiedził Ojczyznę, podejmując liczne 
spotkania sentymentalne ze znajomymi z Akademickiego Koła Kresowego i „Od-
rodzenia”, ze znajomymi z Rabki, Suchej Beskidzkiej, Łucka, z kapłanami z Semina-
rium Duchownego. Odmawia pozostania w Polsce, nie przestając myśleć o pozo-
stawionych w Karagandzie „owcach bez pasterza”. 

Drugi przyjazd do Polski miał miejsce od września do 16 grudnia 1969 r. Był on 
połączony z miesięcznym odpoczynkiem w Krynicy. Podczas spotkań ze znajomymi 
i przyjaciółmi prosił o książki i tygodniki, których ciągle wyczekiwał. 

Ostatni pobyt w Polsce miał miejsce od 18 grudnia 1972 r. do 19 kwietnia 1973 r. 
Stan zdrowia zmusił go do dwumiesięcznego pobytu w Krakowie, w Szpitalu 
im. S. Żeromskiego29. Nadal jednak odmawiał pozostania w Polsce, argumentując, 
że „grób kapłana także apostołuje”. Po raz pierwszy od wojny Wigilię spędza w gronie 
rodziny i przyjaciół (1972 r.)30.

26 R. Słowecka, Posługa w ukryciu sprawowana, w: W. J. Kowalów (oprac.), Spotkałem 
człowieka…, s. 65–66. 

27 Por. M. Kalas, Ks. Władysław Bukowiński patronem wychowawców, „Wołanie z Wołynia” 
2016, nr 3(130), s. 11–19. 

28 J. Nowak, Świadek…, s. 110–113. 
29 A. Płazak, Grudniowe wspomnienia, „Najwyższy Czas” 2014, nr 52, s. 8. 
30 B.a., Nie proszę dla siebie, „Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich” 2013, nr 11(155), s. 12–13. 
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Powrócił jednak do Karagandy na liturgię Wielkanocy. Kolejną Wigilię, w 1973 r., 
spędził – jak zawsze – z Malwiną Zawodczykową, jedną z najstarszych i oddanych 
parafianek w Karagandzie. 

Po powrocie z Polski, wiosną 1973 r., stan zdrowia ks. Władysława uległ chwi-
lowej poprawie. Jednak intensywna praca duszpasterska szybko odbiera mu siły. 
W sierpniu 1974 r. przeniósł się do mieszkania w domu Teresy Bitz, wdowy za-
mieszkującej z niezamężną córką, gdyż stan zdrowia wymaga większej uwagi i sta-
łej opieki. W połowie września, do 28 października 1974 r., ks. Władysław wyje-
chał na odpoczynek i spotkanie z kolegami do Wierzbowca na Podolu, do domu 
ks. Józefa Kuczyńskiego. Tam odprawił swe rekolekcje. Ogólny stan zdrowia jednak 
nie jest dobry. Siły nie wracają. Z trudem ks. Władysław powraca do Karagandy 
i podejmuje, pomimo otwartych ran na nogach, pracę duszpasterską. Odprawiając 
z wysiłkiem ostatnie Msze św., stwierdzał: „Jeszcze chcę wam posłużyć”. 

18 listopada 1974 r. ks. Władysław odprawił ostatnią Mszę św., przyjął sakra-
menty święte (od swego przyjaciela i spowiednika ks. Aleksandra Chiry) i pozwolił 
zawieźć się do szpitala. 2 grudnia 1974 r. odwiedziła go tam grupa parafianek. Żegna-
jąc się z nimi, przed ich wyjściem poprosił o podanie mu leżącego na stoliku różańca. 
Następnego dnia, 3 grudnia 1974 r., o godzinie 5 rano ks. Władysław zmarł. Według 
relacji pielęgniarek modlił się do czasu, gdy nagły krwotok spowodował jego śmierć. 

Liturgia pogrzebowa odbyła się 7 grudnia 1974 r. W uroczystościach uczestni-
czyło tysiące ludzi. Mszę św. odprawili ks. J. Kuczyński z Podola i ks. Michał Kohler 
z Frunze. Udział w niej wzięło blisko 10 kapłanów. Byli obecni kapłani prawosławni 
i innych wyznań. W drodze na cmentarz szli zarówno Polacy, jak i Niemcy, wierzący 
i niewierzący31.

Do Polski przyszły depesze zawiadamiające o śmierci ks. Władysława i odpra-
wiono tam wiele Mszy św. 15 grudnia 1974 r. w katedrze wrocławskiej odprawiono 
uroczystą Mszę św. żałobną z udziałem kapituły katedralnej, rodziny i znajomych. 

10 stycznia 1975 r. w Krakowie, w kościele św. Floriana, Mszę św. koncelebro-
waną odprawił i kazanie wygłosił ks. kard. Karol Wojtyła. Już po otrzymaniu wia-
domości o śmierci ks. Władysława kard. Karol Wojtyła posłał list do jego brata, 
Zygmunta, w którym pisał: „Zmartwiłem się wiadomością o śmierci Księdza Wła-
dysława, tego prawdziwego Kapłana Chrystusowego i Apostoła wśród najbardziej 
potrzebujących słowa Bożego, posługi i pociechy kapłańskiej wiernych. Z powodu 
tej straty przesyłam wyrazy chrześcijańskiego współczucia Panu i Rodzinie, a duszę 
Zmarłego polecam Panu Bogu. Mam nadzieję, że już cieszy się zapłatą Dobrego 
Sługi Ewangelicznego i nadal pamięta o Owieczkach, którymi się tutaj tak gorliwie 
opiekował”. Natomiast podczas Mszy św. żałobnej w kolegiacie św. Floriana kar-

31 Zob. W. J. Kowalów (oprac.), Spotkałem człowieka…, s. 75–77. 
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dynał powiedział: „Cieszymy się, że Opatrzność tak wielki dar misyjny, misyjnego 
apostolstwa złożyła w sercu polskiego kapłana”32.

Msze św. odprawiono także w kościele kapucynów w Warszawie, przy ulicy 
Miodowej (3 kwietnia 1975 r.), a także w wielu miejscowościach, gdzie mieszkali 
znajomi, parafianie czy uczniowie ks. Władysława, między innymi w Opolu, Olszty-
nie, Lublinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Łodzi.

Na mogile ks. Władysława w Karagandzie postawiono ogromny krzyż z napisem: 
„Jam jest zmartwychwstanie i Życie”. Grób ten stał się – jak zapowiadał ks. Wła-
dysław – miejscem modlitw wiernych katolików z Karagandy. 17 czerwca 1974 r. 
staraniem katolików z Karagandy poświęcono na tym grobie pomnik z napisem 
w kilku językach oraz umieszczono fotografię Księdza. Nagrobek zaś otoczono me-
talowym ogrodzeniem. Później jego grób przeniesiono, w ramach czynności pro-
cesu beatyfikacyjnego, do kościoła pod wezwaniem św. Józefa w Karagandzie33.

W Polsce Ludowej, w ostatnich latach trwania reżimu komunistycznego, książka 
ks. Władysława Bukowińskiego pod tytułem „Wspomnienia z Kazachstanu”, dzięki 
licznym wydaniom w tzw. drugim obiegu („podziemnym”) – poza obiegiem ofiar-
nym, bez możliwości ingerencji cenzury, była najpopularniejszym źródłem infor-
macji o Kościele na Wschodzie, w Związku Radzieckim. Każda wzmianka na ten 
temat była skrzętnie eliminowana z obiegu informacji przez interwencje cenzury. 
A książka ks. W. Bukowińskiego docierała w formie przedruków Wydawnictwa 
„Spotkania” (Lublin 1979, 1980), Wydawnictwa „Krzyża Nowohuckiego” (Kraków 
1981), Wydawnictwa „Graf” (Gdańsk 1989) czy Unii Nowoczesnego Humanizmu 
(Warszawa, b.r. wyd.). Książka powstała jako spisane relacje ks. Władysława w cza-
sie krótkiego pobytu w Polsce, w latach 70. XX wieku. Zastrzegł, by dokument 
ukazał się dopiero po jego śmierci i z wyłączeniem fragmentów, których treść mo-
głaby zagrozić bezpieczeństwu pewnych osób. Sam tytuł publikacji pochodzi od 
wydawcy (Biblioteka „Spotkań”). Dotąd pozycja ta pozostaje cennym i cenionym 
przez polskiego czytelnika źródłem wiedzy historycznej na temat losów Polaków 
w łagrach i na zesłaniu34. Treść tej publikacji zadziwia brakiem jakiegokolwiek 
śladu nienawiści do prześladowców, natomiast jest obecna w niej żarliwa wiara. 
Jak pisał ks. Władysław: „Nie wiemy, w jaki sposób Opatrzność Boża czuwać będzie 

32 B.a., Odszedł, ale został wśród nas. Żałoba w Krakowie, „Arka. Miesięcznik Rodzin 
Katolickich” 2013, nr 11(155), s. 15. 

33 K. Starczak-Kozłowska, Szukam pyłu twoich sandałów. O Apostole Kazachstanu księdzu 
Władysławie Bukowińskim, „Wołanie z Wołynia” 2016, nr 1(128), s. 13–20. 

34 W. J. Kowalów, Od wydawcy, w: Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu; 
o. Serafin Alojzy Kaszuba OFMCap., Zapiski z Kazachstanu, seria: Biblioteka „Wołania z Wołynia”, 
t. 52, Biały Dunajec – Ostróg 2006, s. 7–8. 
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nad naszym Kościołem w Związku Sowieckim, wiem tylko jedno, iż słodkie jest 
jarzmo Chrystusowe, a brzemię Jego jest słodkie”35.

Po papieskiej wizycie w Kazachstanie zaczęto poważnie myśleć o procesie 
beatyfikacyjnym ks. Władysława Bukowińskiego. W 2004 r. do Karagandy udał 
się kard. Franciszek Macharski, aby uczestniczyć w obchodach stulecia urodzin 
i trzydziestolecia śmierci ks. Władysława. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 
w Krakowie, 19 czerwca 2006 r., a zakończył 8 marca 2008 r. Następne sesje pro-
cesu odbywały się w Kazachstanie, a także w wioskach, w których duszpasterzo-
wał ks. Władysław. Wielu świadków, ponieważ już opuścili Kazachstan, trzeba było 
przesłuchać w Niemczech czy Austrii. 

Ukazała się też, w języku rosyjskim, modlitwa o beatyfikację ks. Władysława36. 
Przypominano jego dzieło, życie i nauczanie w miesięczniku katolickim ukazują-
cym się w Kazachstanie37.

W 2012 r. złożono w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie „Positio” 
o życiu, działalności i heroiczności cnót oraz sławie świętości Sługi Bożego. W dniach 
od 22 do 31 maja 2013 r. w Karagandzie odbył się proces o domniemanym cudzie 
za wstawiennictwem kandydata na ołtarze, którego akta złożono w Kongregacji 
19 czerwca 2013 r. Dotyczył wydarzenia, które miało miejsce w 2008 r. Mariusz 
Kowalski, kleryk seminarium duchownego w Karagandzie, grał w piłkę, gdy nagle 
upadł, stracił przytomność. Doznał wylewu i zapadł w śpiączkę. Jego stan był bar-
dzo ciężki – lekarze po ewentualnym wybudzeniu przewidywali całkowity lub częś-
ciowy paraliż jego ciała. Rozpoczęły się modlitwy o jego zdrowie. Po pięciu dniach 
modlitw kleryk odzyskał przytomność – nastąpiło trwałe i pełne uzdrowienie. Dzi-
siaj ks. Mariusz jest proboszczem parafii w mieście Temirtau, gdzie mieszka około 
100 tys. mieszkańców, a wiernych katolików jest 50–60 osób38. 14 grudnia 2015 r., 
na specjalnej audiencji, której udzielił kard. Angelo Amato, prefektowi Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, papież Franciszek podpisał dekret w sprawie cudu za przy-
czyną Czcigodnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego39.

Metropolita Astany, abp Tomasz Peta, ogłosił z początkiem 2016 r., że beatyfi-
kacja „bohaterskiego apostoła Kazachstanu, więźnia sowieckich łagrów, ks. Wła-
dysława Bukowińskiego odbędzie się 11 września br. W Karagandzie – mieście, 

35 Za: J. Polonus, Słodkie jest jarzmo Chrystusowe, „Źródło” 2014, nr 48, s. 22. 
36 Por. Nowenna za przyczyną Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego (w jęz. polskim 

i ukraińskim), seria: Biblioteka „Wołania z Wołynia”, t. 84, Biały Dunajec – Ostróg 2014. Zob. 
J. Hennelowa, Ks. Sopoćko, ks. Bukowiński, „Wołanie z Wołynia” 2016, nr 2(129), s. 10. 

37 J. Nowak, Apostoł Kazachstanu…, s. 45–46. 
38 L. Dutkiewicz, Człowiek Boga. Wywiad z reżyserem filmu „Człowiek Boga” o ks. W. Bukowińskim, 

„Niedziela” 2016, nr 36, s. 20–21. 
39 A. Płazak, Apostoł Wschodu zostanie błogosławionym, „Źródło” 2016, nr 4, s. 18–19. 
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w którym pełnił swoją duszpasterską posługę w czasach Związku Radzieckiego 
i gdzie został pochowany”40.

Dnia 11 września 2016 r. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński dołączył do 
grona błogosławionych w Kościele katolickim. Kapłan, który nigdy nie ukrywał 
swej tożsamości duchowej, zawsze był Polakiem i chrześcijaninem, uczył spoglą-
dać na świat i spotykanych ludzi z miłością i bez uprzedzeń, stał się wzorem i przy-
kładem dla innych41.

40 KAI, Ogłoszono beatyfikację czcigodnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, 
„Wołanie z Wołynia” 2016, nr 1(128), s. 11. 

41 A. Posacki, Apostoł Kazachstanu i świadek Ewangelii błogosławiony ks. Władysław 
Bukowiński, Warszawa 2016. 

Przez łagry do świętości. Apostoł Kazachstanu bł. ks. Władysław Bukowiński
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Salezjańscy męczennicy
z krajów komunistycznych Europy 
Środkowo-Wschodniej wyniesieni na ołtarze

Dwudziesty wiek dziejów chrześcijaństwa zapisał się w historii jako czas mę-
czenników. Ostatni papieże, począwszy od Jana Pawła II, przez Benedykta XVI 
po Franciszka, w dokumentach Kościoła i wielu swoich wypowiedziach uczulali 
wiernych na pielęgnowanie pamięci i duchowej spuścizny po tych, którzy oddali 
swoje życie za wiarę i w wielu krajach świata są prześladowani po dziś dzień. 
Szacunkowo podaje się, że od początku XX wieku po czasy nam współczesne 
za wierność Ewangelii oddało swoje życie około 45 mln osób, w różnych częś-
ciach świata1. To doświadczenie Kościoła, podobnie jak w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, dla wierzących w Jezusa może stać się inspiracją do głębszego 
przeżywania swojej wiary, dawania codziennego świadectwa przynależności do 
wspólnoty wierzących, wreszcie do jeszcze większej gorliwości w misji ewangeli-
zacyjnej. W tym kontekście warto przywołać chociażby słowa papieża Franciszka, 
który podczas swojej pielgrzymki do Japonii w dniu 24 listopada 2014 r., mod-
ląc się przy pomniku Męczenników w Nagasaki, powiedział: „Nie zapominajmy 
o miłości ich ofiary! Niech nie będzie to chwalebna relikwia przeszłych czynów, 
dobrze zachowana i uczczona w muzeum, ale niech będzie pamięcią i żywym og-
niem duszy każdego apostolstwa na tej ziemi, zdolną ciągle odnawiać i rozpalać 
zapał ewangelizacji”2.

W gronie męczenników XX wieku widzimy również członków Towarzystwa 
św. Franciszka Salezego, zgromadzenia założonego przez św. Jana Bosko, którego 
główną misją w Kościele jest praca wychowawcza wśród młodzieży, zwłaszcza 
ubogiej. Wierność temu charyzmatowi oraz gorliwa służba Kościołowi w wieku XX 
sprowadziła na salezjanów w różnych częściach świata liczne represje, aż do prze-
lania męczeńskiej krwi. Obecnie większość wyniesionych przez Kościół na ołtarze 

1 Literatura dotycząca zagadnienia męczeństwa chrześcijan w XX wieku jest już dosyć bogata. 
Z ostatnio wydanych w języku polskim publikacji warto zapoznać się z: Czarna księga prześladowań 
chrześcijan w świecie, bp J.M. di Falco, o. T. Radcliffe OP, A. Riccardi (red.), Poznań 2015; G. Kucharczyk, 
Wiek XX wiekiem męczenników. Mity i fakty, Poznań 2014. Więcej literatury zob. J. Wąsowicz, Kościół 
XX wieku wspólnotą męczenników, w: Roczniki Księdza Jerzego, t. 5: Męczennicy za wiarę 
i Ojczyznę, ks. P. Nowogórski, W. Polak, W. Rozynkowski (red.), Toruń–Górsk 2020, s. 7–23.

2 Papież: przykład męczenników żywym ogniem apostolstwa, https://www.vaticannews.va/pl/papiez/
news/2019-11/pielgrzymka-franciszek-japonia-pomnik-meczennikow.html [dostęp: 10.12.2020].
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przedstawicieli duchowej rodziny księdza Bosko stanowią właśnie świadkowie 
wiary, którzy swoją wierność Chrystusowi i Kościołowi przypłacili życiem3.

Męczennicy salezjańscy z lat 1930–1945
Panteon salezjańskich męczenników otwierają święci bp Alojzy Versiglia i ks. Kalikst 

Caravario. Byli misjonarzami w Chinach. Praca misyjna na tych terenach stała się bar-
dzo niebezpieczna, odkąd wybuchła wojna domowa, między chińskimi komunistami 
i narodowcami z Kuomintangu, która z przerwami trwała aż do 1950 r. Walki poszcze-
gólnych ugrupowań politycznych i ich wojsk bardzo utrudniały pracę misyjną. Wojna 
niosła za sobą ogromne żniwo śmierci, wyzwalania się najgorszych instynktów, szerzyły 
się gwałty i grabieże4. W tej trudnej sytuacji biskup Versiglia postanowił zwizytować 
powierzony mu wikariat apostolski, aby podnieść na duchu i umocnić wiernych tak 
bardzo doświadczonych krwawą wojną. Poszczególne stacje misyjne przygotowywał 
do tego wydarzenia ks. Kalikst Caravario. Wizytacja rozpoczęła się w lutym 1930 r. 

Do męczeństwa salezjańskich misjonarzy doszło 25 lutego 1930 r. W tym dniu 
wraz z dwoma innymi misjonarzami, dwoma chińskimi katechistami oraz trzema 
uczennicami szkoły katechistycznej udali się dżonką w podróż do stacji misyjnej. 
Gdy dopłynęli do Lin Tau Tsui, wyprawę zaatakowała uzbrojona banda, która zażą-
dała finansowego okupu za puszczenie wolno misjonarzy. Kiedy napastnicy zorien-
towali się, że na pokładzie są młode dziewczęta, siłą chcieli je zabrać. Wówczas 
bp Versiglia i ks. Caravario zaczęli interweniować i bronić katechistek. Rozwście-
czeni bandyci kolbami pistoletów zaczęli bić salezjanów tak, że ci upadli zakrwa-
wieni na ziemię. Następnie zaciągnięto ich do lasu. Wówczas biskup Versiglia pro-
sił napastników, aby darowali życie młodemu ks. Caravario, którego sam niegdyś 
zachęcił do wyjazdu na misje. Jego prośba nie została wysłuchana. Obaj salezjanie 
zostali zamordowani5. Ich beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w dniu 15 maja 1983 r. 
na placu św. Piotra w Rzymie. Natomiast 1 października 2000 r. Ojciec Święty ka-
nonizował obu salezjanów w gronie 120 męczenników chińskich6.

3 Por. E. dal Covolo, G. Mocci, Santi nella Famiglia Salesiana, Rzym 2009, s. 18–21, 36–39, 
42–43, 60–61, 108–109, 116–117.

4 Por. S. Szmidt, Salezjanie polscy na misjach w Chinach i na Filipinach: prehistoria, „Seminare. 
Poszukiwania naukowe” 1997, nr 13, s. 301–305. 

5 Więcej na temat męczenników salezjańskich z Chin zob. G. Bosio, Martiri in Cina. Mons. Luigi 
Versiglia e Don Callisto Caravario nei loro scritti e nelle testimonianze di coetanei. Profilo storico, 
Torino 1977.

6 Por. L’omelia di Giovanni Paolo II alla messa della beatyficazione, Piazza S. Pietro, 15 maggio 
1983, w: Martirio e spiritualitá apostolica. Testi di Papa Giovanni Paolo II, Mon. Antonio M. Javierre 
Ortas, Don Egidio Viganò in occasione della Beatificazione di Mons. Luigi Versiglia e don Callisto 
Caravario, Martiri Roma, 15 maggio 1983, Rzym 1983, s. 11–15.
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Pokaźną grupę męczenników wyniesionych na ołtarze stanowią salezjanie, 
salezjanki, salezjanie współpracownicy oraz salezjańscy wychowankowie, ofiary 
prześladowań antykatolickich z okresu hiszpańskiej wojny domowej, zamordo-
wani z nienawiści do wiary w latach 1936–1939. Do wspomnianych prześlado-
wań doprowadziła polityka rządów republikańskich, które początkowo na drodze 
ustawodawczej, a później posuwając się do rabunków, rozbojów, tortur i zabójstw, 
zmierzały do ograniczania praw katolików i roli Kościoła w społeczeństwie. Wielu 
z nich poniosło śmierć męczeńską. Na ołtarze zostali wyniesieni w wyniku kilku 
zbiorowych procesów beatyfikacyjnych7. Były one prowadzone także przez sale-
zjańskie inspektorie z Hiszpanii. W latach 2001–2007 papież Jan Paweł II beatyfiko-
wał łącznie 95 męczenników salezjańskich, którzy zostali zamordowani w wyniku 
komunistycznych prześladowań w czasie wojny domowej8.

Wielu salezjanów, zwłaszcza Polaków, doświadczyło represji za wiarę w cza-
sie II wojny światowej. Błogosławionym męczennikiem tego czasu jest ks. Józef 
Kowalski SDB, zakatowany w KL Auschwitz, oraz pięciu wychowanków salezjań-
skiego oratorium w Poznaniu, którzy za działalność w konspiracyjnej Narodowej 
Organizacji Bojowej zostali przez Niemców zgilotynowani w Dreźnie 24 sierpnia 
1942 r. Jan Paweł II wyniósł ich na ołtarze 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. W gronie 
beatyfikowanych wówczas polskich 108 męczenników II wojny światowej znaleźli 
się także dwaj członkowie Zgromadzenia św. Michała Archanioła, które obecnie 
przynależy do Rodziny Salezjańskiej, mianowicie ks. Władysław Błądziński CSMA 
oraz ks. Wojciech Nierychlewski CSMA9.

Męczennicy salezjańscy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Kolejni błogosławieni męczennicy salezjańscy wyniesieni na ołtarze zginęli z rąk 

komunistów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które znalazły się po II wojnie 
światowej pod polityczną kuratelą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

7 Por. P. Skibiński, Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościół w Hiszpanii w latach 1931–1953, 
Warszawa 2013; G. Szubtarski, Represje państwa wobec Kościoła Katolickiego w Hiszpanii 
w latach trzydziestych XX wieku, „Seminare” 2014, nr 4, s. 143–155.

8 Por. M. Chmielewski, Salezjańscy męczennicy z Hiszpanii, https://salezjanie.pl/
czytelnia/2005/02/10/salezjanscy-meczennicy-z-hiszpanii [dostęp: 11.12.2020]; J. Wąsowicz, 
Czas męczenników, „Magazyn Salezjański Don Bosko” 2012, nr 12, s. 4–5.

9 Więcej na ten temat zob. Męczennicy za wiarę 1939–1945. Duchowni i świeccy z ziem 
polskich, którzy prześladowani przez nazizm hitlerowski dali Chrystusowi ofiarę życia świadectwo 
miłości, T. Kaczmarek, H. Kietliński, L. Królik (red.), Warszawa 1996; Wierni do końca. Studia 
i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” męczenników II Wojny światowej (Studia i materiały 
poznańskiego IPN, t. 40), wyd. 2 poprawione, Poznań 2016; J. Wąsowicz, Salezjanie w Polsce 
w systemach totalitarnych – zarys problematyki, w: Kościoły chrześcijańskie w systemach 
totalitarnych, W. J. Kłaczkow, W. Rozynkowski (red.), Toruń 2012, s. 567–583.
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W latach 1945–1989 wielu salezjanów w tej części Europy było więzionych, zesła-
nych do łagrów, zmuszeni zostali do zaprzestania swojej duszpasterskiej działalności 
lub prowadzili ją w podziemiu. Z tego okresu prześladowań Kościoła dwóch salezja-
nów zostało w ostatnich latach ogłoszonych błogosławionym męczennikami.

W 2013 r. na ołtarze został wyniesiony Stefan Sándor, salezjanin z Węgier. Urodził 
się 26 października 1914 r. w Szolnok, miejscowości oddalonej o 100 km od sto-
licy Węgier Budapesztu. Był synem Stefana Sandora, robotnika kolejowego, i Marii 
z domu Fekete. Miał trzech braci. Rodzina ta była wierna tradycyjnym wartościom 
i religijnym obyczajom. Rodzice dbali o formację religijną swoich synów i cieszyli 
się z ich aktywności w grupach przykościelnych. Stefan był gorliwym ministrantem, 
z czasem włączył się także w spotkania grupy „Szivgárda” – czcicieli Najświętszego 
Serca Jezusa. Rówieśnicy zapamiętali go jako wesołego młodzieńca z dużym poczu-
ciem humoru, wielkiego miłośnika gry w piłkę.

Głęboka formacja chrześcijańska, jaką odbył w domu i wspólnotach przypara-
fialnych, sprzyjała rozmyślaniom Stefana nad realizacją swojego powołania w życiu 
zakonnym. Rozeznawał tę sprawę ze swoim spowiednikiem, który polecił mu za-
poznanie się z duchowością salezjanów. Zaczął więc regularnie czytać węgierską 
edycję „Biuletynu Salezjańskiego” oraz inne opracowania wydawane przez sale-
zjańskie wydawnictwo w Rákospalota.

W 1936 r. w wieku 22 lat Stefan Sándor rozpoczął aspirantat w „Clarisseum”, 
salezjańskiej szkole zawodowej w Rákospalota-Újpestna na przedmieściach Buda-
pesztu. Uczył się tutaj zawodu drukarza i coraz lepiej poznawał ks. Bosko. W szkole 
ugruntowało się jego powołanie i pewność, że chce je realizować jako brat za-
konny, który u salezjanów jest nazywany koadiutorem. Po dwóch latach, 1 kwiet-
nia 1938 r. w Mezőnyárád rozpoczął nowicjat. Niestety został on mu przerwany 
powołaniem do wojska. W 1939 r. Stefan powrócił do domu formacyjnego i po 
roku próby 8 września 1940 r. złożył swoją pierwszą profesję zakonną. Na kolejne 
lata formacji, zwane asystencją, przełożeni skierowali go do dobrze mu już zna-
nego „Clarisseum”, tym razem jednak w charakterze wychowawcy. Młody koadiu-
tor Stefan Sándor z wielkim zapałem podjął się zleconych obowiązków. Do połud-
nia prowadził dla chłopców kursy zawodowe, natomiast po południu posługiwał 
młodzieży w oratorium. W grupie swoich wychowanków wyszedł też z inicjatywą 
powołania stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Pracującej10.

Pierwsze miesiące swojej pracy wychowawczej koadiutor Sándor przeżywał 
w warunkach trwającej II wojny światowej. Od 1939 r. trwała okupacja Polski przez 
III Rzeszę i ZSRR, ale już w 1941 r. dotychczasowi sojusznicy znaleźli się w stanie 
wojny. 22 czerwca tegoż roku hitlerowskie Niemcy rozpoczęły realizację operacji 

10 Por. J. Wąsowicz, Salezjański męczennik z Węgier, „Don Bosco” 2014, nr 5, s. 14–15.
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„Barbarossa”, która zakładała systematyczne zajmowanie kolejnych terenów so-
wieckiej Rosji. Węgry, pozostające dotychczas w zasadzie neutralne, zaangażowały 
się w wojnę z ZSRR po stronie Niemiec. Wielu młodych ludzi zostało wówczas po-
wołanych do wojska, wśród nich Stefan Sándor. Rozpoczął służbę jako telegrafista. 
Wkrótce trafił na front wschodni, gdzie Węgry wysłały 2. Armię, składającą się z kilku 
dywizji. Została ona praktycznie cała rozbita nad Donem na przełomie stycznia i lu-
tego 1943 r. W tym samym roku Stefan, korzystając z przepustki, odbył rekolekcje 
salezjańskie wraz ze współbraćmi w Budapeszcie. Następnie powrócił na front. Jego 
oddział służył wówczas na terytorium Słowacji i tam doczekał końca wojny. Sándor 
został internowany przez wojska amerykańskie i następnie zwolniony11. 

Latem 1945 r. powrócił do Budapesztu, gdzie podjął pracę wychowawczą 
w „Clarisseum”. Prowadził zajęcia z drukarstwa, a także opiekował się młodzieżą 
z miejscowego przytułku oraz sierocińca. Dążenie do przekazania wiedzy zawodo-
wej łączył z troską o rozwój życia duchowego i religijnego swych uczniów. Propa-
gował wśród nich zwłaszcza pobożność maryjną.

Tymczasem w 1949 r. na Wegrzech władzę ostatecznie przejęli komuniści, na 
czele których stanął Mátyás Rákosi. Rozpoczęła się wówczas bezpardonowa walka 
z Kościołem. Dokonano konfiskaty dóbr kościelnych, zaczęły się też prześladowania 
szkół katolickich. Dotknęły one mocno salezjanów. Część z nich zaczęła się ukry-
wać, inni opuścili swoją ojczyznę, udając się najczęściej do Austrii i Włoch. Wielu 
duchownych zostało aresztowanych. Wspólnoty salezjańskie uległy rozproszeniu. 
Koadiutor Sándor starał się w tym okresie ratować wyposażenie szkoły drukarskiej. 
Nie zaprzestał też pracy z młodzieżą. Organizował podziemne nauczanie religii, 
wspólne wyjazdy oraz spotkania modlitewne w prywatnych mieszkaniach. 

Jego aktywność nie uszła uwadze policji politycznej, która już od 1949 r. obser-
wowała pracę Stefana Sándora w środowiskach młodzieży robotniczej. Otrzymał 
upomnienia, że ma zaprzestać swojej działalności. Ten jednak pozostawał wierny 
salezjańskiemu powołaniu i pozostawał aktywny w ewangelizacji i wychowaniu mło-
dzieży. W 1951 r. otrzymał informację, że zostanie aresztowany. Skontaktował się 
wówczas z ukrywającymi się przełożonymi i ci polecili mu ucieczkę na Zachód. 

Wszystko przebiegło sprawnie i koadiutor Sándor szczęśliwie przedostał się do 
Austrii. Jednak kiedy przekroczył granicę, ogarnęły go wyrzuty sumienia, że pozo-
stawił swych podopiecznych na łaskę losu. Postanowił zaraz powrócić do swojego 
kraju, pomimo świadomości grożącego mu niebezpieczeństwa ze strony komuni-
stycznych władz. Rozpoczął konspiracyjne życie pod zmienionym nazwiskiem Ste-
fan Kiss. Zatrudnił się w fabryce środków chemicznych. Wkrótce nawiązał kontakt 

11 Por. Błogosławiony István Sándor męczennik, https://www.mindszentyalapitvany.hu/en/
canonization/hungarian-blesseds/blessed-istvan-sandor [dostęp: 12.12.2020].
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ze swymi byłymi podopiecznymi i reaktywował swój apostolat wśród młodzieży, 
chociaż zdawał sobie sprawę, że może go za to spotkać surowa kara12. 

Niestety na ślady działalności Stefana Sándora wpadła węgierska bezpieka. 
Z dnia na dzień zdobywała coraz więcej danych, salezjaninowi zaczęło grozić 
śmiertelne niebezpieczeństwo. W dniu 28 lipca 1952 r. po wyjściu z fabryki został 
aresztowany. Od tej pory współbracia salezjanie ani rodzina Sándora nic już nie 
wiedzieli o jego dalszych losach. 

Kolejne karty historii dzielnego koadiutora możemy odtworzyć z dokumentacji 
ocalałej po zbrodniczym systemie komunistycznym. Salezjanin przez kolejne mie-
siące przeszedł brutalne śledztwo, ale nikogo nie wydał. Jesienią 1952 r. przed sądem 
wojskowym w Budapeszcie odbył się proces brata Stefana Sándora oraz 15 innych 
młodych ludzi z jego środowiska. Jako jedyny z tego grona otrzymał karę śmierci 
przez powieszenie. Wyrok został wykonany 8 czerwca 1953 r. w Budapeszcie13.

Dopiero po dwóch latach rodzina i salezjanie dowiedzieli się, co stało się z Sándorem. 
Wśród węgierskich współbraci przez lata pielęgnowano pamięć o jego świątobli-
wej postawie za życia, oddaniu młodzieży w duchu ks. Bosko i męczeńskiej śmierci. 
W końcu w 2006 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny salezjańskiego koadiutora. 
Potoczył się bardzo szybko i 27 marca 2013 r. papież Franciszek podpisał dekret 
beatyfikacyjny Stefana Sándora.

Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się 19 października 2013 r. w Budapeszcie. 
Został pierwszym wyniesionym na ołtarze męczennikiem komunizmu na Wę-
grzech. Było to ważne wydarzenie dla lokalnego Kościoła, ale także dla całej Ro-
dziny Salezjańskiej. Wzięli w nim udział m.in. kard. Piotr Erdö, arcybiskup Esztergom-
-Budapeszt, i prymas Węgier, ks. Pascual Chávez – ówczesny przełożony generalny 
salezjanów, Rada Generalna, inspektorzy z różnych krajów europejskich, także 
delegacja polskich salezjanów koadiutorów. Świętowała węgierska młodzież, dla 
której nowy męczennik Kościoła poświęcił całe swoje życie.

Msza św., podczas której odbył się akt beatyfikacji, została odprawiona na placu 
przylegającym do katedry św. Stefana w Budapeszcie. Przewodniczył jej przedstawi-
ciel papieża Franciszka, kard. Angelo Amato, salezjanin, prefekt Kongregacji ds. Ka-
nonizacyjnych. Ponieważ nie było wówczas wiadomo, gdzie spoczywa ciało koadiu-
tora Stefana Sándora, obok ołtarza zamiast relikwii umieszczone zostały jego listy 
pisane do rodziców i wykonana przez niego grafika z okazji rocznicy ich ślubu14.

12 Por. G. Zsédely SDB, Sándor István SDB vértanú, Budapest 2002.
13 Por. P. Cameroni, Stefano Sándor. Martire del vangelo della gioia, Budapest 2013, s. 15–169; 

István Sándor SDB (1914–1953), http://szolkat.hu/sandor-istvan/ [dostęp: 12.12.2020].
14 Por. Stefan Sándor od dziś błogosławionym, https://www.gosc.pl/doc/1746531.Meczennik-

Stefan-S-ndor-od-dzis-blogoslawionym [dostęp: 15.12.2020]; Beatyfikacja ofiary komunizmu, 
https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-na-swiecie/57328,beatyfikacja-ofiary-komunizmu.html 
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Jeszcze przed beatyfikacją Stefana Sándora zgromadzenie salezjańskie starało 
się odzyskać ciało męczennika. Badania historyczno-archiwistyczne, prowadzone 
wówczas przez dr B. Vargę Judit, nie doprowadziły do pożądanego rezultatu, jed-
nak znacznie przyczyniły się do ostatecznego sukcesu i odnalezienia doczesnych 
szczątków salezjanina. Kolejne prace badawcze rozpoczęły się w 2017 r. pod kie-
runkiem dr Evy Susy, eksperta z zakresu medycyny sądowej. Na bazie dokumen-
tów archiwalnych, dotychczasowych ustaleń będących wynikiem poszukiwań, zro-
dziła się hipoteza, że ciało tego męczennika zostało złożone przez komunistycznych 
oprawców w zbiorowej mogile na Nowym Cmentarzu Publicznym w Budapeszcie, 
w kwaterze 37, w drugim rzędzie, pod numerem 301. W dniu 12 listopada 2018 r., 
w obecności naukowców i ekspertów, miało miejsce otwarcie grobu, z którego 
wydobyto kości odpowiadające sześciu kompletnym szkieletom. Badania antro-
pologiczne, którym poddano te kości, zostały przeprowadzone w laboratorium 
antropologicznym Krajowego Centrum Ekspertyz i Badań. Materiał genetyczny, 
należący do męczennika, został wzięty z koperty, która została osobiście zaklejona 
przez bł. Sandora i ze znaczka, który użył. Analizę DNA przeprowadziła dr Eszter 
Dudas. Dzięki tym badaniom udało się zidentyfikować doczesne szczątki należące 
do błogosławionego Stefana Sándora15.

W dniu 30 września 2017 r. błogosławionym męczennikiem został ogłoszony 
ks. Tytus Zeman, salezjanin, który za swoją niezłomną postawę w czasach komuni-
stycznej dyktatury w Czechosłowacji został aresztowany i przez wiele lat był wię-
ziony oraz torturowany. Ksiądz Zeman urodził się 4 stycznia 1915 r. w Vajnory, miej-
scowości położonej niedaleko Bratysławy, która obecnie jest jedną z dzielnic stolicy 
Słowacji. Pochodził z licznej rodziny. Był najstarszym z dziewięciorga rodzeństwa. 
Od dziecka bardzo chorował, co stanowiło przedmiot troski całej rodziny i ciągłej 
modlitwy w intencji najstarszego syna. Została ona wysłuchana. Tytus w wieku 
dziesięciu lat przeżył łaskę odzyskania zdrowia za wstawiennictwem Najświętszej 
Maryi Panny w sanktuarium narodowym Matki Bożej Siedmiobolesnej w Šaštinie. 
Postanowił wówczas swoje życie poświęcić całkowicie Bogu i zostać salezjaninem.

Niełatwo było mu realizować swoje życiowe powołanie. Najpierw musiał 
pokonać trudności związane z niechęcią rodziców, aby wstąpił do zgromadze-
nia zakonnego, wynikającą z braku funduszy biednej rodziny na naukę syna. 

[dostęp: 15.12.2020]; Beatyfikacja koadiutora z Węgier, https://salezjanie.pl/wiadomosci/ 
2013/05/15/beatyfikacja-koadiutora-z-wegier [dostęp: 15.12.2020].

15 E. Dudás, M. Csany, A. Galambos i in., DNA identification of relics of Blessed Stephen Sándor 
beatified by Pope Francis, „Biologia Futura” 2020, s. 131–136 (https://doi.org/10.1007/s42977-020-
00002-y); Węgry – Odnaleziono i zidentyfikowano relikwie bł. Stefana Sandora, salezjanina, https://
www.infoans.org/pl/dzialy/wiadomosci/item/7641-wegry-odnaleziono-i-zidentyfikowano-relikwie-
bl-stefana-sandora-salezjanina [dostęp: 21.12.2020].
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Ostatecznie w 1931 r. Tytus Zeman wstąpił do nowicjatu salezjańskiego. Później 
zmagał się z niechęcią salezjańskiego przełożonego z domu formacyjnego, który 
podawał w wątpliwość intencję zostania salezjaninem przez szesnastoletniego 
wówczas chłopca. Wszystkie przeszkody Tytus pokonywał jednak z pokorą i kon-
sekwentnie dążył do kapłaństwa. Po roku formacji w 1932 r. złożył pierwszą pro-
fesję zakonną. Część formacji do kapłaństwa odbył we Włoszech, gdzie studio-
wał teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a następnie w Chieri. 
W tym czasie związał się ze zgromadzeniem profesją wieczystą, którą złożył 7 marca 
1938 r. w bazylice Serca Jezusowego w Rzymie. Natomiast 23 czerwca 1940 r. 
w bazylice Wspomożycielki Wiernych w Turynie dk. Tytus Zeman został wyświę-
cony na kapłana. Mszę prymicyjną odprawił 2 sierpnia 1940 r. w rodzinnej parafii 
w Vajnory16.

Po zakończeniu II wojny światowej Słowacja utraciła samodzielny byt pań-
stwowy i została połączona z Czechami. Nowe państwo Czechosłowacja znalazło 
się w gronie państw uzależnionych politycznie od Związku Radzieckiego. W tej 
części Europy rozpoczął się mroczny czas terroru reżimu komunistycznego, który 
konsekwentnie zwalczał religię chrześcijańską. W Czechosłowacji terror przybrał 
na sile pod koniec lat 40. XX wieku. Był skoncentrowany zarówno na duchowień-
stwie, jak i wiernych świeckich. Kościół w Czechosłowacji praktycznie do 1989 r. 
działał w podziemiu.

W tych mrocznych latach ks. Tytus Zeman zapisał się w poczet dzielnych 
świadków wiary. Już w 1946 r. stał się sławny na Słowacji w związku z obroną 
krzyży, które komuniści masowo likwidowali w placówkach szkolnych. Jego pro-
test przeciwko takim działaniom odbił się echem. W całej Słowacji rozprzestrze-
niła się fama o księdzu gotowym do poświęceń w obronie wiary i z wielu stron 
do ks. Zemana zaczęła napływać korespondencja z wyrazami poparcia. Niestety, 
zwrócił na siebie uwagę także Służby Bezpieczeństwa. Został dyscyplinarnie 
zwolniony ze szkoły.

W nocy z 13 na 14 kwietnia 1950 r. komunistyczne władze w Czechosłowacji 
przeprowadziły „Akcję K”. Służba Bezpieczeństwa oraz milicja wkroczyły wówczas 
do wszystkich klasztorów, które zostały następnie zlikwidowane. Większość zakon-
ników i sióstr aresztowano, część wsadzono do więzień, innych przetrzymywano 
w specjalnych obozach. Zakony przestały oficjalnie istnieć i funkcjonowały odtąd 
w podziemiu praktycznie do 1990 r. W tych latach zakonnicy poddani zostali licz-

16 Por. L. M. Zanet, Sostare nel limite, varcare il limite. Il Beato Tito Zeman martire e l’áttualitá 
del suo messaggio, w: La santitá anche per te! In compagnia dei santi Salesiani, Torino 2020, 
s. 143–144.
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nym represjom, wytaczano im procesy polityczne, wielu odbywało wieloletnie 
kary więzienia17. 

Księdzu Tytusowi szczęśliwie udało się uniknąć aresztowania w wyniku „Akcji K”. 
Ksiądz Zeman przebywał tego dnia u znajomego księdza diecezjalnego w parafii 
i dlatego nie został zatrzymany. Po likwidacji wspólnot salezjańskich pozostali na 
wolności współbracia zastanawiali się nad tym, w jaki sposób prowadzić działal-
ność, a przede wszystkim ratować kleryków i młodych kandydatów do zgromadze-
nia. Wyjściem z sytuacji wydawał się ich wyjazd do sąsiedniej Austrii i stamtąd do 
salezjańskich domów formacyjnych we Włoszech. Ksiądz Tytus Zeman zdecydował 
się wówczas na karkołomne zadanie przerzucenia przez granicę kandydatów do 
kapłaństwa.

Pomiędzy sierpniem 1950 a kwietniem 1951 r. ks. Zeman zorganizował trzy 
„przerzuty” młodych chłopaków, którzy pragnęli realizować powołanie kapłańskie 
w Zgromadzeniu Salezjańskim do Austrii. W pierwszych dwóch ekipach na miej-
sce dotarło ponad trzydziestu młodzieńców. Trzecia wyprawa została namierzona 
przez Służbę Bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy akcji, która obejmowała również 
niektórych kapłanów diecezjalnych prześladowanych przez reżim, zostali zatrzy-
mani 9 kwietnia 1951 r.18

Po aresztowaniu ks. Tytus Zeman wziął na siebie odpowiedzialność za organi-
zację ucieczki za granicę. Przez dwa kolejne lata był torturowany w nieludzki spo-
sób. Bito go, trzymano w odchodach, zanurzano mu głowę w wiadrze ze ściekami 
i trzymano ją w środku, aż zaczynał się dusić. W dniach od 20–22 lutego 1952 r. 
odbył się jego pokazowy proces, na którym skazano go na 25 lat bezwarunkowego 
pozbawienia wolności. W więzieniu był nadal poddawany torturom i tzw. ekspery-

17 Na ten temat wspomnienia salezjanina ze Słowacji zob. E. Macák, Zápiski spoza mreži, 
Bratislava 1996, s. 23–44. Na temat salezjanów w Czechosłowacji w tym okresie zob. M. R. Křížková, 
Kniha víry, naděje a lásky.70 let působení salesiánů v Čechách a na Moravě, Praga 1996; V. Fekete, 
La Societá salesiana in Slovacchia negli anni 1948–1989: le difficolta della vita e della missione 
sotto il regime comunista, w: L’educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo. 
Atti del Seminario Europeo di Storia dell’Opera salesiana Cracovia, 31 ottobre – 4 novembre 
2007, a cura di Grazia Loparco e Stanisław Zimniak, Rzym 2008, s. 393–414; W Polsce ukazały się 
również wspomnienia jezuity kard. Jana Chryzostoma Koreca: J. Ch. Korec, Po barbarzyńskiej 
nocy…, przeł. L. Spyrka, Kraków 1994. W wyniku „Akcji K” w całej Republice spacyfikowano 
230 męskich domów zakonnych z 2200 zakonnikami. Por. P. Boryszewski, Kościół którego nie 
było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949–1989, Warszawa 2002, s. 24– 
–25; A. Hlinka, Siła słabych i słabość silnych. Prześladowanie Kościoła na Słowacji 1945–1989, 
Kraków 2013; V. Vlček, Procesy polityczne członków zakonów męskich i kongregacji w Czechach 
w latach 1948–1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 29, s. 251–283.

18 Por. A. Grajewski, Jego życie to gotowy scenariusz filmu sensacyjnego. Dziś jego beatyfikacja, 
https://www.gosc.pl/doc/4214140.Jego-zycie-to-gotowy-scenariusz-filmu-sensacyjnego-Dzis-jego 
[dostęp: 12.12.2020].
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mentom z uranem, przebywał wiele tygodni w izolatce, był zmuszany do katorżni-
czego wysiłku w obozach pracy przymusowej19. Więzienie zrujnowało mu zdrowie, 
narastały zaburzenia pracy serca, płuc i problemy neurologiczne.

Po dwunastu latach więzienia został zwolniony warunkowo na okres próbny 
w 1964 r. Wrócił do domu nie do poznania. Nadal był inwigilowany, nałożono na 
niego zakaz publicznego sprawowania posługi kapłańskiej. Przez kolejne lata zma-
gał się z problemami ze zdrowiem wyniszczonym w okresie więzienia, które wciąż 
przysparzały mu wiele cierpienia. Ksiądz Tytus Zeman zakończył swoje ziemskie 
życie 8 stycznia 1969 r.20

Odnosząc się do represji, których doznał w komunistycznym więzieniu, 
ks. Zeman miał powiedzieć: „Nawet gdybym stracił życie, nie byłoby to daremne – 
jeśli przynajmniej jeden z tych, którym pomogłem, został kapłanem i zajął moje 
miejsce” . Większość młodzieńców, których udało się ks. Zemanowi przeprowadzić 
do Austrii, zostało kapłanami i pięknie służyli Kościołowi na wielu odcinkach po-
sługi duszpasterskiej. Znaczna część doczekała upadku komunistycznego reżimu 
i po latach powróciła od pracy na Słowację21. Bohaterstwo salezjanina zostało 
dostrzeżone przez Kościół, który uznał jego niezłomną postawę i męczeństwo 
za wiarę aktem beatyfikacji. Przełożony generalny salezjanów, ks. Ángel Fernán-
dez Artime, w okolicznościowym liście z okazji uroczystości wyniesienia na ołtarze 
ks. Zemana, skierowanym do salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej na całym 

19 Por. V. Fekete, La Societá salesiana in Slovacchia negli anni 1948–1989: le difficolta della 
vita e della missione sotto il regime comunista, w: L’educazione salesiana in Europa negli anni 
difficili del XX secolo. Atti del Seminario Europeo di Storia dell’Opera salesiana Cracovia, 31 ottobre 
– 4 novembre 2007, a cura di Grazia Loparco e Stanisław Zimniak, Roma 2008, s. 403.

20 Więcej na temat T. Zemana zob. M. T. Radošinský, Don Titus – „Vatikánsky špión?“, Prešovv 
2005; P. Slepčan, Neodpočívaj, pomáhaj: Fakty zo fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana 
a pohl̕ ady na jeho osobnost̕ , Trnava 2017; L. M. Zanet, Oltre il Fiume, verso la salvezza, Torino 2017.

21 W gronie przemyconych przez ks. Zemana za granicę młodzieńców, którzy odbyli 
formację i przyjęli święcenia kapłańskie, można wymienić m.in: ks. Józefa Heribana – 
misjonarza i profesora biblistyki w Tokio; ks. Rudolfa Blatnickiego – profesora teologii 
dogmatycznej w Rzymie, tłumacza Katechizmu Kościoła Katolickiego na język słowacki; 
ks. Stanisława Kmotorka – kompozytora muzyki liturgicznej, posługującego we Florencji; 
ks. Juliusza Gasparika – twórcę słowackiej misji katolickiej we Francji; ks. Andrzeja Sandora – 
tłumacza na język słowacki ksiąg liturgicznych (Mszał, Liturgia godzin) oraz encyklik papieskich; 
ks. Tibora Strniskę – duszpasterza Słowaków w Australii; ks. Józefa Ochaba – misjonarza w Gambii; 
ks. Rafała Cernego – duszpasterza uciekinierów z Europy Wschodniej w Belgii; ks. Juraja Toroka 
– zaangażowanego w ewangelizację przez środki społecznego przekazu, fotografika w Nowym 
Jorku, dziennikarza i twórcę seriali telewizyjnych, o. Daniela Faltina – sędziego Trybunału 
Roty Rzymskiej. Por. H. Nowak, Szmugler powołanych, https://www.przewodnik-katolicki.pl/
Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-39-2017/Wiara-i-Kosciol/Szmugler-powolanych 
[dostęp: 10.12.2020]; J. Wąsowicz, Obrońca Powołań. Salezjanin ze Słowacji bł. ks. Tytus Zeman 
(1915–1969), „Don Bosco” 2018, nr 1, s. 16–17.
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świecie, podkreślił, że nowy błogosławiony „odznaczał się całkowitą miłością do 
Kościoła, swojego powołania zakonnego i posłannictwa apostolskiego. Jego śmiałe 
przedsięwzięcia wypływały ze spójnej i jednoczącej miłości. Heroiczne świadectwo 
błogosławionego Titusa Zemana to jedna z najpiękniejszych stronic, jakie wspól-
noty chrześcijańskie Europy Wschodniej i Zgromadzenie skreśliły w ciężkich latach 
prześladowania reżimu komunistycznego w ubiegłym wieku”22.

Zakończenie
Kościół u progu XXI wieku nieprzypadkowo tak często odwołuje się do mę-

czeństwa swoich wyznawców, ponieważ pragnie wydobyć bogactwo przesłania 
pozostawionego nam przez tych, którzy do końca pozostali wierni Chrystusowi. 
Męczennik już od czasów starożytnych znaczy po prostu świadek (gr. μάρτυς, 
mártus, łac. martyr), a świadków wiary we współczesnym zlaicyzowanym świecie 
ze wszech miar dzisiaj potrzeba. Bycie chrześcijaninem nie jest łatwe. Męczennicy 
uczą nas, że można pozostać wiernym swoim przekonaniom nawet w ekstremalnie 
trudnych sytuacjach. Przypominają ponadto, że są wartości, dla których nie tylko 
warto żyć, ale również za nie oddać życie. 

Do takich świadków wiary należeli niewątpliwie koadiutor Stefan Sándor oraz 
ks. Tytus Zeman. Przywołane powyżej postaci salezjanów wyniesionych na ołta-
rze reprezentują wszystkich członków duchowej rodziny św. Jana Bosko, którzy 
byli prześladowani w krajach komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej 
za wierność swojemu charyzmatowi. Być może w przyszłości grono błogosła-
wionych Rodziny Salezjańskiej z tego regionu jeszcze się powiększy, ponieważ 
w ostatnich latach pojawiły się głosy o wszczęciu procesów beatyfikacyjnych 
dwóch hierarchów wywodzących się ze zgromadzenia salezjańskiego, którzy 
doświadczyli represji ze strony władz komunistycznych. Pierwszym z nich jest 
kard. Szczepan Trochta SDB, ordynariusz diecezji litomierzyckiej w ówczesnej 
Czechosłowacji. Był męczennikiem zarówno w okresie II wojny światowej, jako 
więzień obozów koncentracyjnych w Terezinie, Mauthausen oraz Dachau, jak 
i w czasie komunistycznej dyktatury23. Zapowiedziany został również proces 

22 Por. Dom Generalny – Beatyfikacja ks. Titusa Zemana: list Przełożonego Generalnego, 
https://www.infoans.org/pl/dzialy/wiadomosci/item/4034-dom-generalny-beatyfikacja-ks-
titusa-zemana-list-przelozonego-generalnego [dostęp: 16.12.2020].

23 Więcej na temat kard. Trochty zob. J. Wąsowicz, Kardynał Štěpán Trochta SDB – więzień 
dwóch systemów totalitarnych, „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie” 2017, nr 7, s. 31–45; 
tenże, Udział kardynała Szczepana Trochty SDB w uroczystościach dziękczynnych za 25. rocznicę 
wyzwolenia KL Dachau w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, „Polonia Maior Orientalis. Studia 
z dziejów Wielkopolski Wschodniej” 2015, nr 2, s. 135–144; tenże, Relacja ks. Szczepana Trochty 
SDB o salezjanach w KL Dachau przesłana po wyzwoleniu obozu do ks. Piotra Ricardone SDB 
Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, „Seminare” 2017, t. 38, nr 1, s. 165–174.
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beatyfikacyjny abpa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego24. Został 
aresztowany wraz z prymasem kard. Stefanem Wyszyńskim. Podczas więzienia 
był torturowany, znęcano się nad nim psychicznie, przesłuchiwano go 145 razy, 
próbując wymusić zeznania, które pozwoliłyby wytoczyć władzom pokazowy 
proces polskiemu prymasowi. Niezłomna postawa biskupa Baraniaka zaprzepaś-
ciła te plany25. Należy wyrazić nadzieję, połączoną z modlitwą, że wkrótce rozpo-
cznie się proces tego niezłomnego pasterza Kościoła.

24 Por. Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny abp. Baraniaka, https://ekai.pl/rozpoczyna-sie-
proces-beatyfikacyjny-abp-baraniaka/ [dostęp: 10.09.2019].

25 Na temat męczeńskiej drogi abpa Antoniego Baraniaka zob. M. Jędraszewski, Teczki na 
Baraniaka, t. 1: Świadek, Poznań 2009; t. 2: Kalendarium działań SB, Poznań 2009; J. Stefaniak, 
Czas uwięzienia (1953–1956), w: Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 
1904–1977, Z. Zieliński (red.), Poznań 2010, s. 65–89; J. Wąsowicz, Troska salezjanów o bpa Antoniego 
Baraniaka SDB w okresie jego internowania w Marszałkach (29 grudnia 1955 r. – 1 kwietnia 1956 r.), 
„Seminare” 2014, t. 35, nr 1, s. 157–169.

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB
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Ks. Michał Damazyn

Momentum ecclesiale –
trzy drogi do świętości trzech sióstr anielskich

Wyznawcy religii chrześcijańskiej, podobnie jak niemal wszystkich ludzkich spo-
łeczności, honorują „bohaterów”, ucieleśniających ideały swych wspólnot. Rozu-
mieją jednocześnie, że ich wyniesienie na ołtarze jest jedynie przyjęciem decyzji 
Boga o ich zbawieniu. Stąd proces zmierzający do ich beatyfikacji (a w dalszej czę-
ści także i kanonizacji) w Kościele rzymskokatolickim jest zinstytucjonalizowany, 
stanowi wielopłaszczyznowe i kilkuinstancyjne badanie życia kandydata1. Pod-
stawę stanowią – po jego śmierci (fakt ten stanowi okoliczność konieczną do roz-
poczęcia procesu) – dowody na jego upodobnienie się do Chrystusa, badane jako 
„opinia świętości”, którą kandydat do ołtarze miał cieszyć się „u znacznej części 
Ludu Bożego” (art. 7 § 12) zarówno za życia, w chwili śmierci i po niej (tamże, 
art. 4 § 1). Podstawowy dziś dokument, według którego prowadzone są procesy 
beatyfikacyjne, Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „O prowadzeniu do-
chodzenia diecezjalnego lub aparchialnego w sprawach kanonizacyjnych” (Sanc-
torum Mater) pojęcie to definiuje jako „przekonanie rozpowszechnione między 
wiernymi odnośnie do czystości i prawości życia Sługi Bożego”3 i „odnośnie do 
cnót przez niego praktykowanych w stopniu heroicznym” (tamże, art. 5 § 1), czyli 
najwyższym. Biskup diecezjalny właściwy4 do rozpoczęcia procedury beatyfikacyj-
nej przed jej rozpoczęciem (por. tamże, art. 7 § 1) ma również upewnić się co 
do „opinii znaków”, czyli nabyć przekonania, że wierni przypisują kandydatowi na 
ołtarze „łaski lub inne dary” (tamże, art. 6). Stwierdzenie istnienia „autentycznej” 
i „powszechnej opinii świętości i opinii znaków” (art. 40 § 1) warunkuje rozpoczę-
cie kanonicznego procesu beatyfikacyjnego5.

1 Lub męczeństwa, co pominięto w tym tekście ze względów metodologicznych.
2 Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „Sanctorum Mater” z dn. 17.05.2007 r., w: „Acta 

Apostolicae Sedis” [dalej AAS] 99, 2007, s. 465–517.
3 Tytuł ten przysługuje od chwili rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu 

diecezjalnym. Por. tamże, art. 4 § 2.
4 Jest nim biskup miejsca śmierci kandydata na ołtarze. Por. G. Bartoszewski, Proces 

beatyfikacyjny Jana Pawła II w kontekście obowiązującego prawa kanonizacyjnego, „Palestra” 
2011, nr 5–6, s. 24.

5 Art. 7 § 2 stanowi, że „opinia winna być spontaniczna, a nie wywołana sztucznie. Winna być 
stała, trwała, rozpowszechniona między osobami godnymi wiary i funkcjonująca u znacznej 
części Ludu Bożego”.
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Warunkuje go także momentum ecclesiale6, gdyż wyniesienie na ołtarze musi 
posiadać także walor społeczny, dydaktyczny. Życie (lub męczeństwo) ogłoszonego 
błogosławionym lub świętym Kościoła ma być dla wiernych również przykładem 
do naśladowania w konkretnych okolicznościach ich życia, czyli wyniesienie na ołta-
rze ma mieć – jak wypowiedział się w 1999 r. dla tygodnika „Niedziela” kard. Zenon 
Grocholewski, wówczas prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej – 
„wymiar szczególnie aktualnego przykładu i jest jakimś specyficznym wyzwaniem 
dla współczesnego człowieka”7.

Obowiązek wykazania „opinii świętości, opinii znaków” oraz „waloru eklezjal-
nego” winien wykazać postulator procesu beatyfikacyjnego (por. art. 17 § 1) już na 
etapie – jak postanawia Konstytucja Apostolska Jana Pawła II „Divinis perfectionis 
Magister”8 z 1983 r. – prośby (supplex libellus) do biskupa miejsca o rozpoczęcie 
procesu beatyfikacyjnego9 (por. art. 2, pkt 1).

Poniższy tekst stanowi analizę drogi ku świętości trzech członkiń Zgromadzenia 
Sióstr od Aniołów, dokonaną pod względem wspomnianego momentum ecclesiale.

Podstawa uwzględnienia
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów jest dziś bezhabitową wspólnotą życia konse-

krowanego, działającą na podstawie prawa papieskiego. Zostało założone przez 
Sługę Bożego arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego (1847–1917) w marcu 
1889 r., działając w swych początkach na terenie Imperium Rosyjskiego. Wówczas, 
wobec trwających carskich represji wymierzonych w Kościół katolicki, wspólnota 
ta zorganizowała się jako działająca w ukryciu „przed światem”. Jako cel swego 
zaistnienia rozumiała pomoc kapłanom (określanym „aniołami ziemi”) w prowa-
dzonych przez nich dziełach apostolskich10.

We współczesnej pamięci tej wspólnoty zachował się przekaz o życiu w niej 
kilku mistyczek, zakonnic prowadzących głębokie i prawdziwe życie duchowe, 
ubogacone nadprzyrodzonymi znakami. Pośród nich powtarzają się trzy zakon-

6 Zob. W. Bar, Sprawy beatyfikacyjne Roberta Schumana i Alcidego de Gasperiego w aspekcie 
ich waloru eklezjalnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2016, t. 26, s. 79–98.

7 Por. Edmund Bojanowski – wyzwaniem dla ludzi świeckich, „Niedziela” z dn. 18.04.1999 r., s. 1.
8 Por. AAS 75, 1983, s. 349–355.
9 Por. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Normy, które należy zachować przy prowadzeniu 

dochodzenia przez biskupów w sprawach kanonizacyjnych, 7.02.1983 r., w: AAS 75, 1983, s. 396–403, 
pkt 3b.

10 Por. Istota charyzmatu Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Ratio institutionis [publikacja do 
użytku zakonnego], kopia: w posiadaniu autora.

Ks. Michał Damazyn



51  ROCZNIKI KSIĘDZA JERZEGO 6

nice. Wymienione są one w „Notatniku – sprawie sumienia”11 Adolfiny Gilewskiej, 
s. Alojzy (1903–1967)12, przełożonej generalnej Zgromadzenia w latach 1940–1953 
oraz 1958–1960, w notatce pisanej w uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła 1945 r. Wówczas wspólnota ta znalazła się w dramatycznym, zwrotnym 
momencie swojej historii. Nad przełożoną i wspólnotą ciążyła decyzja o pozosta-
niu lub opuszczeniu Wilna i Wileńszczyzny. Za pierwszym przemawiały względy 
rozumianej wówczas tymczasowości w odłączeniu tych terenów od Polski oraz 
emocjonalne i patriotyczne, a także precyzyjne wskazanie Założyciela, by „matka 
mieszkała w Kazimierzowie”13. Za drugim – ówczesne okoliczności – grożące 
represje, więzienie, deportacja lub śmierć. W tych okolicznościach, po rozważeniu 
argumentów i konsultacjach14, A. Gilewska zdecydowała się wezwać trzy zakon-
nice obdarzone w jej przekonaniu nadnaturalnymi darami, które identyfikowała 
jako pochodzące od Boga. Chciała wysłuchać ich opinii, by za ich pośrednictwem 
„usłyszeć” wolę Bożą względem niej samej, jak i losów całej wspólnoty zakon-
nej15. Nazwała je „jasnowidzącymi”, wskazując, że w zgromadzeniu są tylko te trzy 
– „moje wszystkie jasnowidzące”. Były nimi: Aniela Zimajsz, Wanda Boniszewska 
i Helena Majewska16.

11 Rękopis, nigdy nie publikowany, znajduje się w archiwum Zgromadzenia Sióstr Anielskich 
w Konstancinie-Jeziornie. Nosi tytuł: „Notatnik – sprawa sumienia”. Ma charakter duchowy, choć 
zawiera także wspomnienia zdarzeń historycznych. Rozpoczyna się od następującego wyjaśnienia: 
„W tym notatniku są moje myśli. W cudzysłowie są myśli, które mocno posuszyły duszę i jasno mi 
się formułowały. Niektóre myśli zapisałam z konfesjonału. Dziś nie potrafię odróżnić od moich. 
Notatek nie pozwoliła mi spalić Rózia B. Dla niej je zostawiłam tak o to prosiła. Pisałam je tylko 
dla siebie”. A. Gilewska, Notatnik – sprawa sumienia, mps, w: Archiwum Zgromadzenia Sióstr od 
Aniołów [dalej ACSA], II 1/AG.

12 Informacje biograficzne sióstr, jeśli nie wskazano inaczej, pochodzą z: J. Markowska, I. Barwicka, 
Zmarłe siostry Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w latach 1903–2000, Chylice 2000 [publikacja do 
wewnętrznego użytku wspólnoty].

13 Cyt. za: A. Mroczek, Nasz Ojciec. Abp Wincenty Kluczyński, Warszawa 2017, s. 52.
14 „Znowu zmora wyjazdu napawa mnie niepokojem. Bez środków materialnych, bez sił, bez 

zapasów żywności nie podobna nam nawet wyruszyć na jeden dzień w drogę. Najbardziej jestem 
umęczoną, tem, że nie wiem, jaka jest Wola Boża i nikt mi tego nie może wyjaśnić. Modlę się, radzę 
się wszystkich, wszystkich tak rozbieżne są zdania wszystkich najpoważniejszych doradców naszych, 
że jeszcze większy zamęt sprawiają ich rady. Arcybiskup nie jest zdecydowany, ale widocznie sprawia 
mu zadowolenie, gdy ktoś sam decyduje zostać na miejscu; dla Polaka tu Polska”. A.Gilewska, 
Notatnik – sprawa sumienia…

15 Wezwanie w tej sprawie „jasnowidzących” wskazuje na głęboką rozterkę A. Gilewskiej 
w sprawie dalszych losów Zgromadzenia, a także rozumienie ich głosu jako jedynie elementu 
rozeznania sytuacji. Wskazuje na to kolejne zdanie, które zapisała w tej notatce: „Jezu, czy to Ty 
przemawiasz przez te dusze? Czy to nie iluzja?...”. Ostateczną decyzją było opuszczenie Wilna 
przez przełożoną generalną i część sióstr w połowie 1946 r.

16 Wszystkie wymienione zakonnice, jak zapisała A. Gilewska – „uzgodnione są w tej kwestii”. 
Postulowały nieopuszczanie Wilna.

Momentum ecclesiale – trzy drogi do świętości trzech sióstr anielskich
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Dwie z tu wymienionych, jako „wyjątkowo udarowane od Pana pod względem 
ducha”17, wymienia także w swoich wspomnieniach wcześniejsza przełożona ge-
neralna sióstr anielskich Konrada Iżycka-Herman, s. Elżbieta (1871–1972), która 
swój urząd pełniła w latach 1934–194018. Nie wspomina ona o Helenie Majew-
skiej, gdyż ta wstąpiła do tej wspólnoty dopiero w 1934 r.

Na tej podstawie wyszczególniono wspomniane trzy zakonnice do dalszego 
omówienia.

Zimajsz
Informacji biograficznych dotyczących Anieli Zimajsz zachowało się niewiele. 

Urodziła się 21 stycznia 1892 r. w Rustejkach, w parafii Warnowicze19, wówczas 
leżącej w powiecie talseńskim, guberni kurlandzkiej20 (obecnie: Łotwa). Rodzi-
cami byli: Marcin – włościanin, zajmujący się wyrobem cegieł i Marianna z domu 
Girdziunówna21. W archiwaliach wileńskich, gdy tylko była rubryka „zawód”, wpi-
sywano „służąca”, a w jednym z nich również, że jest niepiśmienną22. Także w pa-
mięci sióstr anielskich była osobą, która od wczesnych lat podejmowała pracę za-
robkową, a „w Zgromadzeniu pracowała przeważnie jako kucharka”. Zapisano 
we wspomnieniu zakonnym o niej: „Zawód ten dobrze znała i chętnie wykony-
wała. (…) Ze Zgromadzeniem zapoznała się w Petersburgu”23, co oznacza, że mu-
siało to nastąpić pomiędzy 1900 a 1905 r., gdyż w tym przedziale czasowym siostry 
anielskie prowadziły w tym mieście dom dla przygotowujących się do stanu duchow-
nego24. Została obłóczona 2 lutego 1920 r., pierwsze śluby złożyła dokładnie dwa 

17 Kronika Zgromadzenia [1930–1940] (notatki s. Konrady), w: ACSA, s. H II 11, s. 41.
18 Po zakończeniu tej kadencji została wikarią przy swej następczyni, A. Gilewskiej. Po 

opuszczeniu Wileńszczyzny przez część sióstr została w Wilnie jako przełożona prowincji 
wileńskiej. 

19 Podano datę urodzenia według kalendarza gregoriańskiego. Por. Akt chrztu Anieli Zimajsz, 
w: Latvijas Valsts vestures arhivs [Łotewskie Państwowe Archiwum Historyczne], F7085_US3_
GV22_0405; Spis Sióstr Aniołów (odpis z księgi głównej) [1889–1996], rps, w: ACSA, s. D III 2, s. 8–9.

20 Por. A. Zimajsz, Wniosek do Komisarza Rządu na miasto Wilno z dn. 14.09.1923 r., 
w: Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas [Centralne Archiwum Państwowe Litwy], F. 59, Ap. 19, 
B. 7730, s. 4.

21 Por. Księga meldunkowa schroniska staruszek im. hr. Zofii Tyszkiewiczowej w Wilnie, 
w: tamże, F. 743, Ap. 1, B. 578, s. 47–48.

22 W spisie ludności z 1959 r. odnotowano, że jest osobą niepiśmienną. Por A. Zimajsz, Spis 
zamieszkałych [stan na 1959 r.] przy ul. Rugių 8 w Wilnie, w: Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, 
F. 363, Ap. 18, B. 1194, k. 22.

23 J. Markowska, I. Barwicka, Zmarłe siostry Zgromadzenia…, s. 121.
24 Por. Kronika Zgromadzenia Sióstr od Aniołów [od 17.08.1914 r., rps], w: ACSA, s. H II 1, 

s. 45.

Ks. Michał Damazyn
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lata później, a wieczyste po kolejnych sześciu latach (2 lutego 1928 r.). Przyjęła 
zakonne imię Jozafata25. Polskie obywatelstwo zostało jej przyznane 30 listopada 
1923 r.26 W cytowanym powyżej jednozdaniowym wspomnieniu o A. Zimajsz 
matka K. Iżycka-Herman wpisała, że była ona „pomocnicą”27, a zatem należała do 
tzw. drugiego chóru. Przez kilkanaście lat pracowała w prowadzonym przez sio-
stry anielskie schronisku dla staruszek przy ul. Trockiej 9 w Wilnie. Mieszkała także 
w Oszmianie oraz na Antokolu28, prowadząc we wszystkich tych miejscach kuchnię 
lub pracując w niej. Pod koniec życia została przeniesiona do podwileńskiej Kal-
warii29, gdzie zajmowała się pracami dorywczymi i gdzie zmarła 25 lipca 1972 r.30 
Jako powód w akcie zgonu wpisano miażdżycę tętnic i naczyń sercowych31. Została 
pochowana na cmentarzu parafialnym w Wielkiej Rzeszy (dziś: Didžioji Riešė, rejon 
wileński, Litwa), choć dziś miejsce jej pochówku pozostaje nieznanym. 

We wspomnieniu wewnętrznej publikacji (opracowanej w 2000 r.) dotyczącej 
zmarłych sióstr anielskich s. Irena Barwicka CSA (ur. w 1917 r.) zapisała, że A. Zimajsz 

25 Por. Spis Sióstr Aniołów…, s. 8–9.
26 Por. Księga meldunkowa schroniska staruszek…, s. 47–48.
27 Kronika Zgromadzenia [1930–1940]…, s. 41.
28 Choć pracowała w domu zakonnym w Kalwarii, nie znalazła się w grupie sióstr anielskich 

aresztowanych w 1950 r. i wywiezionych na Syberię. Por. J. Markowska, Siostry od Aniołów 
w więzieniu i obozach w latach 1950–1956, Konstancin 1995, mps, s. 4.

29 Dziś to dzielnica miasta Wilna, ul. Rugių 22.
30 Por. A. Zimajsz, Akt zgonu nr 1351/1972, w: Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, F. 363, 

Ap. 18, B. 1194, k. 91; Spis Sióstr Aniołów…, s. 9.
31 Por. tamże.

Momentum ecclesiale – trzy drogi do świętości trzech sióstr anielskich
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„wyróżniała się wielkim posłuszeństwem płynącym z wiary, wypełniania z pokorą 
i cicho każde polecenie bez względu na osobę przełożonej. Była to dusza kontem-
placyjna, żyjąca w wielkiej zażyłości z Bogiem. Otoczenie nie zawsze ją rozumiało, 
co było dla niej źródłem różnych przykrości, cierpliwie przez nią znoszonych”32. 
Wspominana przełożona generalna K. Iżycka-Herman, w przywołanej powyżej no-
tatce z 27 sierpnia 1937 r., napisała zaś o trzech33 „wyjątkowo udarowanych od 
Pana pod względem ducha. Jedna z nich to s. Aniela Zimajsz, pomocnica, bardzo 
świątobliwa, którą Bóg od paru lat nawiedził ciężką i upokarzającą chorobą, jak 
się zdaje w celu jej oczyszczenia”34. Chorobą tą – jak zapamiętano we wspólno-
cie anielskiej – miała być epilepsja. To przez nią, ale i status społeczny rodziny, 
którego wyraźnym znamieniem była trudność z opanowaniem pisania i czytania, 
s. Aniela nie piastowała żadnych urzędów wewnątrz Zgromadzenia, jak i w do-
mach zarządzanych przez tę wspólnotę, żyjąc w cichości, a niekiedy odosobnieniu. 
Najpełniejszą historyczną notatkę o A. Zimajsz odnaleźć można w „Dzienniku” matki 
A. Gilewskiej. Ta, wspominając pytanie swych trzech mistyczek o wolę Jezusa do-
tyczącą wyjazdu lub pozostania w Wilnie, zanotowała jej wizję rzekomo otrzymaną 
od Jezusa – dzięki czemu zachowało się domniemanie posiadania przez tę zakon-
nicę tych darów mistycznych – oraz swoją ocenę tej zakonnicy. 

„W czasie Komunii św. Dzieciątko Boże widziałam w hostii, które mi powie-
działo, co następuje: »Zgromadzenie powinno trwać na stanowisku. Trzeba 
wytrwać do końca. Nie należy wyjeżdżać. Wkrótce niewola własna zmieni się 
w powodzenie. Polska powstanie i przyczyni się do podniesienia w świecie ducha 
i kielicha«. (…) Aniela wzbudza we mnie pewne zaufanie – jej przepowiadania 
sprawdziły się. Dzisiaj powiedziała mi, co następuje: »Zgromadzenie nasze Pan 
Bóg wybrał w sposób szczególny za narzędzie swej chwały. Udzieli Zgromadzeniu 
3 łaski: 1) rozszerzy go po wszystkich miastach i będzie miało dom swój w Rzymie. 
2) da ducha dobrego i wielką ścisłość w zachowywaniu ustaw. 3) obdarzy wszystkie 
siostry wyjątkową łagodnością«”35.Widzenie to nie znalazło potwierdzenia do 
dnia dzisiejszego. Wspólnota ta nie ma zasięgu ogólnoświatowego i należy dziś 
do mniej licznych, doświadcza kryzysu powołań takiego, jak wiele innych współ-
cześnie, a dom generalny tej wspólnoty zakonnej znajduje się w Konstancinie-
-Jeziornie. 

32 J. Markowska, I. Barwicka, Zmarłe siostry Zgromadzenia…, s. 121.
33 Trzecią wymienioną była A. Gilewska.
34 Kronika Zgromadzenia [1930–1940]…, s. 41.
35 A. Gilewska, dz. cyt., s. 16.
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W tej notatce matka A. Gilewska zamieściła także dwie wcześniejsze wizje 
A. Zimajsz i są to jedyne, jakie do dziś jedynie pozostały spisane. Pierwsza: „Wi-
działam raz Zgromadzenie nasze w postaci pięknego ogrodu pełnego kwiatów. 
Ogród miał 5 bram, cały falował na wszystkie strony, o mało co się nie wywracał, 
jakby zawieszony był w powietrzu albo jak morze faluje. W ogrodzie rosła jedna 
piękna, różniąca się od innych lilia – nią byłam ja. Dał mi Pan Bóg łaskę pierwot-
nego stanu – jak przed grzechem pierworodnym. Od innych nie wyróżniam się 
i zło czynię, ale mię Bóg zapewnił kilkakrotnie, że ta łaska istnieje. Jestem tego 
zupełnie pewną”.

Nawet pobieżna analiza tego zapisu wystarczy, by dostrzec wewnętrzną sprzeczność, 
która – gdyby przyłożyć do niego nauczanie Kościoła – wykluczyłaby ponadnaturalny 
charakter widzeń tej zakonnicy. Zimajsz przedstawia w nim siebie jako będącą w stanie 
„sprzed grzechu pierworodnego”, a więc bezgrzeszną, a jednocześnie „czyniącą zło”, 
a więc grzeszącą. Poza tym s. Aniela rozumie siebie jako jedyną wyróżnioną zażyłością 
z Jezusem w całym zgromadzeniu. To także, w świetle znanych pism innych anielskich 
mistyczek, jak i współczesnych decyzji Kościoła – wydaje się nieprawdą. Trudne do we-
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ryfikacji pozostaje „5 bram”. Ich interpretacja na gruncie biblijnym, jak i mistyki nastrę-
cza wiele trudności.

Wizja druga: „W pierwszym roku wojny (1939 r.) u św. Kazimierza w kościele 
św. Andrzeja Boboli pokazał mi [Jezus] okropne dzieje męczeńskie naszego kraju. 
»To wszystko dla Polski potrzebne« – powiedział. Zrozumiałam dobrze, że Wilno 
i Wileńszczyzna – to też Polska – bo widziałam wszystkie nasze okolice i o nich 
św. Andrzej powiedział, że cierpią dla Polski. Wśród zamętu ogólnego i cierpień 
Polski całej widziałam siostry nasze w białych sukniach i w wieńcach na głowach, 
jak spokojnie i swobodnie zdaje się biegały jakby zawieszone w powietrzu, nie do-
tykały ziemi, w obłokach pod niebem umieszczone”. 

Być może w zapisach tych pobrzmiewa niezrozumiały dla s. Zimajsz mesjanizm. 
W nim Polska miałaby cierpieć niczym sam Chrystus, umrzeć i odrodzić się odno-
wiona. W tym zapisie cierpi, ale bez odniesienia do męki Chrystusa, bez wskazania 
konkretnego powodu. Powtarza się za to wątek nagradzania sióstr za ich pracę/
życie. Ponownie „falują” one ponad ziemią, tu „zawieszone pod niebem”. Ich 
„białe suknie” sugerować mogłyby ich zbawienie, ale miejsce ich przebywania już 
temu zaprzecza. Nie można tego zapisu interpretować również w odniesieniu do 
charyzmatu tej wspólnoty, bo wówczas byłoby to jego zaprzeczeniem, gdyż siostry 
mają dopomagać w apostołowaniu kapłanów, nazywanych przez Założyciela sióstr 
anielskich aniołami Ziemi36.

Ocena „widzeń” s. Anieli, zapisana pod nimi przez s. Gilewską, była następu-
jąca: „Tyle dziś od Anieli słyszałam. Zapewniała ona matkę Konradę, że nie umrę 
teraz jeszcze, chociaż poważnie chorą jestem. W roku 1929 gdy byłam na śmierć 
skazaną, a ona pytała Pana Jezusa, co ze mną się stanie, powiedział »Moje dziecko 
siostra Ada z tej choroby na pewno teraz nie umrze«. Myślę, że siostra Aniela jest 
naprawdę duszą wybraną przez Boga i ma wyjątkowe łaski”37. Owo „skazanie na 
śmierć” s. Gilewskiej to jej ciężka choroba płuc, prawdopodobnie gruźlica, na którą 
zapadła, ale i z której po jakimś czasie ozdrowiała. Być może właśnie to subiek-
tywne przekonanie o przepowiedzeniu uzdrowienia było dla A. Gilewskiej pod-
stawą uznania s. Zimajsz za „jasnowidzącą”, czyli mającą widzenia Jezusa. Jednak, 
jak dziś można sądzić, ta jej subiektywna ocena ponadnaturalnych łask duchowych 

36 Abp Wincenty Kluczyński (1847–1917) pisał do pierwszej wspólnoty: „Czynić macie dobrze – 
nie tylko tam, gdzie my możemy, lecz i tam, dokąd – nie zdołamy dotrzeć. (…) Aniołom braciom 
(tak prorok Malachiasz nazwał kapłanów) potrzebne są aniołowie siostry, które by z nimi 
współpracowały, współcierpiały i współ się modliły” (cyt. za: Styl życia, strona internetowa 
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, https://www.siostryodaniolow.pl [dostęp: 20.12.2020]). „Która 
[siostra] nie złoży dowodów gorliwości prawdziwie apostolskiej, ta do ślubów wieczystych 
przypuszczoną być nie może, choćby przymioty wewnętrzne posiadała w bardzo wysokim 
stopniu” (cyt. za: A. Mroczek, Nasz Ojciec…, s. 54).

37 A. Gilewska, dz. cyt., s. 16.
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nie znalazła szerszego potwierdzenia wewnątrz wspólnoty anielskiej. Argumen-
tem jest brak innych „widzeń” s. Zimajsz zapisanych przez którąkolwiek współ-
siostrę, a nawet brak wzmianek o nich w prowadzonych przez inne zakonnice pa-
miętnikach i dziennikach duchowych czy wspólnotowych kronikach. Nieobecne są 
też dziś także ustne przekazy o jej „widzeniach” wewnątrz Zgromadzenia, a nawet 
dokładne miejsce jej pochówku. Jej teczka personalna w zakonnym archiwum za-
wiera jedynie kilka dokumentów, z którym trudno jest dziś odtworzyć jej biografię. 
Nie zachowała się również oznaczona z pewnością fotografia Anieli Zimajsz, nawet 
na zdjęciach zbiorowych wklejanych do starannie prowadzonej Kroniki Zgroma-
dzenia. Aktualnie pozostaje jedynie w pamięci nielicznych, starszych sióstr i jest 
całkowicie nieznaną poza wspólnotą anielską. 

Stało się tak pomimo tego, że przez obie cytowane powyżej matki: A. Gilew-
ską i K. Iżycką-Herman była uważana za najbardziej pobożną, a także autentyczną 
i wiarygodną w przejawach swego życia duchowego, a zatem obdarzoną – w prze-
konaniu tych jej współsióstr – mistycznymi widzeniami, których źródłem miał być 
Bóg. Brak źródeł materialnych, w tym zapisanych widzeń i innych przejawów jej 
niezwykłego życia duchowego, sprawia, że pozostaje jedynie „niezwykłą” we wspo-
mnieniu swej wspólnoty. Nie zostanie jednak kandydatką na ołtarze, gdyż brak 
w tym momencie wystarczających i pewnych argumentów, by wykazać momen-
tum ecclesiale, czyli w czym naśladowanie jej życia i wiary przyniosłoby korzyść 
dzisiejszym uczniom Chrystusa. Sytuacja ta nie ulegnie już poprawie.

Majewska
Matka A. Gilewska jako drugą widzącą we wspominanej po wielokroć już no-

tatce wymieniła Helenę Majewską. Zapisała, że i ta „jasnowidząca” była prze-
ciwna, by w 1945 r. opuszczać Wilno. „Nie trzeba wyjeżdżać nikomu. Tu będzie 
Polska”38 – miała przewidywać przyszłość.

Majewska urodziła się w rodzinie polskiej 10 kwietnia 1902 r. we wsi Kuryłowce, 
na Podolu39. Po wielokrotnych przeprowadzkach, w 1924 r. wraz z rodzicami i bra-
tem zamieszkała w Wilnie. W połowie 1933 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
od Aniołów. Po dziesięciu miesiącach (1 października) została obłóczona, po roku 
(2 października 1935 r.) złożyła swoje pierwsze, roczne śluby zakonne w tej wspól-
nocie, przyjmując zakonne imię Maria Rafaela40. Jej formatorką była wów-
czas A. Gilewska. Śluby wieczyste złożyła zaś 2 października 1941 r. Była siostrą 

38 Tamże.
39 Dane biograficzne H. Majewskiej zaczerpnięto z: M. Damazyn, Kalendarium życia, 

w: H. Majewska, Ustroję się w Boże miłosierdzie, Częstochowa 2019, s. 37–43.
40 Por. Spis Sióstr Aniołów… (odpis z księgi głównej), s. 14–15.
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chórową. Pracowała w domach wileńskich oraz Pryciunach, pełniąc także funkcję 
podmistrzyni nowicjatu i przełożonej domu. Od listopada 1949 r. była rozpraco-
wywana przez służby bezpieczeństwa, jako członkini nielegalnej wobec władzy 
organizacji kościelnej. W kwietniu 1950 r. aresztowana, we wrześniu tegoż roku 
usłyszała wyrok skazujący ją na 10 lat pobytu w obozie pracy. Karę odbywała w ła-
grach Republiki Komi i Kazachstanu. 24 marca 1956 r. wydano decyzję o anulo-
waniu wyroku i nakaz zwolnienia jej z obozu. Wtedy powróciła do Wilna, gdzie 
mieszkała do śmierci. Zmarła 5 grudnia 1967 r. w Kalwarii. Została pochowana na 
wileńskim cmentarzu sałtoniskim.

Od najwcześniejszych lat miała doświadczać widzeń Maryi (od 5. roku życia) 
i Jezusa. Były one zdarzeniami nie jednostkowymi, lecz – jak wynika ze spisanych 
przez nią wspomnień41 – niemal codziennymi. „Pan Jezus sam był moim Aniołem 
Stróżem, Nauczycielem, Opatrznością, która kierowała moimi krokami i losem 
mego życia. Pan Jezus był zawsze, przez całe moje życie, niedostępnym przyja-
cielem. I tak: w dziecinnych latach przybiegał do mnie codziennie jako Dziecię 
w wieku moich lat dziecinnych i bawił się ze mną razem. (…) Chcę tu powiedzieć, 
że Pan Jezus był taki zawsze jak ja, to znaczy, gdy ja rosłam, to i On jakby rósł i sta-
wał się większy. (…) Wszak dziecko ma inny świat w swej duszy dziecięcej, a dorosły 
inny, a Pan Jezus chciał się zniżyć i stać się podobnym jako ja, bym Go łatwiej zrozu-
miała i pokochała”42. Majewska zapisała także, że widzenia Jezusa miały zarówno 
charakter wewnętrzny, jak i widzialny.

Chrystus miał jej także wskazać wspólnotę sióstr anielskich, jako najwłaściwszą, 
by wypełniać przygotowaną dla niej wolę Bożą. W trakcie formacji zakonnej mie-
wała wizje, w których przekonywała się o niezwykłym umiłowaniu tej wspólnoty 
zakonnej przez Chrystusa43. Od najmłodszych lat miała też przekonanie, że jest 

41 Pozostawiła po sobie trzy rękopisy: „Moje wspomnienia”, „Obrazki z życia naszego 
Zgromadzenia” i „Dziennik”. Dokumenty te, w oryginale, są przechowywane w archiwum sióstr 
anielskich.

42 H. Majewska, dz. cyt., s. 54.
43 „Pewnego razu modliłam się w kościele Wszystkich Świętych przed Najświętszym 

Sakramentem, polecając Mu [Bogu] tajemnicę swego serca – pragnienie oddania się na służbę 
Bożą. Prosiłam Pana Jezusa, aby mi wskazał, co mam czynić, gdzie iść, komu się zwierzyć ze swych 
pragnień. A Pan Jezus mi na to: »Opowiedz jej… wszystkie swoje zamiary i pragnienia, a przez nią 
wskażę ci drogę powołania«. I tak się też stało. Matka Janina [Giedrojć] była mi wskaźnikiem do 
prawdziwego szczęścia, jakie znalazłam w zgromadzeniu. W tym czasie siostra przełożona od 
Imienia Jezus zauważyła u mnie prawdziwe powołanie i przynaglała mnie, bym u niej została, ale 
mnie się jakoś za nic nie chciało tam iść. Zaczęłam się modlić do Ducha Świętego o światło, aby 
mnie oświecił i długo walczyłam ze sobą w niepewności, lecz Jezus przyszedł mi z pomocą. Idź 
tam, gdzie ci wskazałem. Zgromadzenie to jest mym najlepszym upodobaniem – mówi Pan Jezus 
– kocham go i chcę byś i ty tam była, zwiększając liczbę apostołek miłych Sercu Mojemu. Ja zaś, 
nie ociągając się wielce, natychmiast udałam się z prośbą o przyjęcie mnie na decydujące 
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przez Jezusa przygotowywana do wielkiego dzieła. Obwieszczone jej ono zostało 
podczas modlitwy w wileńskim kościele św. Kazimierza. To jedna z pierwszych no-
tatek zachowanego do dziś w oryginale „Dziennika”. W nim, pod datą 14 kwietnia 
1940 r., zapisała: „Po wyjściu z kościoła byłam ogromnie przejęta. Myśl moja cią-
gle powracała na miejsce, gdzie Bóg objawił mi swe miłosierdzie, lecz starałam 
się nie brać tego tak bardzo pod uwagę i nie mówiłam o tym nikomu, bo nieraz 
słyszałam od mądrych ludzi, że człowiek w tym wypadku może się często mylić, 
siebie i innych oszukiwać. Minęło tak kilka dni. Jednak w sumieniu czułam coraz 
wyraźniejszy jakby wyrzut, że trzymam to w tajemnicy dla siebie tylko, a Bóg chce, 
aby z podwojoną wiarą i ufnością w miłosierdzie Boże zwróciło się jak najwięcej 
ludzi, że mam być apostołką miłosierdzia Bożego, dlatego powinnam się zwrócić 
do kogoś, kto by mi mógł udzielić rady i światła w tej sprawie”44. Prawdopodobnie 
Majewska wspomina tu wcześniejsze zdarzenia, bezpośrednio poprzedzające roz-
poczęcie pisania „Dziennika”, które ostatecznie skutkują zwierzeniem się z przeży-
wanych stanów A. Gilewskiej. Ta, będąc w tamtym czasie jej zakonną formatorką, 
poradziła jej kontakt z ks. Michałem Sopoćką, wileńskim spowiednikiem s. Fau-
styny Kowalskiej i realizatorem objawionego jej orędzia miłosierdzia. Odtąd kapłan 
ten stał się spowiednikiem i kierownikiem duchowym s. Majewskiej. Zakonnica ta 
zaś w kolejnych latach była mu pomocą w podejmowanych działaniach inicjują-
cych odnowę kultu Bożego miłosierdzia. Kolejne widzenia, które udokumentowała 
w swoim „Dzienniku”, niekiedy były wprost nakazami Jezusa, by ukierunkować 
konkretne działania apostolskie ks. Sopoćki.

Najważniejszym zadaniem, jakie od Chrystusa otrzymała s. Majewska, było for-
mowanie pierwszej wspólnoty Zakonu Miłosierdzia, którego zaistnienie stanowiło 
jedno z elementów objawienia danego siostrze F. Kowalskiej. To Majewska, jak wy-
nika z lektury „Dziennika” wskazywała ks. Sopoćce konkretne osoby do tej wspól-
noty, a następnie – za jego wskazaniem – stała się (obok. A. Gilewskiej i ks. L. Że-
browskiego) jej formatorką. Zaświadcza o tym także ks. Sopoćko we wspomnieniu 

o powołaniu trzydniowe rekolekcje. Na trzeci dzień [po przybyciu do wspólnoty] posłała mnie 
siostra Iżycka do kaplicy na naradę z Panem Jezusem – co mam zrobić, wracać do świata, który 
mnie całą siłą ciągnął swymi ułudami i powabami, czy obrać drogę życia zakonnego? Pan Jezus 
nie pozwolił mi długo namyślać się, lecz wyprowadził mnie za miasto na górę, skąd wskazał mi 
krajobraz i owe miasto, które miało podwójne znaczenie – świata i zgromadzenia. Ze sklepienia 
niebieskiego zsunęła się wielka, ciemna i gruba zasłona, zasłaniająca przed moim wzrokiem to 
miasto. Na zasłonie wypisane były litery »na zawsze«. Proszę Pana Jezusa, by mnie pouczył, co ta 
zasłona ma oznaczać i co to za miasto. Jezus mi na to: »Ta zasłona to znak woli Bożej, abyś została 
w zakonie ukrytym, który cię zakryje przed światem, pomimo że wśród niego żyć będziesz«. 
Zrozumiałam, że nic już nie mam do myślenia, bo wolę Bożą ujrzałam tak jasno, więc nie czekając 
ani chwili, zrobiłam postanowienie pozostania na zawsze w życiu zakonnym. Prosiłam o przyjęcie 
matkę Iżycką i zostałam wysłuchana”, tamże, s. 79–80.

44 Tamże, s. 93.
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o s. Majewskiej, pisanym w Białymstoku, w dniu 19 czerwca 1973 r. „Wśród aka-
demiczek powstało zainteresowanie przeżyciami siostry Faustyny ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jedna z nich, Jadwiga Osińska, absolwentka filologii 
klasycznej, powiedziała, że ona chce realizować plany siostry Faustyny w sprawie 
założenia nowego zgromadzenia. Ponieważ to była osoba świecka, nieznająca życia 
zakonnego, skierowałem ją do wspomnianej wyżej Heleny Majewskiej z prośbą 
o zaopiekowanie się kandydatką. Pani Majewska zabrała Osińską na parę miesięcy 
wakacji do Pryciun, gdzie Osińska bliżej zetknęła się z zakonnicami i po powrocie 
oświadczyła, że gotowa jest złożyć czasowe śluby roczne, prywatne. 15 paździer-
nika 1941 roku Osińska wobec pani Majewskiej w kaplicy Sióstr Urszulanek SKJ, 
przy ul. Skopówka złożyła roczne śluby prywatne na moje ręce. Koło niej zaczęły się 
gromadzić inne panienki, które pod opieką Majewskiej zapoznawały się z tajnikami 
życia wewnętrznego. 2 marca 1942 roku nastąpiło aresztowanie prawie wszystkich 
księży Polaków w Wilnie. Mnie udało się uciec do lasu, gdzie przebywałem trzydzie-
ści miesięcy w ukryciu. W tym czasie sześć kandydatek z Osińską na czele były (!) pod 
kierunkiem pani Majewskiej i ks. Leona Żebrowskiego. W roku 1944, po wypędzeniu 
Niemców, wróciłem do Wilna i na prośbę kandydatek odprawiłem z nimi rekolekcje, 
a 16 listopada w czasie Mszy św. w kaplicy Sióstr Karmelitanek kandydatki złożyły 
proste śluby prywatne, roczne. Pani Majewska była tam również obecna. Utrzymy-
wała ona kontakt listowny ze mną i siostrami po ich wyjeździe z Polski”45.

Ze względu na sakramentalny charakter relacji ks. Sopoćki i s. Majewskiej 
oraz duszpasterską roztropność tego kapłana, by nie zostać posądzonym o zbyt 
pochopne dawanie wiary niezweryfikowanym przez Kościół, prywatnym obja-
wieniom, nie wspomina on o udziale tej zakonnicy w podejmowanych przez sie-
bie działaniach duszpasterskich46. Jednakże ich analiza w zestawieniu z zapisami 
„Dziennika” s. Majewskiej wskazuje jednoznacznie, że kierował się jej radami lub 
przynajmniej je uwzględniał.

Istotnym jest także wskazać, że widzenia, których doświadczać miała s. Helena 
Majewska, należy rozumieć w korelacji z objawieniami danymi s. Faustynie Kowal-
skiej. Kilkukrotnie w „Dzienniku” ta siostra anielska powołuje się na tę Sekretarkę 
Bożego Miłosierdzia. Jednoznaczne wskazanie na kontynuowanie dzieła s. Fau-
styny przez pomoc w organizowanym przez ks. Sopoćkę Zakonie Miłosierdzia zapi-
sała w swoim „Dzienniku” pod datą 22 kwietnia 1941 r. „Mnie zaś Pan Bóg, dając 
łaski podobne, jakie miała śp. siostra Faustyna ze zgromadzenia sióstr magdale-
nek, używa jako narzędzie pomocnicze, które ma w porozumieniu się z ojcem od 
miłosierdzia dopomóc tej, która będzie stała na czele nowo organizującego się Za-

45 Tamże, s. 283–284.
46 Wyjątkiem jest cytowane wspomnienie oraz list z dn. 28.12.1967 r. do Zofii Komorowskiej 

(członkini „Wileńskiej Szóstki”), w którym opisuje śmierć H. Majewskiej. Por. tamże, s. 281–282.

Ks. Michał Damazyn



61  ROCZNIKI KSIĘDZA JERZEGO 6

konu Miłosierdzia. Życie moje jednak powinno być ukryte i nikomu nieznane, czyli 
że swoją osobą nie mam zakrywać osoby śp. siostry Faustyny w jej szczególnym 
posłannictwie o miłosierdziu. Nie powinnam też pracować jako mistrzyni całego 
nowicjatu ze względu na łatwość ukrycia się i pomnożenia w sobie cnoty pokory, 
która ze względu na łaski, jakie otrzymuję, ogromnie jest potrzebna mojej słabej 
naturze. (…) Z wyraźnie poznanej mi w ten sposób woli Bożej – zwróciłabym na sie-
bie ogromną uwagę, bo w wielu wypadkach nie potrafiłabym zewnętrznie stać się 
im podobna i niejednej nasunęłabym pytanie na usta, dlaczego ja, a nie ktoś inny 
z ich środowiska jest mistrzynią? Na które trzeba by było odkryć tajemnice swej 
duszy, żeby się stać zrozumianą, i przez to miałabym wielką trudność i poważną 
przeszkodę dla ujęcia tych dusz dla Boga i Jego wielkiej sprawy”47. Pomocnej roli 
w organizowaniu wspomnianego Zakonu Miłosierdzia s. Majewska nie wyparła się 
także w czasie przesłuchania prowadzonego przez MGB 7 marca, 1951 r.48, a także 
w „Poświadczeniu” wręczonym dwóm z nich (J. Osińskiej i I. Naborowskiej), gdy 
opuszczały Wilno, by przedstawiając je władzy duchownej w Polsce mogły szukać 
miejsca dogodnego do dalszego rozwoju Zakonu Miłosierdzia49.

47 Tamże, s. 161–162.
48 Por. tamże, s. 238–245.
49 Por. tamże, s. 208–209.
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W pamięci swej zakonnej wspólnoty s. Helena Majewska została jako – 
we wspomnieniu Marcjanny Dajnowiec, s. Teresy CSA (1900–1995) – „spokojna, 
zrównoważona, cicha”50. Sama A. Gilewska w wielokrotnie cytowanej już notatce 
wyjętej z jej „Notatnika – sprawy sumienia” zapisała: „Hela Majewska jest praw-
dziwie cichą i serca pokornego, i wierzę, że ona ma łaskę u Boga i może przez nią 
nam Bóg błogosławi”51. Podobnie o s. Helenie wypowiedziała się Helena Zarębska 
CSA, s. Amelia (1911–1991): „Nasza przełożona nigdy nie podnosiła głosu. Nie było 
nakazów ani zakazów… Nigdy nikt nie zauważył, kogo kocha więcej, kogo mniej. 
Nie manifestowała swoich uczuć w żadnym wypadku. Śmiało można powiedzieć, 
że nasza przełożona oddziaływała na obecne zawsze dobrym przykładem”52. Była 
„cicha”, „nie narzekająca”, „dobra” – to powtarzające się frazy o H. Majewskiej 
we wspomnieniach innych sióstr. Niekiedy nazywana była przez nie „miłosierdziem”.

Jednakże wiedza o jej niezwykłych doświadczeniach duchowych pozostała se-
kretem sióstr anielskich do połowy lat 80. XX wieku53. Dopiero w tamtym czasie 
jej zachowane rękopisy zostały przepisane i kolportowane wewnątrz tej wspólnoty 
zakonnej, stając się obowiązkowym materiałem formacyjnym dla młodych sióstr. 
Poza wspólnotą pozostawała nadal nieznaną. Jej nazwisko pojawiało się wprawdzie 
w opracowaniach dotyczących Bożego miłosierdzia lub biograficznych ks. M. Sopoćki, 
jednak bez szerszego kontekstu.

Dopiero od 2014 r., gdy wydano po raz pierwszy drukiem jej pisma54, zauważa 
się większe zainteresowanie jej osobą, posługą oraz życiem duchowym wśród 
szerszego grona wiernych. W 2017 r. zorganizowano w Białymstoku sympozjum 
naukowe „Dokończysz dzieło Faustyny”, poświęcone refleksji nad jej życiem du-
chowym i udziałem w odnowie kultu Bożego miłosierdzia. Wtedy także metropo-
lita białostocki wydał zgodę na druk modlitwy o jej beatyfikację. Ponowna publika-
cja jej pism w 2019 r., poszerzona o kwerendę dokumentów z archiwów wileńskich 
i innych wspólnot życia konsekrowanego, a także odnowienie jej grobu i szereg 
innych działań podejmowanych z czynnym udziałem wspólnoty anielskiej, spra-
wia, że wciąż poszerza się krąg osób zainteresowanych s. Majewską. Także wśród 
Litwinów, za sprawą jej pism wydanych w tym języku w 2020 r., opatrzonych wstę-
pem metropolity wileńskiego55. 

50 Tamże, s. 293.
51 A. Gilewska, dz. cyt., s. 16.
52 H. Majewska, dz. cyt., s. 295.
53 Por. tamże.
54 Por. H. Majewska, Pisma siostry Heleny Majewskiej CSA, Kraków 2014.
55 Por. H. Majevska, Dienoraštis, Vilnius 2020.
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Życie i działalność tej zakonnicy należy widzieć w jedności z orędziem danym 
s. F. Kowalskiej, a także szerzej56, jako element Boskiego dzieła odnowy Kościoła 
i świata przez objawienie mu Swego miłosierdzia57. W pismach s. H. Majewskiej, 
zapisanych widzeniach Jezusa, dzisiejszy czytelnik – uczeń Jezusa odnajdzie umoc-
nienie w wierze pomimo doświadczanych przeciwności i upewnienie w troskliwej 
opiece Boga nad sobą. Tym cenniejsze, że niekiedy wskazania te są wprost sło-
wami Chrystusa kierowanymi do s. Heleny58, przez co H. Majewska może stać się 
przewodniczką dla osób stroskanych, wahających się w swej wierze, niosących 
pomoc potrzebującym bez ujawniania swej aktywności. Wspomniano już jej po-
stawę „cichości życia”, pozostawania w zażyłości z Bogiem i życzliwym nastawie-
niu do każdego człowieka, szczególnie potrzebującego pomocy, jej zaangażowanie 

56 Por. M. Damazyn, Ludzie miłosiernego Boga, Częstochowa 2016.
57 „Przyszedł [Jezus] i dziś, i mówi mi: »Helu, módl się za swoją Ojczyznę, módl się za Kościół 

mój. Wyleję wkrótce swe miłosierdzie na Polskę. Rosja nie za długo otworzy swe świątynie i pole 
do pracy nad zbawieniem dusz będzie otwarte. Polska przez swe cierpienia zrodzi dusze, które 
szerzyć i opowiadać będą o miłosierdziu Moim«. Gdy mi o tym mówił, zdawało mi się, że widzę… 
Widzę te dusze szczęśliwe, które tego miłosierdzia dostąpią… słyszę Te Deum w świątyniach 
śpiewane. Widzę tryumf Kościoła… zwycięstwo Boga nad złem… widzę, jak szatan ucieka do 
czeluści piekielnych, a św. Michał Archanioł, zwyciężając go, mówi: »Któż jako Bóg!«. Pytam więc 
Pana Jezusa: Jezu, powiedz mi, jeśli takie ma być zwycięstwo Kościoła Twego na ziemi, to czemu 
dopuszczasz wrogom swoim zwyciężać teraz nad tymi, którzy Twego Imienia bronią i w Imieniu 
Twoim walczą?. A Pan Jezus odpowiedział mi: »Żeby się okazała większa wszechmoc Boga na 
ziemi. Jeszcze więcej będzie dopuszczone, aż się okaże, że żadna inna siła ludzka nie może, tylko 
Bóg! Będzie jeszcze tak, że już świat cały będzie przekonany o zwycięstwie wroga i szatana, 
a wówczas Bóg z całą swoją potęgą i majestatem okaże swą moc i miłosierdzie«”. H. Majewska, 
dz. cyt., s. 95.

58 „Będąc na rozmyślaniu w naszej kapliczce, Pan Jezus przesunął przed moim wzrokiem 
szereg dużych białych kart. Cóż one miały oznaczać? Oto każda karta oznaczała dzień dany 
człowiekowi do przeżycia z Boskiego miłosierdzia. Czas ten może wzbogacić zasługami na 
żywot wieczny, a może go też zmarnować. Człowiek ma wolną wolę i Bóg jej nie krępuje. 
Podobnie jak malarz gdy białą kartę ozdobi pięknym widokiem, otrzyma pochwałę lub 
zapłatę, a gdy ją zmarnuje – ponosi stratę, tak się dzieje i z człowiekiem. Bóg raz tylko daje 
życie człowiekowi, gdy go zmarnuje, poniesie szkodę niepowetowaną. Dzień za dniem 
przemija – oto białe karty życia ludzkiego. Od człowieka zależy, by tę kartę dnia całego 
ozdobić jak najpiękniej uczynkami dobrymi, modlitwą, aktami zaparcia się siebie itd. Gdy 
nastąpi wieczór, a Bóg sięgnie ręką po naszą kartę, by ją zabrać dla siebie i schować do 
skarbca naszego na dzień ostateczny, abyśmy się rumieńcem wstydu nie pokryli, oddając 
czystą, bez żadnej ozdoby lub zeszpeconą złymi uczynkami. Kartę dnia Bóg zabierze 
bezpowrotnie, a gdybyśmy chcieli jeszcze coś dodać lub naprawić, to możemy to uczynić 
tylko na następnej karcie, jeśli Bóg ją nam z miłosierdzia swego zechce dać, bo może nie dać 
i stopnie naszej zasługi będą zależały od tej ostatniej karty życia. A więc nic nie stracić, nic 
nie zmarnować, bo wszystko dla Boga, wszystko dla zbawienia dusz i mojej własnej – to hasło 
mego życia. Jezu, pobłogosław nam, bośmy ufność w Tobie położyli, niech nie będziemy 
zawstydzeni na wieki!”, tamże, s. 128.
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w pomoc człowiekowi, samej pozostając w ukryciu. To nie tylko warta dziś na-
śladowania postawa miłosierdzia chrześcijańskiego, ale i – wraz z jej pomocnym 
wobec ks. Sopoćki zaangażowaniem59 – realizacja charyzmatu anielskiego60. Przez 
to s. Majewska nie tylko wśród wiernych świeckich, ale i dla młodych członkiń swej 
wspólnoty zakonnej staje się przykładem ucieleśnienia ideałów złożonych ślubów.

Wszystkie zaś tu wymienione okoliczności i argumenty oraz dynamicznie rozwi-
jający się kult61 wskazują, że należy spodziewać się rychłego rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego62 tej siostry anielskiej.

Boniszewska
Wanda Boniszewska urodziła się 2 czerwca63 1907 r. w folwarku Nowa Kamionka 

koło Nowogródka. Jej rodzicami byli: Franciszek Witold64, pochodzenia szlache-
ckiego, wyznania prawdopodobnie greckokatolickiego, i Helena z domu Anolik, wil-
nianka, wyznania mojżeszowego, która po zaadoptowaniu przez rodzinę Turowskich 
została ochrzczona (miała ok. 16 lat) w Kościele rzymskokatolickim65. Wanda do 
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów wstąpiła w dniu swoich siedemnastych urodzin66 
(20 maja 1924 r.). Została obłóczona 1 sierpnia 1926 r. Swe pierwsze roczne śluby 
w tej wspólnocie złożyła niemal dokładnie po roku (2 sierpnia 1927 r.), a wieczyste 
– w Kalwarii Wileńskiej – po kolejnych sześciu latach (2 sierpnia 1933 r.), przyjmując 
zakonne imię Maria Wacława.

59 Por. H. Ciereszko, Współpraca s. Heleny Majewskiej z bł. Ks. M. Sopoćką w dziele 
apostolstwa miłosierdzia Bożego, w: tamże, s. 21–54; tenże, Życie i działalność księdza Michała 
Sopoćki (1888–1975). Pełna biografia apostoła miłosierdzia Bożego, Kraków 2006, s. 340–355.

60 Por. M. Damazyn, Rafaela Majewska posłuszna Jezusowi, czyli wierna charyzmatowi 
wspólnoty, w: A. Szot, R. Gvazdaityte, A. Mroczek, M. Damazyn, Siostra Helena Majewska. 
Wileńska apostołka miłosierdzia, „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne” 2020, t. 24, 
s. 71–87.

61 Por. H. Majewska, dz. cyt., s. 299–301; R. Gvazdaityte, Siostra Helena Majewska w pamięci 
wspólnoty i poza nią, w: A. Szot, R. Gvazdaityte, A. Mroczek, M. Damazyn, Siostra Helena 
Majewska…, s. 116–129.

62 Pismo w tej sprawie, skierowane do władz Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, podsumowało 
wspomnianą konferencję w Białymstoku. Jako pierwszy podpisał się pod nim biskup Henryk 
Ciereszko, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym ks. M. Sopoćki.

63 Podano datę według kalendarza gregoriańskiego. Częściej pojawia się data 20 maja, 
jednak pochodzi ona z obowiązującego wówczas w Rosji kalendarza juliańskiego.

64 Jego ojciec, Michał, był właścicielem majątku w Talkowie (koło Trok), który utracił za udział 
w powstaniu styczniowym.

65 Por. M. Damazyn, Analiza źródeł, w: W. Boniszewska, Ukryta przed światem, Częstochowa 
2016, s. 15.

66 Por. Spis Sióstr Aniołów (odpis z księgi głównej)…, s. 10–11.
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Do repatriacji mieszkała i pracowała przede wszystkim w domu Zgromadzenia 
w Pryciunach, choć czasowo przebywała także w Kalwarii i domach wileńskich. 
Zajmowała się tam pracami domowymi i ogrodem oraz pomocą w duszpaster-
stwie w parafii w Bujwidzach. W kwietniu 1950 r. została wraz z innymi siostrami 
anielskimi aresztowana i osądzona za przynależność do nielegalnej wobec władzy 
organizacji kościelnej. Karą był dziesięcioletni pobyt w więzieniach, który odbyła 
m.in. w Wierchnieuralsku (zachodnia Syberia). W drugiej połowie 1956 r. jej wyrok 
został unieważniony. Boniszewska została zwolniona z obozu i – otrzymując status 
repatrianta – wyjechała do Polski, do domu generalnego sióstr anielskich w Kon-
stancinie-Jeziornie. W kolejnych latach mieszkała i pracowała w domach Zgroma-
dzenia w Białymstoku, Lutkówku, Częstochowie i Konstancinie-Jeziornie. Zmarła 
w domu głównym 2 marca 2003 r. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył biskup 
Marian Duś, wówczas biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Grób jej znaj-
duje się na cmentarzu parafialnym w Skolimowie67.

Podstawą dzisiejszej wiedzy o bogactwie życia duchowego s. Boniszewskiej są 
zachowane jej pisma, spisane, ale i opracowywane przez jej spowiedników i kie-
rowników duchowych: ks. Antoniego Ząbka SJ (gdy ukrywał się w domu zakonnym 
w Pryciunach; jest autorem pierwszej analizy jej życia, którą zatytułował: „Próba 
opracowania życiorysu W.B.”68), ks. Czesława Barwickiego (lata II wojny światowej 
do 1950 r.) oraz ks. Jana Pryszmonta.

Swoje pierwsze niezwykłe doświadczenie duchowe s. Boniszewska miała przeżyć 
już w czasie pierwszej Komunii Świętej – zapisała wówczas: „Pierwszy raz Pan Jezus do 
mnie przemówił głosem wyraźnym”69. Chrystus miał ją przez kolejne lata przygotowy-
wać i upewniać w jej życiowej misji: cierpienia i wynagrodzenia za grzechy kapłanów 
i osób konsekrowanych. Realizować je miała w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów70.

67 Oprac. na podst. Kalendarium życia, w: W. Boniszewska, Ukryta przed światem, Częstochowa 
2016, s. 49–65.

68 Por. Próba opracowania życiorysu W. B. przez o. A. Z. [wersja robocza], b. d., mps, k. 90, 
w: ACSA, s. D II 5–5a/WB.

69 W. Boniszewska, dz. cyt., s. 76.
70 „Wybór uczyniłam w oratorium, przed obrazem Serca Bożego. Prawda, że burza powstawała 

w duszy, bo czułam, że w tym życiu wiele trzeba będzie cierpieć, gdyż Jezus mi wyraźnie powiedział: 
»mam zamiar uczynić z ciebie ofiarę«. Pomimo, że szczerze chciałam odpowiedzieć zamiarom 
Bożym, to w duszy coś szamotało, coś sprzeciwiało się i wyrywały się słowa, że »nie«. »Nie potrafię 
w tym Zgromadzeniu uświęcić się, muszę iść gdzie indziej«. Po dłuższym takim ścieraniu się 
podniosłam oczy na obraz Serca Bożego, który jakby przemawiał do mnie, cichym, łagodnym 
głosem: »Chcę byś dla mnie tę ofiarę uczyniła zostając tu, dam ci łaskę wytrwania, idź, gdzie 
wskazuję. – życie w Laborze«. Widziałam i inną drogę mniej ciernistą, życie w klasztorze 
Benedyktynek. Walczyłam i nie wiedziałam, którą wybrać. Usłyszałam wewnątrz wyraźny głos: 
»Pozostań tu, jeśli kochasz Ukrzyżowanego Jezusa«. Odpowiedziałam: Dobrze…”, tamże, s. 95.
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Jej cierpienie miało różne wymiary, choć na każde wyrażała zgodę. Było to za-
równo cierpienie fizyczne, czyli liczne słabości i choroby, które ją spotykały, jak 
i niezrozumienie (lub też – jak odczuwała je sama s. Wanda – pogardzanie) ze strony 
współsióstr i przełożonych71 oraz dręczenia diabelskie, których przejawy również 
zostały spisane. Cierpieniem było również uwięzienie i czas zesłania, które ofiaro-
wała jako wynagrodzenie za niewdzięczność ludzi, lekceważących Więźnia z Ta-
bernakulum, jak wielokrotnie nazywała Chrystusa72. Najwymowniejszym jednak 
wymiarem cierpienia było przeżywanie Męki Chrystusa, tak w wymiarze ducho-
wym, jak i w uwidocznionych na jej ciele ranach stygmatycznych. Ból na rękach 
i nogach po raz pierwszy odczuła w dniu swojej pierwszej Komunii Świętej, kolejny 
– uczestnicząc w procesji z okazji Bożego Ciała w Nowogródku73. Jako bardzo in-
tensywny ból opisała zaś doświadczenie, które przeżyła w czasie odprawiania na-
bożeństwa Drogi Krzyżowej w Kalwarii w 1922 r. W Wielki Czwartek 1934 r. pisała, 
że godzi się na wszelkie cierpienie, jednak prosiła o zachowanie go w ukryciu przed 
innymi, także współsiostrami. Usłyszała wówczas od Jezusa, że jej zastrzeżenia są 
brakiem gotowości na pełną ofiarę, której On oczekuje od niej. Cierpienia styg-
matyczne w kolejnych latach powtarzały się w każdy pierwszy czwartek i piątek 
miesiąca. Ujawniły się na jej ciele w sierpniu 1934 r. Po Nowym Roku 1935 widzieli 
je: jej spowiednik ks. Tadeusz Makarewicz (1871–1951), Konrada Iżycka-Herman, 
wówczas przełożona generalna, i opiekująca się nią współsiostra Rozalia Rodzie-
wicz, s. Józefa (1860–1922)74. Cierpienie złączone z przeżywaniem Męki Chrystusa 
trwało przez kolejne lata, choć widzialne rany zniknęły w 1938 r.75, by ujawnić 
się ponownie w 1944 r. Boniszewska wielokrotnie doświadczała stanów eksta-
tycznych, czego dowodzili ich świadkowie, jak i obszernie opisał ks. A. Ząbek  SJ 
w 1947 r.76 W 1990 r., wspominając okres sowieckiego uwięzienia, opowiadała, 

71 Być może w tym kontekście należy także rozumieć ocenę tej zakonnicy, jaką zapisała 
w cytowanym po wielokroć „Dzienniku” s. A. Gilewska, w połowie 1945 r. Pisała ona: „Wanda B. 
jest dla mnie zagadką. Bóg daje łaskę pokornym, a ja w niej pokory nie widzę i nie wiem, co 
myśleć mam o jej stygmatach, objawieniach i proroctwach. Pracuje ona nad sobą szczerze, ale 
daleko jej do tego, żeby była dobrą zakonnicą… Jakaś ona mętna”. A. Gilewska, dz. cyt., s. 16.

72 Tuż po swoim aresztowaniu zapisała: „Zaczynam rozmyślanie na temat Jego życia w Więzieniu 
w Tabernakulum, więc teraz chce dzielić ze mną nie cierpienia Krzyża, ale cierpienia w Więzieniu 
Eucharystycznym. Porównuję moją tęsknotę, a Jego. Rozumiem, że On o wiele mocniej tęskni za 
duszami, za ich wzajemną miłością. Rozumiem z błyskawicznego pojmowania Jego życia wśród 
nas w kościołach. »Ja zostaję więźniem aż do końca świata i ludzkości żyjącej, a tobie daję tylko 
kilka lat, do końca twego życia, tęsknić za Mną«”. W. Boniszewska, dz. cyt., s. 331.

73 Por. J. Pryszmont, Ukryta…, s. 30.
74 Por. tamże.
75 M. Damazyn, Kalendarium życia, w: W. Boniszewska, dz. cyt., s. 60.
76 „Pewnego Pierwszego Piątku popołudniu Wanda leżała w łóżku bez reagowania na przybysza. 

Po chwili obserwowania jej, łagodnie skierowała swój wzrok ku górze, trochę w bok, jakby się w coś 

Ks. Michał Damazyn
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że zdarzało się jej być uznaną za zmarłą, gdy w tym czasie faktycznie pozostawała 
w ekstazie (lekarka nie wyczuwała u niej pulsu i dlatego była wyniesiona z sali 
szpitalnej). „Gdy następnie lekarka wchodziła – zapisał jej spowiednik, ks. J. Prysz-
mont – i znajdowała ją w żywą, na nogach i na całym ciele widoczne były sine 
plamy. Na wzmocnienie otrzymywała krew, ale prosiła o wodę, gdyż była bardzo 
spragniona”77.

Kluczową w rozumieniu życiowej misji s. Boniszewskiej jest intencja, dla której 
godziła się na cierpienie. To wynagrodzenie za kapłanów i osoby konsekrowane 
oraz za znieważanie Eucharystii. Pośród wielokrotnego utwierdzenia w tych inten-
cjach, jakie zapisała w swoich pismach, zarówno dokumentując swoje myśli, jak 
i słowa Jezusa, zacytowano poniżej po jednym przykładzie dla obu intencji. W po-
łowie 1942 r., po widzeniu piekła, usłyszała od Chrystusa: „Wandziu i ty możesz 
tu dostać się, jeżeli nie spełnisz Moich myśli. Stworzyłem ciebie nie dla piekła, 
lecz dla mojej chwały większej w niebie, dla przebłagania grzechów kapłańskich 
i zakonnic, i mnichów. Kocham się w każdej duszy, w każdym kwiatku, ale pragnę 
stale kwiatów wonnych dla otoczenia, mówiących, kto jest Bóg i dla kogo jesteście 
stworzone. (…) Wiedz, że ciebie kocham więcej, niż ciebie piekło kocha. Dla mnie 
jesteś droższą, bo przez ciebie przebaczam kapłanom i zakonom i chcę, aby ktoś 
stale cierpiał, bo to jest moja tajemnica, wybierając w tej chwili ciebie na składanie 
zadośćuczynienia za grzechy”78. W początku 1930 r. cytowała ks. Makarewiczowi 
w liście następujące słowa Jezusa: „Postępowanie twoje, którym Ja sam rządzę 
i kieruję, będzie potępione, zganione, spotwarzone, przedstawione w najgorszym 
świetle przez Zgromadzenie, lecz na to nie zważaj, bo żyjesz dla czci Najświętszego 
Sakramentu”79. 

wpatrywała. Stopniowo twarz przybrała wyraz dziwnej powagi. Rysy się wydłużyły i nadały twarzy 
dziwnie piękny wygląd, proporcjonalny, z ustami skróconymi, nie jak to jej wytykano »od ucha do 
ucha«, nos przybrał formę niezwykle regularną, zatracił swoją stałą budowę łękowatości z nasadą 
na końcu, która teraz gdzieś znikła. W ogóle nigdy takiej nie widziano. Otwarte oczy tkwiły w jakimś 
zjawisku pod sufitem. Patrząc na nią, mimo woli szukało się pod sufitem tego »czegoś«, co ją 
przykuwało. Ten wyraz oczu był zdumiewająco interesujący, bo wyrażał podziw i tęsknotę, 
niewypowiedziane napięcie, jakby chciała wchłonąć oglądane zjawisko, a równocześnie jakiś żal, że 
to zjawisko przed nią ucieka. Może to trwało minutę, dwie, ale było tak przejmujące, rozkoszne, 
omal czarujące, a przy tym robiło wrażenie skamieniałego życia najpełniejszego, nie martwoty. 
Zupełnie inaczej niż w innych ekstazach, w których oczy bywały jakby zamglone. Tutaj tryskała w nich 
czarująca świeżość. W patrzącym budziło się zdumienie, jak ona może z takim napięciem tak długo 
patrzeć i nie drgnąć ani odrobinę. Ks. Makarewicz też opisał taką chwilę i nie znajdował słów dla 
wyrażenia takiego przeżycia. Podobne wrażenia skreślili świadkowie śmierci św. Stanisława, 
św. Teresy z Lisieux”. Cyt. za: J. Pryszmont, Ukryta…, s. 34.

77 Tamże, s. 36.
78 W. Boniszewska, dz. cyt., s. 277–278.
79 Tamże, s. 129.
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Zaledwie zarysowując tu (ze względów metodologicznych) bogactwo życia du-
chowego s. Boniszewskiej, należy zauważyć, że znana jest dziś przede wszystkim 
jako stygmatyczka. Wiedza o tych niezwykłych formach życia duchowego była do 
śmierci s. Boniszewskiej (i na jej prośbę) sekretem niektórych sióstr jej macierzy-
stego Zgromadzenia. Jednakże po jej śmierci siostry zdecydowały się na jej ujaw-
nienie. Pierwsza broszurka (licząca 76 stron formatu zbliżonego do B6) opisująca jej 
życie duchowe została wydana nakładem sióstr anielskich już w 2003 r.80 W „Sło-
wie wstępnym” – poprzedzonym pismem abpa Henryka Gulbinowicza, pochodzą-
cego z Pryciun – jej autorka, s. Maria Cichoń CSA, zapisała: „Dnia 2 marca 2003 
roku odeszła do domu Ojca s. Wanda Boniszewska, członkini Zgromadzenia Sióstr 
od Aniołów. Odeszła, jak odchodzi każdy z nas. Zabrała ze sobą tajemnicę szcze-
gólnego wybraństwa Bożego, aby być »Jego żertwą za Kościół, Ojczyznę, Kapłanów 
i Zakony«. Obdarzona łaską przeżywania Męki Chrystusa, cierpiała z miłości dla 
Niego i w zjednoczeniu z Nim. W czasie duchowych przeżyć – szczególnie w piątki 
Wielkiego Postu – otwierały się krwawiące rany, na wzór stygmatów, na jej rękach, 
nogach i w boku. Przy tym miała bolesne ekstazy. (…) W tym krótkim opracowaniu 
znajdzie Czytelnik dane biograficzne dotyczące s. Wandy, charakterystyczne cechy 
jej życia duchowego i apostolskiego, a co najważniejsze, jej wspomnienia z pobytu 
w Wilnie i w obozie w Wierchnim Uralu w latach 1950–1956, spisane na prośbę jej 
spowiednika i kierownika duchowego ks. Czesława Barwickiego”81.

80 Por. M. Cichoń, Świadek milczący, Warszawa 2003.
81 Tamże, s. 11–12.
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Wielki wkład w ujawnienie bogactwa życia duchowego s. Boniszewskiej miał 
jej ostatni spowiednik i kierownik duchowy ks. prof. Jan Pryszmont (1919–2007). 
To jego relacja jej z pogrzebu, z ujawnieniem darów mistycznych i nazwaniem jej 
„stygmatyczką” (oraz obszernym tekstem biograficznym), ukazała się na łamach 
Katolickiej Agencji Informacyjnej 6 marca 2003 r.82 W 2004 r. ks. J. Pryszmont 
wydał obszerniejszą książeczkę pt. „Ukryta stygmatyczka”83. Było to opracowanie 
o charakterze teologicznym, gdyż oprócz treści biograficznych autor przytaczał 
wyjątki z jej pism, usystematyzowane w następujących punktach: cierpienia, prze-
śladowania ze strony szatana, stygmaty i ekstazy, znaki nadzwyczajne. Podjął się 
w nim także prób określenia posłannictwa s. Wandy (rozdział II) i wnioskowania 
o przyczynie (nazwał je „ideą”) jej cierpień za kapłanów i zakony (rozdział III).

Ważnym wydarzeniem w upowszechnieniu wiedzy o osobie i dziele s. Boniszew-
skiej było wyemitowanie w telewizji publicznej w 2008 r. spektaklu teatralnego 
„Stygmatyczka”, który stał się ekranizacją jej życia. Wstępem do niego było świa-
dectwo emerytowanego arcybiskupa wrocławskiego Henryka Gulbinowicza, który 
składał je – zaświadczał – „jako ten, którego uczyła pacierza”. Spektakl ten miało 
obejrzeć pół miliona widzów. Po jego emisji M. Kindziuk pytała na łamach katoli-
ckiego tygodnika „Niedziela”: „Nowa święta w Kościele?”84. Odpowiadał w nim 
o. prof. G. Bartoszewski, uczestnik wielu procesów beatyfikacyjnych. „Żyła cicho, 
ale wniosła wielki wkład w życie duchowe Kościoła, podejmując modlitwy za ka-
płanów i zakony. Zaznaczając jednocześnie, że w tej chwili nie jest jeszcze możliwe 
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, potrzebny jest bowiem kult, potwierdzony 
cud i utrwalona sława świętości. Być może nadejdzie czas, że zakonnica ta po-
większy grono świętych Kościoła”85. Należy zauważyć, że w tekście tym pojawiają 
się już pierwsi, którzy przypisują wstawiennictwo s. Wandy u Boga i wysłuchanie 
ich prośby (uratowanie kapłaństwa syna). W publikacji tej autorka umieściła także 
zdjęcia z życia s. Wandy, w tym te, gdy znajdowała się w ekstazie, z widocznymi 
ranami stygmatycznymi, oraz prośbę o informowaniu jej macierzystego zgroma-
dzenia „o wszelkich łaskach doznawanych za przyczyną s. Wandy Boniszewskiej” 
(s. 24).

Próśb o modlitwę za wstawiennictwem s. Wandy z biegiem lat było coraz wię-
cej, także wysyłanych na adres Domu Generalnego sióstr anielskich. Docierały 
tam informacje i świadectwa o modlitwach wysłuchanych, a zanoszonych do Boga 
przez jej wstawiennictwo. Pamięć o s. Boniszewskiej nosiła coraz wyraźniej zna-

82 Zob. J. Pryszmont, Pogrzeb stygmatyczki s. Wandy Boniszewskiej, KAI, 6.03.2003 r., w: Strona 
internetowa poświęcona s. W. Boniszewskiej, https://www.wandaboniszewska.pl [dostęp: 5.12.2020].

83 J. Pryszmont, Ukryta stygmatyczka, Szczecinek 2004.
84 Por. M. Kindziuk, Nowa święta w Kościele?, „Niedziela” 2008, nr 15, s. 22–23.
85 Tamże.
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miona kultu. W 2014 r. Kuria Metropolitalna Warszawska wydała zgodę na mod-
litwę przez wstawiennictwo s. Wandy86. Od 2009 r. parafii bujwidzka, do której 
należą Pryciuny, do dnia dzisiejszego organizuje corocznie pieszą pielgrzymkę śla-
dami s. Wandy, co popularyzuje wiedzę i kult na terenie Litwy87.

W dniu 9 listopada 2020 r. (w 17 lat po jej śmierci) kard. Kazimierz Nycz, metro-
polita warszawski, rozpoczął proces beatyfikacyjny s. W. Boniszewskiej. Ks. Michał 
Siennicki wyznaczony na postulatora procesu powiedział w czasie sesji otwiera-
jącej proces: „Proces, który dziś rozpoczynamy ma pokazać, że heroiczność jest 
możliwa w każdych warunkach. S. Wanda Boniszewska, mimo niesprawiedliwego 
skazania na lata sowieckiego więzienia, trwała przy Chrystusie, świadcząc o Nim 
i nosząc na swoim ciele rany Chrystusa. Ofiarowała cierpienia za kapłanów. (…) 
Siostra Wanda upodabniała się Chrystusa i wiernie go naśladowała, doświadczała 
obecności Chrystusa i spisała przesłanie jakie jej powierzył, które będzie obiektem 
badań i postępowania procesowego. Proces beatyfikacyjny chce pokazać nadprzy-
rodzoność i nadzwyczajność s. Wandy Boniszewskiej, ale chce ją też pokazać jako 
przykład, który pobudza nas w drodze do świętości”88. Metropolita warszawski 
wskazał zaś, że „będziemy udowadniać heroiczność jej cnót. Natomiast te ze-
wnętrzne znaki są tylko pomocą, świadczącą o jej głębokim zjednoczeniu z Chry-
stusem. (…) Trzeba dziś o tym pamiętać, żeby nie zwątpić w świętość Kościoła. 
Nawał informacji, sytuacji w Kościele, eksponowanych przez media, choć słusz-
nych i usprawiedliwionych, może sprawić, że przestaniemy wierzyć w to, że Koś-
ciół jest święty – powiedział, dodając, że warto pamiętać słowa św. Pawła, który 
mówił: „Czy wy wiecie, że jesteście świątynią i Duch Święty w was mieszka”. Nasza 
świętość jest odpowiedzią na to wszystko, co w Kościele słabe i grzeszne, i wymaga 
stałego nawrócenia i świadectwa życia89. Depeszę KAI na temat rozpoczęcia pro-
cesu s. W. Boniszewskiej autor zakończył następującym zdaniem, w którym można 
odczytać „momentum ecclesiale”: zdaniem teologów, jawi się ona jako godna na-
śladowania „apostołka pokuty wynagradzającej”, a swoją postawą uczy niezwykłej 
wartości życia mistycznego i duchowości pasyjnej”90.

Powyższe omówienie ukazuje trzy żyjące wewnątrz tej wspólnoty zakon-
nej w połowie XX wieku zakonnice, które s. A. Gilewska, ówczesna przełożona 
tej wspólnoty, uznała za „jasnowidzące”. Jej subiektywny osąd poddany został 

86 Por. Pismo nr 31/D/2014 z dn. 8.01.2014 r.
87 Od 2015 r. pielgrzymka idzie, popularyzując kult zarówno s. Boniszewskiej, jak 

i s. Majewskiej.
88 Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego s. Wandy Boniszewskiej, depesza KAI z dn. 

9.11.2020 r., w: Strona internetowa Katolickiej Agencji Informacyjnej, kai.pl [dostęp: 5.12.2020].
89 Tamże.
90 Tamże.
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w pierwszej kolejności weryfikacji przez upływ czasu i ocenę kilku pokoleń człon-
kiń tej wspólnoty zakonnej. Dziś, na początku XXI wieku, znajdują się w trzech 
odmiennych momentach swej drogi do uznania ich świętości w Kościele.  

Aniela Zimajsz pozostaje dziś nieznaną tak wewnątrz wspólnoty anielskiej, 
jak i – co jest tego konsekwencją – poza nią. Brak zachowanych dokumentów sta-
nowi brak formalny w jakimkolwiek staraniu o weryfikację Kościoła niezwykłych 
(?) przejawów jej duchowego życia. Z tego wypływa wniosek, że niemożliwym jest 
naśladowanie jej wiary, ani nawet jej weryfikacja według zasad nauk teologicz-
nych. Helena Majewska jest u progu decyzji Kościoła, wyrażonej formalnie – z racji 
miejsca pochówku – przez arcybiskupa wileńskiego, by jej proces beatyfikacyjny 
został rozpoczęty w niedalekiej przyszłości. Powyżej wskazano także na te kompo-
nenty jej duchowości, które warte są naśladowania przez współczesnych uczniów 
Chrystusa, by ci umacniali swą wiarę. Wanda Boniszewska dziś już znajduje się 
w procesie kościelnej weryfikacji jej życia duchowego i udzielonych jej niezwykłych 
darów duchowych. Ostatecznie jednak należy pamiętać, że – według nauczania 
Kościoła – nie wszyscy zbawieni zostają rozpoznani jako zbawieni na ziemi, co w żaden 
sposób nie krępuje woli Boga o udzieleniu im tej łaski.
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Wojciech Polak

Miłość ojczyzny – miłość bliźniego
Największym przykazaniem danym nam przez Boga jest przykazanie miłości. 

Chrystus powiedział: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miło-
wali, tak jak Ja was umiłowałem”1. Ksiądz Marek Dziewiecki pisze:

 „Chrześcijanin jest odtąd wezwany do czegoś więcej niż do tego, by kochał 
bliźniego, jak siebie samego. Jest wezwany do życia we wspólnocie Kościoła i do 
objęcia innych ludzi miłością wierną i nieodwołalną, jaką Chrystus nas pokochał. 
Zatem ostatecznym kryterium miłości bliźniego nie jest już odtąd moja postawa do 
samego siebie lecz miłość Chrystusa, który do końca nas umiłował, do śmierci na 
krzyżu: »Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości 
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To 
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna« 
(Ewangelia wg św. Jana 15, 9–11)”2.

 Jesteśmy jednak wezwani nie tylko do życia we wspólnocie Kościoła, ale także 
w innych wspólnotach. Bardzo ważną rolę wśród nich odgrywa ojczyzna. Jak Po-
lacy rozumieją to słowo? Na pewno nieco odmiennie niż inne narody. Amerykanie 
nie mają wątpliwości: ojczyzna to Stany Zjednoczone. W ich świadomości państwo 
może być w prosty sposób utożsamiane z ojczyzną. Grzechy popełniane wobec 
państwa (np. niepłacenie podatków) mają dla przeciętnego Amerykanina po-
ważną wagę. Dla Polaków nie jest to takie oczywiste. Państwo polskie przestało ist-
nieć w 1795 r. Zostało rozdrapane ostatecznie pomiędzy trzy sąsiednie mocarstwa. 
Jednak dla milionów Polaków ojczyzną była nadal Polska, a nie państwa zaborcze: 
Rosja, Prusy (później Niemcy) i Austria. Pojęcie ojczyzny uzyskało wówczas szeroki 
wymiar. Kryło się w nim nie tylko terytorium historycznej Rzeczypospolitej, ale 
także inne terytoria (dawno utracone) zamieszkane przez Polaków (np. Śląsk). Krył 
się w nim cały naród polski, jego wiara, kultura, tradycja, historia, obyczaj. Polska, 
chociaż nie było jej na mapie Europy, żyła w sercach milionów kochających ją Pola-
ków, a wielu z nich nie ustawało w wysiłku dla odrodzenia państwa polskiego. Owo 
rozróżnienie ojczyzny i państwa trwało jednak nadal, po 1918 r. stając się swoistą 
„polisą ubezpieczeniową” na wypadek dramatycznych zakrętów historii. Przezor-

1 Ewangelia wg św. Jana 13, 34.
2 Ks. M. Dziewiecki, Chrześcijańskie rozumienie miłości bliźniego, https://opoka.org.pl/

biblioteka/T/TS/milosc_blizniego.html [dostęp: 15.11.2020].
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ność opłaciła się. Po 1939 r. Polakom pozostała znowu ojczyzna, którą trzeba było 
przechowywać w sercach, za którą walczyli i umierali.

Rozróżnienie państwa i ojczyzny okazało się szczególnie istotne w okresie PRL-u. 
Większość Polaków nie uważała Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej za prawdziwe 
państwo polskie. Powszechnie zdawano sobie sprawę z zależności od Związku So-
wieckiego, a doktrynę komunistyczną i narzucone przez nią rozwiązania społeczne, 
gospodarcze i polityczne uważano za bezsensowne. Entuzjaści systemu komuni-
stycznego stanowili margines społeczeństwa. Sporo było jednak koniunkturali-
stów, którzy dla wygodnego życia i kariery udawali, że akceptują system komu-
nistyczny, zapisywali się do partii komunistycznej, głosili marksistowskie poglądy, 
a nawet pracowali w aparacie represji. Jednak część Polaków czynnie występowała 
przeciwko komunizmowi, czy to z bronią w ręku (w latach 40. i 50. XX wieku), czy 
też podczas protestów społecznych, w ramach ugrupowań opozycji demokratycz-
nej, w szeregach „Solidarności”.

Przeciętny Polak, nie utożsamiając się z komunizmem i nie uznając prawomoc-
ności komunistycznej władzy, pracował jednak dla Polski – ojczyzny. Nie było to 
łatwe. Przeszkadzał przede wszystkim system komunistycznej nomenklatury, 
uniemożliwiający osobom nienależącym do partii komunistycznej pełnienie jakich-
kolwiek kierowniczych stanowisk w państwie. Jednakże wielu Polaków skutecz-
nie działało i pracowało dla dobra wspólnego. Odbudowa kraju ze zgliszczy wo-
jennych, w tym polskiego przemysłu, sukcesy polskiej nauki i kultury były tego 
efektem. Niestety, komunistyczny dogmatyzm i zależność od Związku Sowieckiego 
uniemożliwiały efektywny rozwój gospodarczy Polski i czyniły z nas swoisty skan-
sen zacofania.

Dzisiaj mamy już wolną Polskę. Przeciętny mieszkaniec naszego kraju w niedo-
statecznym stopniu utożsamia się jednak z państwem, miłość kieruje do ojczyzny, 
a nie państwa, do którego często nie ma zaufania. Doprowadzenie do zaniku tego 
dualizmu to ogromne zadanie dla obecnych elit rządzących.

Dochodzimy do podstawowego pytania: jaki powinien być polski patriotyzm 
XXI wieku? Czego oczekuje od nas Polska? Najprostsza jest odpowiedź w duchu 
szkolnego pozytywizmu. Polska potrzebuje pracy, aktywności i uczciwości oby-
watelskiej. Praca to przede wszystkim rzetelnie wykonywany zawód. Nauczyciel 
patriota dobrze przygotowuje się do lekcji i stara się, żeby uczniowie łatwo zrozu-
mieli i przyswoili sobie materiał. Lekarz patriota starannie i ofiarnie leczy swoich 
pacjentów. Murarz patriota porządnie buduje domy itd. Aktywność obywatelska 
to włączanie się do życia publicznego poprzez uczestnictwo w życiu politycznym 
na różnych szczeblach, angażowanie się w działalność społeczną w różnych związ-
kach, stowarzyszeniach, wrażliwość na dobro wspólne itp. Uczciwość obywatelska 
to przestrzeganie prawa i norm społecznych. 
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Poza tym każdy Polak patriota powinien czuć odpowiedzialność „za Naród, Pań-
stwo, kulturę, przyrodę, a więc za Polskę, w ramach możliwości, jakie każdy/każda 
z nas posiada”3.

Przytoczone powyżej odpowiedzi, wielokrotnie rozwijane w szkołach, są od-
powiedziami w zasadzie słusznymi. Oczywiście, obywatel patriota jest uczciwy na 
polu zawodowym i aktywny społecznie. Z przestrzeganiem prawa problem jest 
trudniejszy, gdyż przepisy prawne pamiętają często czasy PRL-u, a wiele z nich jest 
niespójnych i wzajemnie sprzecznych, ponieważ nie podjęto wysiłku całościowego 
ich uporządkowania. Już nasz wielki kaznodzieja ks. Piotr Skarga w 1597 r. pisał:

„Złe prawo gorsze jest niźli tyran nasroższy. Bo wżdy tyran odmienić się, abo na-
mówić, abo umrzeć może, i jego tyraństwo ustaje. Ale złe prawo zawżdy trwa, zawżdy 
zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która 
namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe prawo, które szkody ludziom 
czyni miasto pomocy, dla której wszytkie się prawa stawią”4.

 Dla uproszczenia jednak przyjmijmy, że obywatel patriota przestrzega Dekalogu 
i stara się, zgodnie z jego zasadami, respektować przepisy prawa obowiązujące 
w Polsce. Każdy patriota powinien też czuć się odpowiedzialny za Polskę i za dobro 
wspólne.

W środkach masowego przekazu i dyskursie publicznym pojawia się często ter-
min „społeczeństwo obywatelskie”. Pomijając skomplikowaną dyskusję na temat 
sensu tego pojęcia (niepozbawioną lewicowych i liberalnych odniesień), warto 
podkreślić, że w społeczeństwie obywatelskim obywatele (posiadający wszelkie 
swobody obywatelskie – wolność wyznania, słowa, druku, zgromadzeń i in.) są 
aktywni, odpowiedzialni i wrażliwi na sprawy związane z dobrem wspólnym, świa-
domie uczestniczą w życiu publicznym, także poprzez samoorganizację. Formą 
aktywności obywatelskiej jest prawnie i faktycznie zagwarantowana działalność 
niezależnych od państwa instytucji, organizacji, stowarzyszeń itp., a także organów 
władzy państwowej, np. samorządów. Państwo, zgodnie z zasadą subsydiarności 
(pomocniczości), rozwiniętą w katolickiej nauce społecznej, powinno pozwalać 
swobodnie działać społeczeństwu obywatelskiemu, a także wolnemu rynkowi, 
jednostkom, rodzinom, a wkraczać powinno tam, gdzie jest to konieczne, zgodnie 
z zasadą „tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe”. 
Można więc powiedzieć, że współczesny patriota jest aktywnym uczestnikiem 
społeczeństwa obywatelskiego, o ile państwo takiej aktywności nie hamuje.

3 M. M. Tytko, Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI wieku, w: Wartości, rodzina, szkoła. 
Patriotyzm na co dzień i od święta, W. Baliński (red.), Kraków 2010, s. 47.

4 P. Skarga, Kazania Sejmowe. Kazanie siódme o prawach niesprawiedliwych abo o piątej 
chorobie Rzeczypospolitej.
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Czy więc zagadnienie zostało wyczerpane? Czy patriotyzm to tylko aktyw-
ność obywatelska, udzielanie się w organizacjach społecznych, roztropna troska 
o dobro wspólne? Opisany model zakłada, że żyjemy w okresie zagwarantowa-
nego pokoju i stabilizacji. Faktem jest, że mamy pokój, ale czy możemy być pewni, 
że tak będzie już zawsze? Czy możemy być pewni owej „stabilizacji”? Niestety 
nie możemy być pewni niczego. Wszelkie wieszczenia, że „historia skończyła się”, 
okazały się nieprawdziwe. Świat wypełniony jest konfliktami (także zbrojnymi) 
i sprzecznościami. Nie jest od nich wolna także Europa. Pojawiły się problemy 
natury ekonomicznej i politycznej, których jeszcze dwadzieścia lat temu nikt nie 
był w stanie przewidzieć. Pojawiła się epidemia koronawirusa, demolująca życie 
gospodarcze, społeczne i kulturalne całego świata. Wielkim zagrożeniem stał się 
terroryzm. Ogromne zadłużenie Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich do-
prowadziło do zachwiania rynkami finansowymi. Wirtualny, w sposób sztuczny 
generowany pieniądz, wyparowywał z kont, ujawniając mizerię wielu banków, 
korporacji, a nawet państw. Złudne niestety okazały rachuby Polski, że po wstąpie-
niu do NATO i Unii Europejskiej znajdziemy się pod parasolem sojuszników, którzy 
będą nas bronili w sytuacji zagrożenia militarnego, politycznego i ekonomicznego. 
Dzisiaj dominującą zasadą postępowania wszystkich państw jest egoizm, mimo 
używania przez naszych sąsiadów górnolotnej retoryki europejskiej. W dodatku 
większość naszych sojuszników za priorytet uważa zachowywanie dobrych stosun-
ków z Rosją i w razie jakiegoś konfliktu możemy zwyczajnie zostać osamotnieni tak 
jak w 1939 r.

Zagrożenie polityczne realne jest przede wszystkim ze strony dwóch naszych 
sąsiadów: Rosji i Niemiec. Przy czym Rosja rządzona przez Władimira Putina jest 
państwem forsownie dążącym do odbudowy swojej imperialnej pozycji. A więc 
także do podporządkowania sobie Europy Środkowej, która dawniej była strefą 
wpływów sowieckich. Niemcy z wielkim żalem spoglądają na terytoria przyznane 
Polsce w 1945 r., a choć sami wszczęli II wojnę światową, to dawnych mieszkańców 
Warmii, Mazur, Powiśla, Gdańska, Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej i Ślą-
ska traktują jako „wypędzonych”. Dążą także do uczynienia z Polski swojej ścisłej 
strefy wpływów i rezerwuaru siły roboczej. Już od wielu lat polityka Rosji i Niemiec 
wobec Polski ma charakter ekspansywny, rozliczne działania czynione są za po-
średnictwem służb specjalnych i agentury wpływu.

Zagrożeniem dla Polski jest także Unia Europejska w dzisiejszym kształcie i przy 
prowadzonej aktualnie polityce. Dominującym motywem działania wszystkich 
państw Unii staje się własny interes. Najsilniejsze państwa Unii, zwłaszcza Niemcy, 
dążą nie tylko do ograniczenia naszej suwerenności, ale także do redukcji polskiej 
produkcji przemysłowej. Polska i Węgry, w istocie najbardziej praworządne kraje 
w Europie, są bezustannie gnębione na forach Unii. Polsce stawia się zarzuty za to, 
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że reformuje rozprzężone sądownictwo, nie zgadza się na przywileje dla mniejszo-
ści seksualnych LGBT oraz na przyjęcie do siebie afrykańskich i arabskich emigran-
tów. Poczynania przeciwko Polsce i Węgrom mają charakter zupełnie bezprawny, 
dotyczą bowiem kwestii, które traktaty unijne określają jako pozostające w wy-
łącznych kompetencjach krajów członkowskich. Ale to w Unii nikogo nie intere-
suje. Chodzi o rozszerzenie kompetencji gremiów unijnych, tak, żeby mogły one 
skutecznie kontrolować państwa, które nie są jeszcze tak zamożne jak Niemcy, 
Francja, Holandia czy Włochy. Natomiast owe najbogatsze kraje Unii nie mogą 
być przedmiotem zainteresowania gremiów unijnych w kwestiach praworządno-
ści, chociaż łamią ją nieustannie (np. brutalne traktowanie więźniów politycznych 
w Hiszpanii, brutalne rozpędzanie demonstracji antyprezydenckich we Francji, 
praktyczna likwidacja wolności słowa w Niemczech). Dlaczego? Dlatego, że im 
wszystko wolno. Po prostu. W Unii Europejskiej są bowiem równi i równiejsi.

Oczywiście i gremia unijne, i rządy państw uważających się za liderów Unii, 
mocno drażni też fakt, że w Polsce i na Węgrzech rządzą obecnie partie konserwa-
tywne, doceniające wartości chrześcijańskie i narodowe. Jest to nie do strawienia 
nie tylko dla socjalistów, ale także dla owych pseudochadeków niemieckich, którzy 
z chrześcijaństwem nie mają już nic wspólnego. W ogóle Niemcy są liderem po-
czynań antypolskich, co szczególnie wyszło na jaw w czasie trwania ich półrocznej 
prezydencji w Unii Europejskiej. Pomysł uzależnienia wypłat z budżetu unijnego 
od tzw. przestrzegania praworządności powstał bowiem przy biurkach berlińskich 
ministrów. Jego doraźnym celem jest także podporządkowanie Polski Niemcom, 
które w istocie będąc najsilniejszym państwem Unii, mogą pod pretekstem działań 
unijnych głęboko ingerować w sprawy nadwiślańskie.

Z tych wszystkich powodów ograniczenie postawy patriotycznej wyłącznie do 
dobrze wykonywanej pracy zawodowej oraz do aktywności obywatelskiej to za 
mało. Polak patriota powinien szukać odpowiedzi na wszelkie zagrożenia doty-
czące jego Ojczyzny, zwłaszcza że obecny rząd i partia rządząca, która opanowała 
wszystkie stanowiska i urzędy państwowe, owe zagrożenia lekceważy. Polak pa-
triota powinien też być gotów do ponoszenia ofiar za Polskę. Papież Jan Paweł II 
pisał:

„Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też 
wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że 
Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązy-
wać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra. 
Nie oznacza to, że w niektórych okresach nie można było dostrzec osłabienia tej 
gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowadzanie w życie wartości i ideałów 
związanych z pojęciem ojczyzny. Były to te momenty, w których prywata oraz 
tradycyjny polski indywidualizm dawały o sobie znać jako przeszkody. Ojczyzna 
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jest zatem wielką rzeczywistością. Można powiedzieć, że jest tą rzeczywistością, 
w której służbie rozwinęły się i rozwijają z biegiem czasu struktury społeczne, po-
czynając od tradycji plemiennych. Można się jednak pytać, czy ten rozwój życia 
społecznego osiągnął już swój kres. Czy XX stulecie nie świadczy o rozpowszech-
nionym dążeniu ku strukturom ponadnarodowym albo też w kierunku kosmopo-
lityzmu? A to dążenie czy nie świadczy również o tym, że małe narody powinny 
dać się ogarnąć większym tworom politycznym, ażeby przetrwać? Te pytania są 
uprawnione. Zdaje się jednak, że tak jak rodzina, również naród i ojczyzna pozo-
stają rzeczywistościami nie do zastąpienia. Katolicka nauka społeczna mówi w tym 
przypadku o społecznościach »naturalnych«, aby wskazać na szczególny związek 
zarówno rodziny, jak i narodu z naturą człowieka, która ma charakter społeczny. 
Podstawowe drogi tworzenia się wszelkich społeczności prowadzą przez rodzinę 
i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości. Wydaje się, że coś podobnego 
można powiedzieć o narodzie. Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw 
jest zabezpieczana i ożywiana przez to, co mieści się w pojęciu narodu. Oczywiście, 
trzeba bezwzględnie unikać pewnego ryzyka: tego, ażeby ta niezbywalna funkcja 
narodu nie wyrodziła się w nacjonalizm. XX stulecie dostarczyło nam pod tym 
względem doświadczeń skrajnie wymownych, również w świetle ich dramatycz-
nych konsekwencji. W jaki sposób można wyzwolić się od tego zagrożenia? Myślę, 
że sposobem właściwym jest patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest 
bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie li-
cząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje 
wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do 
uporządkowanej miłości społecznej”5.

Naszym obowiązkiem jest więc poświęcanie się dla ojczyzny, ale także dbanie 
o naszą tożsamość kulturową i pamięć historyczną. Ojciec św. podkreśla, że mu-
simy być także mądrymi patriotami, nie zaślepionymi szowinizmem.

Wyrażając gotowość poświęcenia się dla ojczyzny, idziemy śladami milionów 
naszych przodków, bohaterów, którzy ginęli za Polskę. Zwłaszcza gdy koniec XVIII wieku 
przyniósł upadek państwa, niepogodzeni z utratą niepodległości Polacy przez cały 
wiek XIX przelewali krew, walcząc o odrodzenie zniewolonej Polski. Odzyskaliśmy 
wolność w 1918 r., po 123 latach niewoli, dzięki Łasce Bożej i właśnie owej ofierze 
krwi. To poświęcenie konfederatów barskich, bohaterów powstania kościuszkow-
skiego, legionistów Jana Henryka Dąbrowskiego, żołnierzy księcia Józefa Poniatow-
skiego, powstańców listopadowych i styczniowych, konspiratorów i bojowników, 
a potem legionistów Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy innych formacji polskich 
z okresu walki o niepodległość podczas I wojny światowej nie pozwoliło narodom 

5 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Skultuna 2012, s. 51–52, https://www.rodaknet.com/
rp_sw_papiez_jpII_pamiec_i_tozsamosc.pdf [dostęp: 3.11.2020].
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Europy zapomnieć, że był i jest taki naród jak Polacy, naród waleczny, który nigdy 
nie zgodzi się na wykreślenie go z mapy Europy, a kolejne jego pokolenia będą 
trwały w tej walce, aż do zwycięstwa. 

Za niepodległość zapłaciliśmy wysoką cenę. Obywatele Rzeczypospolitej ginęli, 
bo byli Polakami i chcieli żyć jak Polacy. Bywało, że zaborca dawał nam możli-
wość wygodnego i dostatniego życia, pod warunkiem wyrzeczenia się polskości. 
Większość Polaków odrzucała taką opcję. Wybierali bytowanie ubogie, często 
w poniewierce. Tracili rodowe majątki, konfiskowane przez zaborcze rządy, tracili 
stanowiska, pensje, apanaże. Czasem zmuszeni byli wieść ponure i beznadziejne 
życie emigrantów. Przywiązanie do wolności, do Ojczyzny, do wiary, do rodzimego 
obyczaju i tradycji kosztowało niekiedy bardzo wiele. Ale ofiary te Polacy ponosili, 
wychodząc z założenia, że są rzeczy ważniejsze od materialnej pomyślności, od 
pieniędzy, nawet od własnego majątku.

Polacy nie poddali się także w czasie ludobójczych działań Niemców i Sowietów 
podjętych podczas II wojny światowej, które kosztowały nas życie około 6 milionów 
obywateli, wiele cierpienia i wyzysku oraz ogromne straty w dziedzinie gospodarki 
i kultury. W okupowanym kraju funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne, dyspo-
nujące potężną, dochodzącą liczebnie do 350 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy Armią 
Krajową (istniały też inne formacje zbrojne, z których najbardziej znaczące były Naro-
dowe Siły Zbrojne). Polskie Państwo Podziemne miało własny rząd (Krajowa Rada Mi-
nistrów), administrację, sądy, szkolnictwo, prasę, wydawnictwa itp. Polacy, zdradzeni 
podczas konferencji trzech mocarstw (USA, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego) 
w 1943 r. w Teheranie, próbowali własnymi rękami odzyskać niepodległość i ochro-
nić kraj przez komunizacją i sowietyzacją. Niestety – powstanie warszawskie w 1944 r. 
Niemcy utopili w morzu krwi przy zupełnej bierności stojących już na opłotkach War-
szawy oddziałów Armii Czerwonej. Trzeba podkreślić, że Polacy walczyli z Niemcami 
w armiach krajów alianckich na wszystkich frontach Europy i Afryki.

Od lat 1944–1945 w całej Polsce mieliśmy już okupację sowiecką. W socjali-
stycznej powojennej rzeczywistości najpierw ginęli na polu walki lub w katowniach 
Urzędu Bezpieczeństwa „żołnierze wyklęci”, wierni do końca złożonej przysiędze 
i idei niepodległego bytu II Rzeczpospolitej, wywodzący się z Armii Krajowej i in-
nych ugrupowań. W następnych latach „Polski ludowej” o wolność upominali się 
robotnicy Poznania (1956), studenci Warszawy, Krakowa, Wrocławia i wielu innych 
miast (1968), robotnicy Gdańska, Szczecina, Elbląga (1970), Radomia, Ursusa, 
Płocka, Grudziądza (1976), w końcu zaś o podstawowe prawa człowieka, życie 
w prawdzie i wolności walczyli bohaterowie opozycji demokratycznej (od 1976) 
i „Solidarności” (1980–1989) . 

Walka z nazistowskim i komunistycznym totalitaryzmem była nie tylko działa-
niem w obronie państwa i narodu polskiego oraz życia milionów obywateli pol-
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skich. Była to także obrona cywilizacji chrześcijańskiej przed siłami ciemności. 
Kościół co roku włącza nowe osoby w grono błogosławionych i świętych. Zawsze 
podkreśla się jednak, że te przypadki są zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. 
Większość osób, które poprzez miłość do Boga i bliźnich oraz swoje heroiczne 
uczynki osiągnęła świętość, pozostaje nieznana. Na pewno są wśród nich także 
liczni polscy patrioci ginący za wiarę, cywilizację chrześcijańską, ojczyznę i bliźnich.

Przykładem człowieka, który zginął za wiarę i ojczyznę, a także został już ogło-
szony błogosławionym, jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Całe życie poświęcił on dla Boga 
oraz działaniom dla niepodległości Polski i dobra bliźnich. Wraz z początkiem stanu 
wojennego ksiądz Jerzy Popiełuszko rozpoczął celebrowanie w kościele św. Stani-
sława Kostki na Żoliborzu Mszy za Ojczyznę. Odbywały się one w ostatnią niedzielę 
każdego miesiąca i ściągały coraz większe tłumy ludzi (często z flagami narodo-
wymi, krzyżami, transparentami), nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski. Msze, 
które rozpoczynały się o godzinie 19, były bardzo starannie przygotowywane. Koś-
ciół dekorowano w duchu patriotyczno-solidarnościowym. Specjalnie powołana 
Służba Porządkowa czuwała nad bezpieczeństwem. Niektóre czytania i modlitwy 
recytowali znani aktorzy warszawscy. W końcowej części Mszy przedstawiali oni 
często programy poetycko-muzyczne o charakterze narodowym. Atmosfera Mszy 
była wspaniała, podniosła. Ludzie reagowali spontanicznie, zapalali świece, wzno-
sili ręce w geście zwycięstwa: V. Na koniec Mszy zawsze śpiewano pieśń „Ojczy-
zno ma, tyle razy we krwi skąpana”6. Ważną rolę odgrywały kazania księdza Je-
rzego. Przygotowywał je bardzo starannie (zbierając rozmaite materiały), czytał, 
nie improwizował. Mówił ważne i mądre rzeczy językiem prostym, zrozumiałem 
dla wszystkich. Nie starał się wprowadzać tonu sensacyjnego i dramatycznego, nie 
stosował chwytów kaznodziejskich, mówił wyraźnie, ale spokojnie. Starał się też 
nawiązywać do czytań mszalnych, a z aktualnych wydarzeń w Polsce wysnuwać 
refleksje teologiczne. Słuchano go z uwagą i przejęciem. Miał wewnętrzną chary-
zmę, która powodowała, że nikt nie pozostawał obojętny na jego słowa.

Kazania księdza Jerzego Popiełuszki miały charakter religijny i patriotyczny. 
Ksiądz Jerzy podkreślał chrześcijańską tożsamość Polaków, odwoływał się też 
często do chlubnych i bohaterskich kart z dziejów narodu polskiego. Akcentował 
również fakt, że Ojczyzna wymaga pracy i poświęcenia na co dzień, a dążenie do 
niepodległości powinno być szczytnym celem dla wszystkich. Elementem tego dą-
żenia winna być także odnowa moralna społeczeństwa. Ksiądz Jerzy nie stronił od 
krytycznej analizy polskiej codzienności. Często mówił o fali zła i cierpienia, która 
rozlała się po wprowadzeniu stanu wojennego. Ksiądz Jerzy podkreślał też znacze-

6 M. Kindziuk, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 
2004, s. 159–164.
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nie sprawiedliwości opartej na miłości w funkcjonowaniu narodów i społeczności. 
Tak było podczas kazania wygłoszonego 24 czerwca 1984 r.:

„Warunkiem pokoju w sumieniu, pokoju w rodzinie, pokoju w Ojczyźnie i świe-
cie jest sprawiedliwość oparta na miłości. Wszyscy bez wyjątku pragniemy pokoju. 
Ale pokoju nie można zachować tylko przez słowne deklaracje, tylko przez słowa, 
choćby szczere, nie mówiąc o demagogicznych. Stąd też dla pokoju i spokoju w Oj-
czyźnie, dla stworzenia warunków do radosnego i owocnego budowania w domu 
ojczystym, trzeba najpierw usunąć to wszystko, co naród odczuwa jako niespra-
wiedliwość społeczną. Zbyt wiele jest krzywd osobistych i społecznych wynikają-
cych z tego, że sprawiedliwość nie idzie w parze z miłością, że ma wiele braków, 
a często jest po prostu rażącą niesprawiedliwością. Spójrzmy przynajmniej na nie-
które oczywiste objawy niesprawiedliwości. Bardzo ważną sprawą dla chrześcija-
nina jest uświadomienie sobie, że źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg. Trudno 
więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Jego przy-
kazań. Sprawiedliwość nakazuje więc uświadomić sobie tę niesprawiedliwość 
i krzywdę, jaką czynimy naszemu narodowi, w zdecydowanej większości chrześ-
cijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go za pieniądze wypracowane również 
przez chrześcijan. Sprawiedliwość zabrania niszczenia w duszach dzieci i młodzieży 
wartości chrześcijańskich, które wszczepiali od kolebki rodzice. Wartości, które 
zdawały wielokrotnie najlepszy egzamin w tysiącletnich dziejach naszej historii. 
Sprawiedliwość czynić i o sprawiedliwość wołać mają obowiązek wszyscy bez wy-
jątku, bo jak powiedział już Platon: »złe to czasy, gdy sprawiedliwość nabiera wody 
w usta«. Sprawiedliwość wobec siebie samego nakazuje, aby przesiewać uczci-
wie przez sito własnego rozumu i własnej obserwacji całą lawinę słów machiny 
propagandy. Sprawiedliwość nakazuje zawsze kierować się dobrą wolą i miłością 
w stosunku do człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże 
i dzięki temu jest największą wartością po Bogu. Dlatego i w wymiarze sprawiedli-
wości miłość człowieka bez żadnych względów ubocznych musi być na pierwszym 
miejscu. Sprawiedliwość zabrania ograniczenia wolności człowieka przez lawinę 
coraz to nowych, wygodnych dla władzy aktów prawnych. Warto w tym miejscu 
przypomnieć tym wszystkim, którzy głoszą, że działają w duchu humanizmu, że 
kierują się dobrem społeczeństwa, słowa pewnego mędrca, który mówił, że »im 
więcej ograniczeń swobód obywatelskich, tym ustrój jest mniej humanistyczny«. 
To sprawiedliwość i prawo prawdy nakazuje nam z tego miejsca już nie po raz 
pierwszy upominać się o ograniczenie swawoli cenzury, która złe świadectwo 
wystawia dla przyszłości o naszych czasach, a dzisiaj pozbawia ludzi możliwości 
pełniejszego poznania prawdy. To w imię sprawiedliwości, nie pomijając tego, co 
było czasami niedojrzałe i spontaniczne, i może zbyt krzykliwe w »Solidarności«, 
co wynikało z braku doświadczenia, a nie ze złej woli, należy dojrzeć i podkre-
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ślić to wielkie jej dzieło, jakiego dokonała w przebudowie świadomości Polaków. 
 »To słowo – mówił Ojciec Święty o „Solidarności” 1 stycznia 1982 r. – mówi o wiel-
kim wysiłku, którego dokonali ludzie pracy w mojej ojczyźnie, ażeby zabezpieczyć 
prawdziwą godność człowieka pracy«. Niesprawiedliwością jest wmawianie opinii 
publicznej, że »Solidarność« nawoływała tylko do strajków, że z powodu strajków 
doprowadziła kraj do kryzysu. W liście swoim do sejmu, 6 grudnia 1981 r. pry-
mas Polski pisał: »Stwierdzić trzeba, że od dłuższego czasu organizacje zawodowe 
świata pracy, w tym przede wszystkim najpotężniejszy z nich NSZ „Solidarność” – 
walczą z wybuchającymi spontanicznie akcjami strajkowymi«. Zaś biskup Majdań-
ski mówił do robotników: »Warto tu spojrzeć na inne kraje, gdzie strajki trwają od 
dziesiątek lat, a wszystkiego jest w nadmiarze. Nie tu więc leży przyczyna kryzysu«.  
 Sprawiedliwość nakazuje przyznanie każdemu należnych praw. A więc i prawo 
do pracy zgodnie z wyuczonym zawodem i niemożność wyrzucenia z pracy 
za przekonania. Mówił o tym prymas Polski 2 stycznia 1982 r. w następujących 
słowach: »Jest jedna sprawa, która leży na sercu Kościoła. Jest to sprawa zwal-
niania z pracy tych, którzy nie chcą wypisać się ze związku zawodowego „So-
lidarność”. I przeciwko tej niesprawiedliwości, która jest urąganiem prawom 
ludzkim występujemy...«. Była to odpowiedź księdza prymasa na krzywdzące 
rozporządzenie, jakie wydał z polecenia Prezesa Rady Ministrów generał Mi-
chał Janiszewski 17 grudnia 1981 r. Ten problem do dzisiaj nie został rozwiązany. 
 Sprawiedliwość domaga się, aby, ludzie pracy mogli zrzeszać się w związki za-
wodowe im odpowiadające. W encyklice »Laborem Exercens« Ojciec Święty 
Jan Paweł II powiedział, że »Związki zawodowe (...) nie powinny podlegać de-
cyzjom partii politycznych ani też mieć ścisłych związków z nimi. W takiej bo-
wiem sytuacji łatwo tracą łączność z tym, co jest ich właściwym zadaniem, 
to znaczy zabezpieczenie słusznych uprawnień ludzi pracy w ramach dobra 
wspólnego całego społeczeństwa, stają się natomiast narzędziem do innych 
celów...«. Jak ten problem wygląda w naszej Ojczyźnie, ludzie pracy najlepiej 
mogą ocenić sami. W imię sprawiedliwości młodzież powinna mieć prawo zrze-
szania się w organizacjach odpowiadających jej aspiracjom i światopoglądowi. 
 Sprawiedliwość nakazuje uszanować wolę większości przy wyborze rektorów na 
wyższych uczelniach i nie usuwać, wbrew młodzieży i pracownikom Uniwersytetu, 
ze stanowiska tego ludzi mądrych i szlachetnych tylko dlatego, że mają odwagę 
wypowiadać swoje poglądy i stawać w obronie praw młodzieży akademickiej.  
 Sprawiedliwość daje nam prawo, aby z tego miejsca, z którego od dwu i pół roku 
płynie gorąca modlitwa serc udręczonych, daje prawo i obowiązek wołania o uwol-
nienie wszystkich więzionych za przekonania, o naprawienie krzywd im wyrządzo-
nych, zwłaszcza krzywd moralnych. O uwolnienie bez żadnych warunków tych, któ-
rzy już trzydziesty pierwszy miesiąc przebywają w areszcie bez procesu i wyroku.  
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 Pracownicy wymiaru sprawiedliwości muszą pamiętać, że w imię Bożej sprawied-
liwości od paragrafów ważniejszy jest człowiek. Że w naszej rzeczywistości często 
paragrafy i przepisy prawne wykorzystywane są nie tylko dla odszukania prawdy, 
ale i dla umęczenia człowieka. Stąd wielką krzywdą dla tego środowiska jest po-
zbawienie możliwości pełnienia zawodu ludzi, którzy zdali sobie z tego jasno 
sprawę i starają się uczciwie kierować sumieniem, a nie odgórnymi zaleceniami.  
 Zdaję sobie sprawę, że są to tylko niektóre problemy wynikające z braku spra-
wiedliwości w życiu społecznym. Każdy z was tu obecnych mógłby na ten temat 
mówić długo i wiele. My dzisiaj poprzestaniemy na tym, co powiedziałem. 
 Wzbudźmy refleksję we własnym sercu i skonfrontujmy ze swoim sumieniem, 
na ile każdy z nas ma odwagę o sprawiedliwość się upominać. Na ile każdy z nas 
sam jest twórcą sprawiedliwości, zaczynając od siebie, swojej rodziny, swojego 
środowiska. Bo często nasza bierność moralna inspiruje niesprawiedliwość. 
 Tylko pamiętając Chrystusowe słowa, że nasza sprawiedliwość powinna być 
większa niż uczonych i faryzeuszów (por. Mt. 5,20), można będzie przyjąć do 
siebie słowa błogosławieństwa wypowiedziane na Górze: »Błogosławieni, któ-
rzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni« (Mt. 5,6). 
Amen”7. 

Dzisiejsza Polska z pewnością wymaga ofiary i poświęcenia. Musimy się z tym li-
czyć i być na to gotowi. Musimy też pracować nad tym, aby nasze dzieci wyrosły na 
prawdziwych patriotów. To w rodzinie kiełkuje patriotyzm młodego pokolenia. Od 
naszych rozmów z dziećmi i przekazywania informacji o dziejach naszego kraju, od 
wspólnego uczestniczenia w uroczystościach religijnych i patriotycznych, a także 
od przykładu, który sami dajemy, zależy potem ich postawa życiowa, opowiedze-
nie się po stronie dobra, prawdy, piękna, a nie po stronie obojętności i nihilizmu. 

7 http://xj.popieluszko.pl/xjp/teksty-kazan [dostęp: 1.11.2020].
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Sylwia Galij-Skarbińska

„Żołnierze sprawy Bożej” –
ofiara Polaków ratujących Żydów podczas 
II wojny światowej

Nasze stulecie (…) również zapisało wielką martyrologię. (…)   
 Przyszedł teraz czas przypomnienia tych wszystkich ofiar  

i oddania im czci należnej. »A są to często męczennicy nieznani,  
jak gdyby „nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej”« (…).1

Jan Paweł II

Los Żydów podczas II wojny światowej
Do momentu wybuchu II wojny światowej na terytorium II RP mieszkało ponad 

3,2 miliona Żydów (stanowiło to około 9 procent wszystkich mieszkańców)2. Stali 
się oni ofiarami fanatycznego antysemityzmu hitlerowskiego, który przybierał 
coraz bardziej drastyczną postać, a jego ostatnie stadium stanowił Holokaust.

Od pierwszych chwil wojny Żydzi poddawani byli różnego rodzaju represjom, 
które wpisywały się ludobójczą machinę okupanta. Niemcy wprowadzili m.in. 
przymus pracy, zakaz zmiany miejsca zamieszkania bez zezwolenia władz, zakaz 
przebywania na ulicach w godzinach nocnych. Nakazano pod groźbą ciężkiego 
więzienia nosić znak identyfikacyjny z gwiazdą Dawida. Symbolem gwiazdy Da-
wida zaczęto także znakować sklepy i warsztaty żydowskie. Niemcy jednak szybko 
odebrali Żydom wszelką własność, zamknęli i przejęli konta bankowe, pozbawili 
mieszkań, sklepów, warsztatów pracy. Wstrzymano także wypłaty dotychczas 
pobieranych zasiłków. Zamknięto szkoły i zakazano praktyk religijnych – również 
w domach prywatnych. Niszczono synagogi, zmieniano nazwy ulic, jeżeli patroni 
byli pochodzenia żydowskiego. Ograniczono Żydom dostęp do instytucji publicz-
nych, a nawet zabroniono chodzić po parkach i głównych ulicach, wydzielono dla 
nich specjalne strefy w tramwajach, zakazano przebywania na ulicach w godzinach 
nocnych, zabroniono korzystać z kolei i niektórych linii autobusowych. 

1 Viaggio Apostolico in Polonia (5-17 giugno 1999), Concelebrazione Eucaristica Omelia di 
Giovanni Paolo II, Bydgoszcz – Lunedi, 7 giugno 1999, http://www.vatican.va/content/john-paul-
ii/pl/homilies/1999/documents/hf_jp-ii_hom_19990607_bydgoszcz.html [dostęp: 3.01.2021].

2 Straty Osobowe Ofiary Holocaustu, http://www.straty.pl/pl/starty-osobowe/133-ofiary-
holocaustu [dostęp: 2.07.2019].

http://www.straty.pl/pl/starty-osobowe/133-ofiary-holocaustu
http://www.straty.pl/pl/starty-osobowe/133-ofiary-holocaustu
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Niemcy rozpoczęli także zakrojoną na szeroką skalę akcję przesiedleńczą 550 tysięcy 
Żydów z ziem wcielonych do Rzeszy do Generalnego Gubernatorstwa. Na jego 
obszarze wkrótce utworzono żydowskie getta (pierwsze powstało w Piotrkowie 
Trybunalskim w 1939 r., największe zaś powstało 15 listopada 1940 r. w Warsza-
wie). Ogółem do końca 1941 r. na okupowanych ziemiach polskich było ich około 
4003. Tworzono je także (po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r.) na 
terenach byłych województw wschodnich w Białymstoku, Lwowie, Wilnie, Stani-
sławowie, Drohobyczu, Równem4. Niemcy utworzyli getta żydowskie także na te-
rytoriach wcielonych do Rzeszy – największe z nich funkcjonowało w Łodzi. W od-
izolowanych murami, zasiekami gettach panowały wyniszczające warunki życia 
– wielkie zagęszczenie mieszkańców, katastrofalny stan sanitarny, nędza, drastycz-
nie ograniczone przydziały żywności, stanowiące 25 procent przydziałów ludności 
polskiej, a 8 procent niemieckiej5.

Jednocześnie trwał proces fizycznej eksterminacji Żydów, której punktem kul-
minacyjnym była „Akcja Reinhardt”. Taki kryptonim nosiła akcja masowej zagłady 
Żydów przeprowadzona w latach 1942-1943 na terytorium okupowanej Polski. 
Opracowanie logistyczne, w tym także ustalenie zakresu kompetencji poszczegól-
nych organów aparatu państwowego III Rzeszy w ramach akcji masowej ekstermi-
nacji Żydów, zostało przyjęte na konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 r. 

W rzeczywistości jednak zagłada Żydów rozpoczęła się wcześniej, bezpośred-
nio po ataku Niemiec na ZSRR latem 1941 r. Do końca tego roku w egzekucjach 
przeprowadzanych przez podległe Heinrichowi Himmlerowi i Reinhardowi Hey-
drichowi (szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy) Einsatzgruppen oraz 
wysłane na Wschód bataliony policji zginęły setki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci.

Ponary pod Wilnem stały się krwawym symbolem zagłady dokonanej przez 
niemieckie Einsatzgruppen B6, którym kierował SS-Obersturmführer Franz Schau-
schütz wraz z kolaborującymi z Niemcami ochotniczymi oddziałami litewskimi 

3 Profesor Dariusz Libionka podkreśla, że do końca 1941 r. na okupowanych ziemiach polskich 
utworzono około 400 gett. W Generalnym Gubernatorstwie największe z nich powstało 15 listopada 
1940 r. w Warszawie. W konsekwencji napływu ludności z terenów wcielonych do Rzeszy liczba jego 
mieszkańców wynosiła blisko 450 tysięcy. D. Libionka, Zagłada Żydów, w: Polski wiek XX, t. 2, 
K. Persak, P. Machcewicz (red.), Warszawa 2010, s. 201.

4 Getta żydowskie 1939–1945, https://sztetl.org.pl/pl/slownik/getta-zydowskie-1939-1945 
[dostęp: 3.01.2021].

5 Tamże.
6 Jeszcze w trakcie przygotowań do ataku na ZSRR przystąpiono do organizacji czterech grup 

operacyjnych Einsatzgruppen: A, B, C, D, które miały być podporządkowane poszczególnym grupom 
armii. W ich strukturach znalazły się także podgrupy Einsatzkommando i Sonderkommando, zob. 
Einsatzgruppen, https://pl.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen#Einsatzgruppen_w_Polsce [dostęp: 
10.07.2019].
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Ypatingasis būrys, które nadzorował Niemiec – SS-Obersturmbannführer Martin 
Gottfried Weiss, od lipca 1941 r. dokonały masowych egzekucji 100 tysięcy ludzi, 
głównie narodowości żydowskiej.

Przejmujący obraz tych zbrodni oddał Józef Mackiewicz, który był świadkiem 
transportu Żydów, przywiezionego na miejsce kaźni:

„Żydówka pada najpierw na twarz, później się przerzuca na wznak i zataczając 
ręką w powietrzu, szuka rączki swojego dziecka. Ja nie słyszę, ale widzę z ułożenia 
ust małej, że ona woła »Mame!« (…)

Ten oszalały kompletnie policjant chwyta Żydówkę za prawą nogę i usiłuje wlec ją 
pomiędzy szynami, cały zgięty, z gębą tak przekrzywioną jakby ciętą na ukos szablą, 
dokąd?! Po co?! Nogi kobiecie się rozstawiają, lewa zaczepia za szynę, spódnica zjeżdża 
do pasa, odsłaniając szare z brudu majtki, a dziecko łapie włóczące się po kamieniach 
włosy matki i ciągnie je ku sobie i nie słychać, a widać jak wyje: »Mammme!«

…Z ust wleczonej kobiety bucha teraz krew… Gęsta ściana mundurów zasłania 
na chwilę widok… A później jakiś Łotysz podniósł kolbę nad zwichrzonymi włoskami, 
uwiązanymi w ciemieniu kawałkiem łachmanka w kokardkę i… zamknąłem oczy (…).

Ach, a ten co robi?!!! Ten tam, obok, o czterdzieści kroków, nie dalej, w czarnym 
mundurze! Co on chce zro… Rozkraczył nogi koło słupa, stanął ukosem, zamach-
nął się dwiema rękami… Sekunda jeszcze… Co on ma w ręku?! Co on ma w tych 
rękach?!!! Na rany Jezusa Chrystusa! Na rany Boga! Coś wielkiego, coś strasznie 
strasznego!!! Zamachnął się i – bęc głową dziecka o słup telegraficzny!… Aaaa! 
Aaa! Aaa! – zakrakał ktoś koło mnie, kto taki – nie wiem. A w niebie… nie w niebie, 
a na tle tylko nieba, zadrgały od uderzenia przewody drutów telegraficznych.

Nie wszyscy Żydzi opuścili pociąg. Większość została, skuta strachem, sparali-
żowana w ruchach, z tą iskierką zapewne nie tyle nadziei już co raczej obłędu”7.

Transport ludności na miejsce kaźni odbywał się ciężarówkami, pociągami, 
niektórych prowadzono pieszo. Pociągi zatrzymywały się na bocznym torze stacji. 
Stamtąd pędzono ludzi nad wykopane wcześniej doły. Później były już strzały z ka-
rabinów maszynowych.

Dobijano tych, którzy dawali oznaki życia. Następnie posypywano dół wapnem, 
fosforem i ziemią – w obawie przed wybuchem epidemii. Po pewnym czasie zbu-
dowano specjalne pomosty nad dołami, na których zabijano kolejne ofiary, tak by 
jamy maksymalnie zapełniły się ciałami zabitych. 

W Ponarach ginęli przede wszystkim Żydzi – przyjmuje się, że zginęło wówczas bli-
sko 72 tysiące osób narodowości żydowskiej. Pochodzili z getta wileńskiego oraz z in-
nych pobliskich miejscowości: Święcian, Mołodeczna, Smorgoni, Oszmiany, Turgiel8.

7 J. Mackiewicz, Ponary-„Baza”, „Orzeł Biały” 1945, nr 35, s. 9.
8 Wśród zamordowanych znaleźli się też Polacy, którzy byli na listach do eksterminacji. 

Szacuje się, iż ich liczba wynosiła około 2 tysięcy, niektóre źródła podają liczbę nawet kilkunastu 
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Einsatzgrupenn dokonywały masowych mordów ludności żydowskiej, stosując 
bestialskie metody, rozstrzeliwując i uśmiercając ludzi gazem spalinowym w spe-
cjalnie do tego przygotowanych samochodach. Były to zaplanowane akcje. Mor-
derczymi grupami dowodzili ludzie z Gestapo, SD lub policji kryminalnej.

Jeszcze w połowie 1941 r. Niemcy zaczęli przygotowania do stworzenia obozu 
masowej zagłady w Chełmnie nad Nerem. Wtedy to zapadła decyzja o ekstermi-
nacji Żydów z wcielonego do Rzeszy Kraju Warty. Pierwsze transporty Żydów trafiły 
tam jesienią 1941 r. Szacuje się, że w Chełmnie nad Nerem Niemcy zgładzili od 
152 tysięcy do 225 tysięcy Żydów z Kraju Warty, w tym 80 tysięcy z Łodzi. Byli to 
przede wszystkim Żydzi polscy, niemieccy, austriaccy, czescy, francuscy i luksem-
burscy oraz Romowie. Podaje się, że zginęły też tam dzieci czeskie i polskie, jeńcy 
sowieccy, polscy wojskowi, duchowni i starcy z domów opieki9.

„Akcja Reinhardt” kontynuowała tę zbrodniczą działalność, rozpoczynając nowy 
etap funkcjonowania obozów niemieckich10 – odtąd na terenach okupowanej Pol-
ski powstały niemieckie obozy natychmiastowej i masowej zagłady w Auschwitz-
-Birkenau, Treblince, Majdanku, Bełżcu, Sobiborze. To tam prosto do komór gazo-
wych trafiały kolejne transporty ludności żydowskiej z likwidowanych gett11.

tysięcy. Byli wśród nich przedstawiciele wileńskiej elity: profesorowie Uniwersytetu Stefana 
Batorego, lekarze, księża, adwokaci, harcerze, żołnierze. Ponary stały się miejscem kaźni także 
Romów, Białorusinów i Tatarów. Cyt. za: P. Zychowicz, Ponary – ludzka rzeźnia, https://dorzeczy.
pl/46637/Ponary-ludzka-rzeznia.html [dostęp: 3.07.2019].

9 P. Nowicki, Dzieje niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, https://
www.zapisyterroru.pl/dlibra/context?id=context46 [dostęp: 3.07.2019].

10 Na terytorium okupowanej Polski Niemcy utworzyli ponad 6 tysięcy obozów dla ludności 
cywilnej; były to obozy pracy, obozy przejściowe, karne, wychowawcze, przesiedleńcze i obozy kon-
centracyjne. Te ostatnie należały do najbardziej okrutnych typów niemieckich obozów zagłady. 
W 1946 r. zostały one uznane przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za ha-
niebny środek terroru w stosunku do ludności krajów okupowanych. Głównym przeznaczeniem 
obozów koncentracyjnych było przetrzymywanie – zazwyczaj bez żadnego wyroku – dużej liczby 
osób uznanych za niewygodne, niebezpieczne dla władzy lub niepotrzebne. Przetrzymywanie 
w obozie miało charakter bezterminowy. Osadzeni byli pozbawieni elementarnych praw, poddawa-
ni brutalnym, sadystycznym praktykom ze strony funkcjonariuszy obozowych. Wyniszczani przez 
ciężkie warunki bytowe, które uniemożliwiały zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych, 
cierpieli z powodu głodu, zimna, brudu, braku odpowiednich ubrań, szerzących się chorób. Straszna 
niewolnicza praca, tortury, egzekucje, wielogodzinne apele (często na deszczu lub mrozie), codzien-
ne znęcanie się i bicie prowadziły do fizycznej eksterminacji, zob. W. Polak, S. Galij-Skarbińska, 
Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie 1939–2019, Kraków 2019. 

11 Pierwsze transporty do obozów zagłady wyszły z getta w Lublinie w nocy z 16 na 17 marca 
1942 r. Akcja została przyspieszona w lipcu 1942 r. 22 lipca 1942 r. rozpoczęła się likwidacja getta 
warszawskiego. Wówczas mieszkało na jego terenie około 370 tysięcy Żydów. Do 21 września 
1942 r. wywieziono do obozów zagłady około 300 tysięcy osób. W sierpniu 1942 r. południowa 
część warszawskiego getta została zlikwidowana. W części północnej pozostało około 50 tysięcy 
Żydów. Getto stało się wielkim obozem pracy, D. Libionka, Zagłada Żydów, s. 213.

Sylwia Galij-Skarbińska
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Szacuje się, że Holokaust pochłonął blisko 3 miliony ofiar wśród polskich Żydów. 
Stanowiło to niemal połowę wszystkich ofiar Zagłady podczas II wojny światowej. 

Pomoc i ofiara
Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej była niezwykle trudna, bowiem za jej 

udzielenie groziła kara śmierci nie tylko osobie pomagającej, ale też całej rodzinie. 
Okupowana Polska była jedynym terytorium (oprócz niektórych obszarów Jugo-
sławii i ZSRS), w którym osoby pomagające Żydom karano śmiercią12. Gubernator 
Hans Frank 15 października 1941 r. wydał rozporządzenie, które nakładało karę 
śmierci na Polaków, którzy dawaliby schronienie Żydom, przewozili ich, dawali 
albo sprzedawali im żywność, lub skrywali ich miejsce pobytu. Śmierć ponosili Po-
lacy udzielający pomocy, jak i Żydzi13. Niemcy mordowali w dzikim szale, masakru-
jąc całe rodziny, podpalając domy i dobytek ludności żydowskiej. 

Do wstrząsających do głębi przykładów bestialskich zbrodni niemieckich doszło 
w Starym Ciepielowie i Rekówce (wsie na Mazowszu). Tam między 6 a 7 grudnia 
za pomoc i ukrywanie żydowskich znajomych i sąsiadów zastrzelono lub spalono 
żywcem trzydzieści trzy osoby. Wśród ofiar w Starym Ciepielowie znaleźli się Bro-
nisława i Adam Kowalscy wraz z dziećmi: szesnastoletnią Janiną, dwunastoletnią 
Zofią, sześcioletnim Stefanem, czteroletnim Henrykiem oraz rocznym Tadeuszem. 
Zgładzono także ośmioosobową rodzinę Obuchiewiczów (rodziców: Piotra i Helenę 
oraz dzieci: sześcioletniego Władysława, czteroletnią Zofię, dwuletnią Janinę 
i siedmiomiesięcznego chłopczyka). Zamordowana została też rodzina Kosiorów 
– rodzice: Władysław i Karolina oraz dzieci: Aleksander (18 lat), Tadeusz (16 lat), 
Władysław (14 lat), Mieczysław (12 lat), Irena (10 lat), Adam (6 lat).

W Rekówce Niemcy zamordowali rodzinę Kosiorów (rodziców: Stanisława i Zofię 
wraz z dziećmi: ośmioletnim Janem, pięcioletnim Mieczysławem, czteroletnim 
Marianem, trzyletnią Teresą oraz trzynastoletnią Henrykę Kordulę, która przypad-
kowo znalazła się w domu Kosiorów). Zabito też Piotra Skoczylasa, jego teściową 
Mariannę Kiścińską oraz dwunastoletnią Leokadię Skoczylas (córkę Piotra)14.

12 Kara śmierci za ukrywanie Żydów – wywiad z prof. Andrzejem Żbikowskim, https://dzieje.
pl/aktualnosci/kara-smierci-za-ukrywanie-zydow-wywiad-z-prof-andrzejem-zbikowskim 
[dostęp: 12.07.2019].

13 Niemieckie represje wobec Polaków pomagających Żydom, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Niemieckie_represje_wobec_Polak%C3%B3w_pomagaj%C4%85cych_%C5%BBydom [dostęp: 
12.06.2019].

14 S. Piątkowski, Zginęli, bo ukrywali Żydów. Masakra rodzin Kowalskich i Obuchiewiczów 
w Ciepielowie Starym. Zabójstwo Kosiorów i Skoczylasów w Rekówce, https://polskatimes.pl/zgineli-
bo-ukrywali-zydow-masakra-rodzin-kowalskich-i-obuchiewiczow-w-ciepielowie-starym-zabojstwo-
kosiorow-i-skoczylasow-w/ar/13040468 [dostęp: 12.06.2019]; Zbrodnia w Starym Ciepielowie 
i Rekówce, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Starym_Ciepielowie_i_Rek%C3%B3wce 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Starym_Ciepielowie_i_Rek%C3%B3wce


Drogi do świętości 90

Dramatyczne wydarzenia dotknęły także podkrakowską wieś Siedliska. 15 marca 
1943 r. za ukrywanie od 1942 r. czterech Żydów (faktycznie było ich pięciu; byli to 
krawcy, z których jeden akurat wyjechał na targ i uratował się) stracono także ro-
dzinę Baranków. Małżeństwo Wincenty Baranek i jego żona Łucja zostało zastrze-
lone przez Niemców we własnej stodole. Zdołano pojmać także dwójkę uciekających 
dzieci: dwunastoletniego Henryka i dziesięcioletniego Stanisława, którym Niemcy 
kazali spojrzeć na zamordowanych rodziców i gdy pochylili się nad ciałami, zostali za-
bici strzałami w tył głowy. Zastrzelono również ukrywających się u rodziny Baranków 
czterech Żydów, ojca i synów o nazwisku Gotfried vel Goldfinger15.

Przejmujące są wspomnienia Józefa Sowy – syna, który jako dziecko był wraz 
ze swym rodzeństwem świadkiem zamordowania 1 września 1943 r. przez Niem-
ców rodziców za to, że ukrywali w podziemnym bunkrze pięciu Żydów i partyzanta 
Zyskowskiego. Gospodarstwo kołodzieja Józefa Sowy – ojca oraz jego żony Fran-
ciszki położone było przy polnej drodze z Lubojny do Wierzchowiska (niedaleko 
Częstochowy). Dzieci były przez Niemców bite i straszone, ale nie wydały kryjówki. 
Ostatecznie schron został odkryty, a ukrywający się zamordowani przez Niemców 
wrzuconymi do środka granatami (partyzant popełnił samobójstwo – zastrzelił się).

Ciała zabitych rodziców Józefa i Franciszki Sowów oraz wszystkich ukrywających 
się Niemcy wrzucili do dołu z wapnem. Oto relacja Józefa Sowy – syna:

„[We wrześniu 1943 roku] Godzina czwarta trzydzieści. Szum, szczekanie psów. 
Niemcy pomylili domy. Poszli najpierw do sąsiada, do Sączka Jakuba. A później 
dotarli do nas. Przyjechały cztery samochody. Psy wparowały na podwórko, na-
stępnie karabiny niemieckie ustawiono w rogach.

Dni były już chłodne, pojawiły się przymrozki. Wyszliśmy na próg. Ojciec wyszedł 
pierwszy. Zaraz został uderzony kolbą karabinu, drugi Niemiec kopnął go w twarz. 
Tata zalany krwią padł na podwórku. Rzucili go pod stodołę. Mamę skopali. (…)

Dzieci powyrzucali na podwórko. Przeszukali cały dom, stodołę, piwnicę z ziem-
niakami. Kłuli szpicrutami, widłami w snopy słomy. Zaglądali do studni. Sprawdzali 
czy głęboka, czy płytka, czy ma ujście, gdzie Żydzi mogliby się ukrywać (…).

Wzięli najmłodszego Piotrusia za nogi, idą pod mur, żeby go roztrzaskać i wrzu-
cić do ognia. Do Gienka mówią: powiedz, gdzie to jest. Gienek patrzy na mnie, ja 
na niego, trzymamy się za ręce. Nic… Brat ukląkł na kolana przed szwabem i prosi 
go, żeby oddał mu Piotrusia, żeby go nie palił. (…)

[dostęp: 14.07.2019]; M. Grądzka-Rejak, Zbrodnia w Starym Ciepielowie i Rekówce. Historia rodziny 
Kowalskich, Obuchiewiczów, Skoczylasów i Kosiorów, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/
zbrodnia-w-starym-ciepielowie-i-rekowce-historia-rodziny-kowalskich-obuchiewiczow-
skoczylasow-i [dostęp: 14.07.2019].

15 Zbrodnia w Siedliskach, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Siedliskach [dostęp: 
12.06.2019].
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Porozbierali nas do połowy, trepki pościągali, koszulki żeśmy pogubili. Zimno 
i chłód. Kazali nam się spowiadać, gdzie są ludzie – polscy bandyci i Żydzi. Nikt 
z nas nie powiedział. Brat najmłodszy został odebrany Gienkowi z rąk, rzucony na 
ziemię. Płakał, darł się. Nogą go przydepnęli do ziemi. Ja zostałem skopany, pobity, 
kolbą wyłechtany po żebrach – dla strachu, żebym powiedział. Gdzie są Żydzi. Nikt 
z nas nie wydał, nikt nic nie powiedział (…).

Niemiec kłuje, krzyczy, jest coś. Kam hier, chodźcie tutaj wszyscy. Odgarniają 
obornik, jest wejście do bunkra. (…) W bunkrze siedziało pięciu naszych Żydów 
i ten partyzant, który się chwilę później zastrzelił. 

Nagle gwałtowny wybuch, detonacja niesamowita. Wszystko się pali, nas po-
rozrzucało na bok. To któryś Niemiec wrzucił granaty do domu.

Kobiety pierwsze powychodziły z tego bunkra.
Pamiętam jak dziś. To były nauczycielki z gimnazjum żydowskiego w Częstocho-

wie. Przystojne kobiety. Chwycili je za włosy, wyciągnęli i wrzucili pod ogień, bo 
dom już się palił.

Później wychodzili mężczyźni – Stasiek, Heniek i Leon.
Momentalnie zostali pobici, skatowani. A Niemcy bili ich (…) jakby młócili zboże: 

widłami, cepami, haczkami od kopania ziemniaków. Ci leżeli nieprzytomni, a oni 
jeszcze po nich chodzili i tłukli.

Mama złapała za rękę Irenę i Jasię. Zaczęły uciekać w pole (…) a Niemcy strzelali 
non stop z karabinów. W pewnym momencie padła mama. Potem padła siostra 
jedna, druga. A Genek powiedział: Już Józiu, nie żyją. One jednak podniosły się 
i uciekały dalej. (…)

Irena i Jasia zdołały uciec do pobliskiego lasu (…). Mamę odnalazły psy.
Pamiętam, że miała długie czarne warkocze. Niemcy przeciągnęli ją za włosy 

po ściernisku. Ciągnęli jak nieboszczyka do komory gazowej. Rzucili na ciała pozo-
stałych osób. Mama była w ciąży (…) w szóstym albo siódmym miesiącu. Dostała 
widłami. Nie obuchem, nie drewnem, ale widłami. Metal … wbił się w brzuch. (…) 

Nikt nic nie powiedział”16.
W tym miejscu można także przywołać dramatyczne wspomnienia Henryka 

Wołoszynowicza, który jako dziecko wraz rodzicami i rodzeństwem mieszkał 
w podlaskiej wsi Waniewo (powiat Łapy):

„Daty [sobie] nie przypominam, bo byłem w tym czasie dzieckiem, nie wyklu-
czam, że mogło to być 8 września 1943 r. Ja tego nie pamiętam, ale z opowia-
dań mieszkańców wsi Waniewo oraz starszego rodzeństwa wiem, że tego dnia 

16 Relacja Józefa Sowy, cyt. za: E. Karpińska-Morek, A. Waś-Turecka, M. Sieradzka, A. Wróblewski, 
T. Majta, M. Drzonek, Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci, 
Kraków 2018, s. 8–12.

„Żołnierze sprawy Bożej” – ofiara Polaków ratujących Żydów…
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do naszej zagrody, znajdującej się na kolonii wsi Waniewo, przyjechali żandarmi 
niemieccy i okrążyli zabudowania.

Mój ojciec Stanisław i matka Władysława [Krysiewiczowie – przyp. S.G.S.] prze-
chowywali na swojej kolonii większą ilość Żydów. W związku z powyższym Niemcy 
dokonali podpalenia naszych zabudowań i strzelali do ludzi wydobywających się 
z płomieni. Podobno mój ojciec został przez żandarmów niemieckich zamordowany 
na miejscu. Żandarmi po otoczeniu naszych zabudowań pytali go, czy przechowuje 
Żydów. Ojciec do tego się nie przyznał i został zastrzelony. Natomiast matka została 
przez żandarmów niemieckich zabrana do Tykocina. Nas natomiast – pięcioro dzieci 
– żandarmi początkowo zamierzali rozstrzelać, ale sąsiedzi zgodzili się zaopiekować 
nami i w tych warunkach żandarmi odstąpili od swego pierwotnego zamiaru.

Na podstawie relacji osób zorientowanych w tej sprawie dowiedziałem się, że 
moich rodziców zamordowali żandarmi niemieccy z Tykocina. Tam bowiem zabrali 
moją matkę Władysławę i tam ją zamordowali.

Po śmierci rodziców oraz wymordowaniu przez tych samych żandarmów prze-
chowywanych przez rodziców Żydów i spaleniu naszych zabudowań zaopiekowali 
się nami zupełnie obcy ludzie. Mną oraz siostrą moją Teresą zaopiekowali się Wo-
łoszynowiczowie, zamieszkiwali wówczas w Wysokiem Mazowieckiem. Oboje zo-
staliśmy przez nich adoptowani”17.

Symbolem krwawej ofiary stał się tragiczny los rodziny Ulmów z Markowej (wieś 
w dzisiejszym województwie podkarpackim). Józef i Wiktoria Ulmowie mieli sześ-
cioro dzieci. W 1944 r., w chwili śmierci Stanisława miała osiem lat, Barbara sześć, 
Władysław pięć, Franciszek cztery, Antoni trzy lata, a Maria półtora roku. Wiktoria 
Ulma była w dziewiątym miesiącu ciąży. Zamordowano również ośmiu ukrywają-
cych się u nich Żydów, wśród których także było jedno dziecko. Byli to: Saul Gold-
man, handlarz bydłem z Łańcuta, wraz ze swoimi czterema nieznanymi z imienia 
synami – w okolicy rodzinę tę zwano powszechnie „Szallami” – oraz Gołda (Genia) 
Grünfeldi Lea Didner wraz z małą córeczką o nieznanym imieniu18. Historyk dr Ma-

17 Henryk Wołoszynowicz, Zapisyterroru.pl/dlibra/publication/7602/edition/7564/content? 
navq=aHR0cDovL3d3dy56YXBpc3l0ZXJyb3J1LnBsL2RsaWJyYS9yZXN1bHRzP2FjdGlvbj1BZHZhbm
NlZFNlYXJjaEFjdGlvbiZ0eXBlPS0zJnNlYXJjaF9hdHRpZDE9NjImc2VhcmNoX3ZhbHVlMT1Qb2xhY-
3krcmF0dWolQzQlODVjeSslQzUlQkJ5ZCVDMyVCM3cmcGFnZUZyb209aW5kZXhzZWFyY2gmcD
0w&navref=NXY1OzV1MyA1djI7NXUwIDV3dzs1dnUgNXZhOzV1OCA1dmI7NXU5IDV2Mzs1dTEg
NXY2OzV1NCA2am87NmljIDZqbjs2aWIgNmptOzZpYSA2amk7Nmk2IDZqajs2aTcgNmprOzZpO-
CA2amw7Nmk5IDZqaDs2aTUgNmpnOzZpNCA2YzU7NmF5IDZjMzs2YXcgNjBiOzV6NSA2M-
DY7NX [dostęp: 5.01.2021].

18 Ulmowie. Polscy Sprawiedliwi, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 14, dodatek specjalny, 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/ulmowie-polscy-sprawiedliwi-7904 [dostęp: 12.07.2019], 
M. Szpytma, J. Szarek, Rodzina Ulmów, Kraków 2018; Zbrodnia w Markowej (1944), https://
pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Markowej_(1944) [dostęp: 2.06.2019].
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teusz Szpytma, współautor książki: „Rodzina Ulmów”, napisanej wraz z innym histo-
rykiem, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosławem Szarkiem, tak pisał 
o zbrodni:

„Naocznymi świadkami pozostałych rozstrzeliwań byli furmani, którzy zostali 
przez Niemców przywołani rozkazem, by przyglądać się, jaka kara może spotkać 
wszystkich ukrywających Żydów. Jeden z furmanów, Edward Nawojski, podaje, iż 
widział, jak wyprowadzono z domu gospodarzy – Józefa i Wiktorię Ulmów – i roz-
strzelano ich. Jak podaje świadek: »W czasie rozstrzeliwania na miejscu egzekucji 
słychać było straszne krzyki, lament ludzi, dzieci wołały rodziców, a rodzice już 
byli rozstrzelani. Wszystko to robiło wstrząsający widok«. Po zastrzeleniu rodziców 
wśród krzyków żandarmi zaczęli się zastanawiać, co zrobić z dziećmi. Po naradzie 
[Eliert] Dieken19 zdecydował, że należy je rozstrzelać. Nawojski widział, jak trójkę 
lub czwórkę dzieci własnoręcznie rozstrzelał Joseph Kokott20. Słowa tego zgerma-
nizowanego Czecha wypowiedziane po polsku do furmanów wryły się głęboko 
w pamięć Nawojskiego: »Patrzcie, jak polskie świnie giną – które przechowują 
Żydów«. Zginęli: Stasia, Basia, Władzio, Franuś, Antoś, Marysia i siódme w łonie 
matki, na kilka dni przed planowanym urodzeniem. W ciągu kilkudziesięciu minut 
zginęło siedemnaście osób. Niemieccy zbrodniarze dokonali tej zbrodni własno-
ręcznie, wykorzystując granatowych policjantów do obstawy”21.

W 1995 r. Wiktorię i Józefa Ulmów zaliczono w poczet Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. 17 marca 2016 r. w Markowej zostało otwarte Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Od 2003 r. trwa proces beatyfikacyjny Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. 
Początkowo zostali oni włączeni do procesu Sług Bożych ks. Henryka Szumana 
i 121 Towarzyszy, domniemanych męczenników, do których należeli kapłani diece-
zjalni, zakonni, siostry zakonne oraz osoby świeckie, pochodzący z siedmiu diece-
zji i dwunastu zgromadzeń zakonnych w Polsce. Wszyscy oni zginęli z rąk niemie-
ckich okupantów, oddając swoje życie za wiarę22. W styczniu 2017 r. ks. arcybiskup 

19 Porucznik Eliert Dieken stał na czele niemieckiej żandarmerii w Łańcucie, której podlegała 
placówka w Markowej. Po wojnie był policjantem w Esens w RFN (Dolna Saksonia). Dieken nigdy nie 
poniósł konsekwencji swoich zbrodniczych czynów, zmarł w 1969 r., zanim postawiono mu zarzuty.

20 Josef Kokott (volksdeutsch z Czechosłowacji) został w 1957 r. odnaleziony i osądzony. 
Wyrok kary śmierci wydał Sąd Wojewódzki w Rzeszowie w 1958 r. Nigdy nie został wykonany, 
bowiem Rada Państwa PRL skorzystała z prawa łaski, zamieniając mu karę na dożywocie, później 
na 25 lat więzienia. Tam też umarł w 1980 r.

21 M. Szpytma, Oddali życie za bliźnich. Bohaterska rodzina Ulmów zginęła za ukrywanie 
Żydów, „Nasz Dziennik”, http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/ulmowie/oddali.htm 
[dostęp: 12.06.2019 r.].

22 Ks. W. Burda, Proces beatyfikacyjny Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci, 
„Premislia Christiana” 2018/2019, t. 18, s. 39–47.
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Adam Szal, metropolita przemyski obrządku łacińskiego, zwrócił się do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych z prośbą o wyłączenie ze sprawy Sługi Bożego Henryka 
Szumana i 121 Towarzyszy, sprawy Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich sied-
miorga Dzieci. Stolica Apostolska w lutym 2017 r. przychyliła się do tej prośby. 
Tym samym został otwarty nowy i osobny proces: „Proces beatyfikacyjny lub 
deklaracja o męczeństwie Sług Bożych Józefa Ulmy i Wiktorii Ulmy, Małżonków, 
i 7 Towarzyszy, ich Dzieci, zabitych, jak się utrzymuje, z powodu nienawiści do 
Wiary (†1944)”23.

Obecnie znajduje się on w fazie studyjnej, trwa przygotowywanie opracowania 
o męczeństwie Sług Bożych Rodziny Ulmów.

***

Wśród zamordowanych za pomoc udzielaną Żydom byli ludzie o różnym statu-
sie społecznym: chłopi, robotnicy, księża, profesorowie i lekarze. Znamienny jest 
przypadek lekarza ortopedy i nauczyciela akademickiego, profesora i kierownika 
Kliniki Ortopedycznej Uniwersytetu Poznańskiego Franciszka Pawła Raszei (1896–
–1942). Odbywał on właśnie operację w jednym z mieszkań warszawskiego getta, 
kiedy wkroczyli Niemcy. Zapytany o to, czy wie, że jego pacjent jest narodowo-
ści żydowskiej, odpowiedział, że jest mu wszystko jedno, kto jest jego pacjentem. 
Po takiej odpowiedzi Niemcy zamordowali wszystkich przebywających wówczas 
w mieszkaniu, włącznie z całym personelem medycznym24. Władysław Szpilman 
w „Śmierci Miasta” tak opisał to wydarzenie:

„Po południu zaszedł wypadek, który wstrząsnął opinią całej Warszawy, po obu 
stronach murów; znany polski chirurg Raszeja został wezwany do getta, aby do-
konać trudnej operacji. Przy wejściu otrzymał przepustkę od komendy żandarme-
rii niemieckiej w Warszawie, lecz kiedy przybył na miejsce i rozpoczął zabieg, do 
mieszkania wtargnęli esesmani, zastrzelili chorego leżącego na stole operacyjnym 
pod narkozą, potem prowadzącego operację Raszeję i wszystkich znajdujących się 
w mieszkaniu domowników”25.

Na pytanie o ostateczną liczbę ofiar wśród Polaków ratujących Żydów wciąż nie 
ma definitywnej odpowiedzi. Pierwszych prób ustalenia liczby pomordowanych 

23 Tamże, s. 45.
24 Prof. dr med. Franciszek Raszeja – bohaterski lekarz w getcie warszawskim, https://

medium.dilnet.wroc.pl/index.php/sierpie-wrzesie-2015/799-z-kart-historii-prof-dr-med-
franciszek-raszeja-bohaterski-lekarz-w-getcie-warszawskim [dostęp: 12.06.2019].

25 W. Szpilman, Śmierć miasta, Warszawa 1946, s. 93.
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dokonał Szymon Datner w 1968 r.26 Przedstawił 105 udokumentowanych przypad-
ków zbrodni popełnionych przez Niemców na Polakach ratujących Żydów. Datner 
ustalił personalia 242 ofiar narodowości polskiej na ogólną liczbę 343 zamordo-
wanych osób, które niosły pomoc Żydom. Blisko dwadzieścia lat później Główna 
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich ustaliła 872 nazwiska ofiar, podając ogólną 
liczę 1400 ofiar o nieustalonej tożsamości27. W kolejnych latach weryfikowano te 
dane. W 1997 r. w opublikowanej pracy pt. „Those Who Helped: Polish Rescuers of 
During the Holocaust” podano nazwiska 704 Polaków zamordowanych za pomoc 
udzielaną Żydom. Liczba ta nie uwzględniała Polaków zamordowanych we wsiach, 
które miały zostać spacyfikowane przez Niemców za pomaganie Żydom28. Wśród 
tych miejscowości można wymienić: Bór Kunowski (3/4 lipca 1943, 43 ofiary), Cisie 
(28 czerwca 1943, 25 ofiar), Krobonosz (26 maja 1942, 15 ofiar), Liszno (18 maja 
1942, około 60 ofiar), Obórki (listopad 1942, co najmniej kilkadziesiąt ofiar), Pa-
rypse (22 maja 1942, 8 ofiar), Przewrotne (14 marca 1943, 36 ofiar), Staw (26 maja 
1942, 8 ofiar), Tarnów (maj 1942, 40 ofiar), Widły (26 maja 1942, kilkanaście ofiar), 
Wola Przybysławska (10 grudnia 1942, 19 ofiar)29.

W toruńskim Instytucie „Pamięć i Tożsamość” od lat prowadzone są badania na 
temat Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Zgromadzona do-
kumentacja dotyczy ok. 40 tys. Polaków, ponad tysiąc z nich upamiętniono także 
w Kaplicy Pamięci, otwartej w 2016 r. w świątyni pod wezwaniem NMP Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. W Kaplicy znajdują się wielkie 
tablice, na których wypisano nazwiska 1170 Polaków (w tym 13 księży), których 
w czasie II wojny światowej za pomoc Żydom zamordowali Niemcy30.

26 Sz. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, 
Warszawa 1968.

27 Zob. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną 
Żydom, Warszawa 1987.

28 Zob. R. Walczak [et al.], Those who helped. Polish Rescuers of Jews during the Holocaust, 
Warszawa 1997.

29 Niemieckie represje wobec Polaków pomagających Żydom, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Niemieckie_represje_wobec_Polak%C3%B3w_pomagaj%C4%85cych_%C5%BBZydom [dostęp: 
23.06.2019]; zob. także: Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności 
żydowskiej w okresie II wojny światowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014.

30 Toruń: „polskie Yad Vashem” upamiętnia Polaków ratujących Żydów, https://www.
niedziela.pl/artykul/33582/Torun-%E2%80%9Epolskie-Yad-Vashem%E2%80%9D-upamietnia 
[dostęp: 23.06.2019].
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Dk. Waldemar Rozynkowski

O duchowości prymasa Stefana 
Wyszyńskiego
w świetle „Zapisków więziennych” uczynionych 
w okresie uwięzienia w Rywałdzie

Wstęp
W 1982 r. zostały wydane po raz pierwszy „Zapiski więzienne” prymasa Stefana 

Wyszyńskiego. To wyjątkowe i bezcenne echo trzyletniego okresu uwięzienia Pry-
masa Tysiąclecia. Składają się na nie teksty o różnym charakterze: kronika życia 
codziennego, listy, memoriały do władz oraz zapiski o charakterze duchowym1. 
Warto dodać, że te ostatnie nosiły swój własny tytuł nadany im przez samego pry-
masa, mianowicie: „Kalendarzyk łaski”2. 

Wartość poznawcza zapisków prymasa z okresu jego uwięzienia jest trudna do 
przecenienia. W niniejszym artykule chcemy się przede wszystkim skupić na tym, 
co one mówią o jego życiu wewnętrznym, o jego duchowych przeżyciach3. Odwo-
łamy się bezpośrednio do wybranych fragmentów, które Prymas Tysiąclecia 
zapisał w klasztorze w Rywałdzie, czyli w pierwszym miejscu jego uwięzienia. Po-
nieważ mówią nam one wiele o życiu wewnętrznym prymasa, dlatego są ważną 
odsłoną jego duchowości oraz uchylają pewnego rąbka tajemnicy jego drogi do 
świętości. Nie mamy bowiem wątpliwości, że przeżyty czas uwięzienia odcisnął 
swój ślad na całym dalszym życiu prymasa Stefana Wyszyńskiego, czyli na jego 
kroczeniu ku świętości od końca października 1956 r. aż do śmierci, która miała 
miejsce 28 maja 1981 r. 

Na co zwrócił uwagę prymas w swoich duchowych notatkach? Co było przed-
miotem jego rozważań, impulsów, strapień i pocieszeń duchowych? Do jakich 
wspomnień odwoływał się podczas tych kilkunastu dni przeżytych w samotności, 
wypełnionych wewnętrznymi zmaganiami? Może na część z tych pytań uda nam 
się odpowiedzieć.

1 Zob.: I. Czarcińska, A. Gałka, Wstęp do tomu trzeciego, w: S. Wyszyński, Pro memoria, t. 3, 
1953–1956, Warszawa 2018, s. V–XVII.

2 W ostatnim czasie doczekały sie one osobnego wydania: Stefan Kardynał Wyszyński, Z głębi 
duszy. Kalendarzyk łaski, Warszawa 2019.

3 Zob. E. Weron, Duchowość prymasa Stefana Wyszyńskiego w świetle Zapisków więziennych, 
„Communio” 2001, t. 21, nr 3(123), s. 27–40.
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Uwięzienie w Rywałdzie
Klasztor kapucynów w Rywałdzie wpisał się w wyjątkowo trudny dla prymasa 

Stefana Wyszyńskiego czas, mianowicie w jego uwięzienie. W piątek, 25 września 
1953 r. około godz. 22.30 zaczęto dobijać się do bramy domu arcybiskupiego przy 
ul. Miodowej w Warszawie. Bezprawną decyzją rządu z 24 września prymas został 
zawieszony w posłudze arcybiskupiej oraz postanowiono go usunąć z Warszawy4. 

Krótko po północy, czyli już 26 września, prymas został wywieziony ze swojej 
siedziby i we wczesnych godzinach porannych znalazł się w Rywałdzie5. W „Zapi-
skach więziennych” odnotował, że po drodze nie mógł odczytać żadnych drogo-
wskazów. Kiedy widniało, samochód zatrzymał się na przedmieściach Grudziądza. 
Po krótkim postoju zawrócono i przywieziono prymasa do położonego niedaleko 
miasta klasztoru kapucynów w Rywałdzie. Miejscowość ta stała się pierwszym 
miejscem jego uwięzienia. Wiemy, że nie przebywał tu długo, gdyż już 12 paździer-
nika przewieziono go do pobernardyńskiego klasztoru w Stoczku, nazywanym 
często Warmińskim lub Klasztornym6.

Matka Boża Rywałdzka
Prymas po wejściu do klasztoru szybko zorientował się, gdzie się dokładnie 

znajduje. W celi, do której go wprowadzono, wisiał bowiem obraz Matki Bożej 
podpisany: „Matko Boża Rywałdzka pociesz strapionych”. W swoich zapiskach tak 
to skomentował: „To był pierwszy głos przyjazny, który wywołał wielką radość”7.

Przypomnijmy, że Rywałd być może już od końca średniowiecza był ośrodkiem 
kultu Matki Bożej, zwanej często od okresu międzywojennego Matką Bożą Cygań-

4 Zob.: M.P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia, t. 1, Warszawa 1994, s. 656–669; J. Żaryn, Aresztowanie Prymasa Polski – okoliczności, 
przebieg, konsekwencje (1953–1956), „Studia Prymasowskie” 2007, t. 1, s. 47–69; E. K. Czaczkowska, 
Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013, s. 201–202; A. Dziurok, Uwięzienie prymasa Polski 
Stefana kardynała Wyszyńskiego – okoliczności i konsekwencje, w: Prymas Polski Stefan Kardynał 
Wyszyński na Ziemi Pomorskiej i Kujawach, M. Białkowski, W. Polak (red.), Toruń 2014, s. 11–25.

5 Zob.: W. Polak, W. Rozynkowski, Z dziejów Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej, Rywałd 
Królewski 2009, s. 28–37; W. Rozynkowski, Pobyty Prymasa Polski ks. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w granicach obecnej diecezji toruńskiej, „Teologia i Człowiek” 2010, nr 16, s. 182–185; 
W. Polak, Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w Rywałdzie Królewskim, w: Prymas Polski 
Stefan Kardynał Wyszyński na Ziemi Pomorskiej i Kujawach, M. Białkowski, W. Polak (red.), Toruń 
2014, s. 167–186; W. Konopka, W. Rozynkowski, Na szlaku Prymasa Tysiąclecia. Prymas Stefan 
Wyszyński na Kujawach i Pomorzu, Warszawa 2016, s. 77–82; W. Rozynkowski, Uwięzienie 
prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki 
klasztornej, „Rocznik Grudziądzki” 2020, t. 28, s. 237–241.

6 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 1995, s. 35 i nn.
7 Tamże, s. 14.
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ską8. Szczególną czcią otaczana jest w tym miejscu figura Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem Jezus. Według tradycji wyrzeźbił ją nieznany z imienia zakonnik krzyżacki 
z Radzynia Chełmińskiego. Początkowo figura znajdowała się w krzyżackim domu 
zakonnym, być może w kaplicy. Nie wiadomo kiedy, zapewne już po opuszczeniu 
przez krzyżaków Radzynia, być może już na przełomie XV i XVI wieku, wizerunek 
został przeniesiony do kościoła w Rywałdzie. Rozwój kultu maryjnego w tym miej-
scu możemy śledzić szczególnie w okresie międzywojennym. Wtedy to wizerunek 
maryjny otrzymał miano „Matki Cyganów”, a co się z tym wiązało, Romowie byli 
częstymi pielgrzymami w Rywałdzie. Figura została koronowana 3 września 1972 r. 
przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego9. 

Powróćmy do zapisków prymasa. Jak widać, Matka Boża była dla niego znakiem 
nadziei w tym trudnym więziennym okresie i towarzyszyła mu od pierwszych chwil 
aresztowania. Maryja szybko stała się dla niego niezwykle ważnym punktem odnie-
sienia w tych dniach wypełnionych cierpieniem, bólem, samotnością, odrzuceniem, 
niezrozumieniem i swoistym wewnętrznym krzykiem do Boga. Kilka tygodni później, 
w kolejnym miejscu uwięzienia, w Stoczku, prymas zawierzył Matce Bożej całe swoje 
życie i na tym akcie, zarówno wiary, jak i woli, zbudował swoją przyszłość.

Możemy jednak powiedzieć, że chronologicznie wszystko zaczęło się od tego 
pierwszego spotkania z Matką Bożą Rywałdzką. Pisze o tym sam prymas w li-
ście z 25 września 1973 r. do przełożonego klasztoru w Rywałdzie: „Jestem wam 
wdzięczny, że otworzyliście bramy mocarzom ciemności, bym mógł pozostawać 
pod opieką Matki Bożej Rywałdzkiej. Z wielką wdzięcznością za tę opiekę korono-
wałem Ją — świadom, że »miłującym Boga wszystko pomaga do dobrego«. W celi 
kapucyńskiej zrodziła się myśl oddania się Matce Bożej w macierzyńską niewolę 
Miłości, zrealizowana w Stoczku Warmińskim (8 XII 1953)”10.

Przypomnijmy jeszcze wydarzenie w samym Stoczku. Pod datą 8 grudnia 1953 r. 
w „Zapiskach więziennych” czytamy: „Przez 3 tygodnie przygotowywałem duszę 
swoją na ten dzień. Idąc za wskazaniami błogosławionego Ludwika Marii Grignion 
de Montfort, zawartymi w książce: O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny – oddałem się dziś przez ręce mej Najlepszej Matki w całkowitą nie-
wolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na 

8 O historii sanktuarium zob. M. Korolko, Matka Boża Rywałdzka. Kult i teksty liturgiczno- 
-modlitewne, Warszawa 1986; W. Polak, W. Rozynkowski, Z dziejów Sanktuarium Matki Bożej 
Rywałdzkiej, Rywałd Królewski 2009.

9 Zob. W. Rozynkowski, Koronacja figury Matki Bożej w Rywałdzie Królewskim, „Nasza 
Przeszłość” 2010, t. 113, s. 319–327; G. Bartoszewski, U pocieszycielki strapionych w Rywałdzie. 
Łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Bożej Rywałdzkiej i przyczyną Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2013.

10 Tamże, s. 52; M. Korolko, Matka Boża Rywałdzka, s. 82.
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dokonanie tego radosnego dzieła. Postanowiłem sobie, że pierwszą parafię, którą 
będę mógł erygować, uczczę tytułem „Bożego Macierzyństwa Maryi”11.

Dalej w notatkach prymasa spotykamy tekst, który Prymas Tysiąclecia zaty-
tułował: „Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej”. Poniżej przytaczamy 
jego treść:

„Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie Ciebie za Panią, Orędow-
niczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. 

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem 
i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co 
uwłaczałoby czci Twojej. 

Błagam, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we 
wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. 

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświę-
cam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość do-
brych uczynków moich, zarówno przeszłych jak i obecnych i przyszłych, pozosta-
wiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, 
co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie 
i w wieczności. 

Pragnę przez Ciebie, z Tobą i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna 
Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się 
w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje ręce Niepokalane, Pośredniczko 
łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – soli Deo! 

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste 
Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen”12.

Jak widać, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
prymas dokonał aktu oddania się w niewolę Matce Bożej. Przygotowywał się do 
tego wydarzenia, czytając rozważania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 
(1673–1716), a dokładnie jego słynny „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny”.

Zawierzenie prymasa Maryi miało ogromne znaczenie dla jego życia wewnętrz-
nego, duchowości, dla rozumienia powołania oraz miejsca w Kościele, dla codzien-
ności, którą starał się przeżywać w świetle Bożej obecności. Oddanie Maryi stało 
się wręcz punktem odniesienia do całej historii jego życia. I u genezy tego wyda-
rzenia spotykamy trudny okres rywałdzki. 

11 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 47–48.
12 Tamże, s. 48.
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Przywołajmy jeszcze jeden wiele mówiący fakt. O tym, jak dalekie konsekwen-
cje miało oddanie Matce Bożej w Stoczku, świadczy fakt, że znalazło ono swoje 
echo w testamencie prymasa spisanym na Jasnej Górze 15 sierpnia 1969 r. W koń-
cowej jego części czytamy: „Korząc się u stóp Świętej Bożej Wspomożycielki mojej, 
Bogurodzicy, Dziewicy, Pani Jasnogórskiej, której służyłem jako Niewolnik oddany 
Jej w więzieniu w Stoczku Warmińskim, dnia 8 grudnia 1953 roku, najpokorniej 
proszę, Ucieczkę Grzeszników, aby była mi Orędowniczką przed Tronem Trójcy 
Świętej. Amen”13.

„Jezu, ufam Tobie”
Jedne z pierwszych słów, które prymas zapisał w swoich notatkach pod 

datą 26 września, czyli na początku uwięzienia w Rywałdzie, brzmią następu-
jąco: „Wzrok mój zatrzymał się na biurku. Stoi tu Chrystus Miłosierny z podpisem: 
»Jezu, ufam Tobie« – fotografia znanego obrazu. Uznaję to za drugą łaskę dnia 
dzisiejszego. Oddaję się w opiekę Temu, za którego sprawę tu się znalazłem”14. 

Jak widać, oprócz wizerunku maryjnego, który pojawił się przed prymasem 
w pierwszych chwilach, kiedy wprowadzono go do celi zakonnej, spotykamy rów-
nież odniesienie do przedstawienia Jezusa Miłosiernego. A więc i przesłanie Bo-
żego Miłosierdzia stanęło od początku jego osobistej próby wiary. Dodajmy, że nie 
dotykamy tu na pewno oddziaływania piękna czy walorów estetycznych przywo-
łanej fotografii, ale wyraźnego znaku, na czas, którego doświadczał prymas, na co 
miał być otwarty, gdzie szukać nadziei- w Bożym Miłosierdziu. 

Wyrażone w tym momencie zaufanie Bogu, oddanie się w Jego opiekę, miało 
wyjątkową wagę, może nawet najważniejszą w jego dotychczasowym dorosłym 
życiu. To pierwsze spotkanie z Bożym Miłosierdziem w celi klasztornej w Rywałdzie 
uwrażliwiło go na kolejne. Prymas odwołuje się do nich w kolejnych zapiskach. 
Poniżej nawiążemy do dwóch fragmentów z „Zapisków więziennych”, które mówią 
nam o prymasie w kontekście Bożego Miłosierdzia. 

Przebywając w Stoczku pod datą 2 lutego 1954 r., wspominając rocznicę swo-
jego ingresu na stolicę prymasowską do Gniezna, napisze tak: „Upłynęło dziś pięć 
lat, gdy wczesnym dniem wyruszyłem z Trzemeszna »szlakiem świętego Wojcie-
cha«, by objąć w posiadanie stolicę prymasowską w Gnieźnie. Był dzień mroźny 
i śnieżysty – jak dziś. Pod miastem rozpromieniało słońce. Wspomnienie tych pię-
ciu lat pracy każe mi podziękować Bogu za niezwykły zaszczyt, jakiego doznałem 
od Dawcy wszelkiej pracy i posłannictwa. Byłem pełen lęku wtedy, jak dziś jestem 
pełen zawstydzenia, że tak niegodnie i nieudolnie pracowałem. Gorliwość i ogrom 

13 B. Piasecki, Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia, Rzym 1982, s. 173.
14 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 17.
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pracy niekiedy padały swym ciężarem na wartość tej pracy. O ile od strony gorliwo-
ści nie mam sobie wiele do wyrzucenia, to jednak ciężar gatunkowy tej pracy bar-
dzo nie dopisał. Pomimo poczucia winy, czegoś niepełnego, myślę o tym, co już mi-
nęło, z ulgą. Bo jednak to było niesłychanie ciężkie. Bodaj dopiero teraz, w swoim 
obozie izolacyjnym, mam chwilę oddechu, który tak trudno było schwytać w ciągu 
tych pięciu lat. Ponieważ kończę je w więzieniu, ufam, że Miłosierny Bóg policzy 
mi te miesiące jako zadośćuczynienie za winy, którymi zawiodłem Jego plany”15.

Drugi fragment dotyczy już okresu przetrzymywania w Komańczy. Kiedy dowie-
dział się o śmierci Bolesława Bieruta, tego, przez którego tak wiele wycierpiał, pod 
datą 13 marca 1956 r. napisał tak: „Tym więcej pragnę modlić się o miłosierdzie 
Boże dla człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odprawię Mszę świętą 
za zmarłego; już teraz »odpuszczam mojemu winowajcy«, ufny, że sprawiedliwy 
Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże Miłosierdzie”16.

Przywołane fragmenty o Bożym Miłosierdziu obejmują symbolicznie klamrą 
prawie cały czas uwięzienia prymasa. Dostrzegając je od początku swojego zatrzy-
mania, żył nim dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, przez trzy lata. Doświadcza-
jąc osobiście Bożego Miłosierdzia, od pierwszych chwil swojej więziennej drogi 
krzyżowej, mógł na kilka miesięcy przed uzyskaniem wolności prosić o miłosierdzie 
dla swojego prześladowcy. 

Bóg w historii życia
Pierwsze dni uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego, spędzone właśnie 

w Rywałdzie, były niezwykle trudne zarówno dla niego samego, jak i Kościoła 
w Polsce. Podczas lektury kolejnych stron „Zapisków więziennych” szybko zauwa-
żamy, że prymas analizował historię całego swojego dotychczasowego życia: wra-
cał myślami do domu rodzinnego, śmierci mamy, okresu seminaryjnego, choroby, 
która odsunęła jego święcenia, święceń kapłańskich, czasu wojny, męczeństwa 
swoich kolegów z rocznika seminaryjnego, nominacji na biskupa, procesu biskupa 
Czesława Kaczmarka, a przede wszystkim zatrzymywał się na ostatnich prymasow-
skich latach. Dużo miejsca poświęcił ocenie zawartego w 1950 r. z władzami komu-
nistycznymi porozumienia17.

Odwołajmy się do fragmentu, który zapisał w celi rywałdzkiego klasztoru 
w niedzielę 27 września: „Przechodzę myślą całe 5 lat mej pracy na stanowisku 
Prymasa Polski i kierownika spraw kościelnych. Naprzód jedno a priori. Od po-
czątku byłem przygotowywany przez wszystkich na ofiarę sytuacji. Gdy wchodzi-

15 Tamże, s. 56.
16 Tamże, s. 224.
17 Tamże, s. 14–15, 18–26, 30, 32–33.
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łem do pierwszego kościoła parafialnego swej archidiecezji w drodze na ingres do 
Gniezna, w Toruniu, na Podgórzu, otrzymałem od parafian obraz przedstawiający 
Chrystusa Pana ze związanymi dłońmi, trzymanego za ramię przez żołnierza. Obraz 
ten umieściłem w Gnieźnie, w swej pracowni. Obraz ten stał się symbolem, cho-
ciaż nie był moim »programem«18. 

Przywołane przez prymasa wydarzenia to swoiste pamiątki, które Bóg pozosta-
wił w jego życiu. Prymas Stefan Wyszyński mógł się do nich odwołać, w pewien 
sposób uchwycić się, dzięki nim mógł nabierać przekonania, że nie był i nie jest 
w swojej historii sam, szczególnie teraz podczas uwięzienia. Bóg go nie opuścił, 
cały czas był i jest z nim. 

Zauważmy na koniec, że prymas bardzo często poszukiwał Boga w historii, 
w niej znajdował Jego ślady. I dotyczyło to nie tylko jego osobistego życia, ale także 
historii Kościoła, czy szczególnie historii Polski. To była niezwykle ważna część jego 
sylwetki duchowej, jego nauczania, jego posługi, a więc i jego drogi do świętości19. 

Droga krzyżowa
W niedzielę, 4 października prymas zanotował: „Dziś »erygowałem« sobie 

Drogę Krzyżową, pisząc na ścianie, ołówkiem, nazwy stacji Męki Pańskiej i ozna-
czając je krzyżykiem. Resztę – Ecclesia supplet”20.

Jak widać, prymas od pierwszych dni, od początku uwięzienia, odprawiał drogę 
krzyżową21. A więc zrozumienia historii swojego życia szukał w krzyżu Jezusa. Chciał 
się odnaleźć w Jego drodze krzyżowej. Słowo „krzyż” wielokrotnie pojawia się w „Za-
piskach więziennych”. Znamienne, że prymas został aresztowany tuż przed północą 
25 września, był to piątek. Informację o odzyskaniu wolności przekazano mu w Ko-
mańczy 26 października 1956 r., to także był piątek. Tak więc odwołanie do krzyża, 

18 Tamże, s. 18.
19 O miłości prymasa do ojczyzny, do jej historii, kultury, tradycji, świętych zob. S. Wyszyński, 

Zagon polskiej ziemi. Odpowiedzialność za ziemię i godność pracy na roli, Warszawa 2003; 
S. Wyszyński, Jedna jest Polska. Wybór z przemówień i kazań, Warszawa 2017; S. Urbański, 
Duchowość męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość Prymasa 
Tysiąclecia, J. Machniak, J. Gogola (red.), Kraków 2002, s. 31–48; K. Czuba, „Największa miłość to 
Polska”, „Studia Prymasowskie” 2011, t. 5, s. 125–135; K. Lewandowska, Kardynał Stefan 
Wyszyński – obrońca historii, tradycji i kultury polskiej, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-
-Historyczne” 2012, t. 11, nr 1(20), s. 59–78. Zob. także wspomnienia o prymasie, np.: J. Czerniak, 
Miłośnik piastowskiego Gniezna, w: Czas nigdy go nie oddali. Wspomnienia o Stefanie Kardynale 
Wyszyńskim, A. Rastawicka, B. Piasecki (red.), Kraków 2011, s. 129–137.

20 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 29.
21 Znamy kilka rozważań drogi krzyżowej prymasa z późniejszego okresu, zob.: S. Wyszyński, 

Droga krzyżowa. Rozważania, Warszawa 2019. Zob. także: Droga krzyżowa z Prymasem Stefanem 
Wyszyńskim. Czas uwięzienia w Rywałdzie, oprac. W. Rozynkowski, Wrocław 2021.
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drogi krzyżowej i śmierci Jezusa na krzyżu wpisało się zarówno w początek boleści 
prymasa, jak i w dzień, w którym dowiedział się, że powróci do Warszawy. 

Ciekawy zapis spotykamy w notatkach duchowych prymasa uczynionych dru-
giego dnia uwięzienia w Rywałdzie. W niedzielę, 27 września odnotował tak: „Dziś 
miałem wizytować parafię Świętego Krzyża w Warszawie. Niepokoję się tym, czy 
który z księży biskupów zastąpił mnie. To jest prawdziwy »święty Krzyż«”22. A więc 
znowu odwołanie do krzyża.

Krzyż był w centrum całego życia prymasa i to nie tylko podczas uwięzienia. 
Dobrą ilustracją tych myśli, są słowa, które wypowiedział kilkanaście dni przed 
śmiercią, 16 maja 1981 r., po przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych: „Moja 
droga była zawsze drogą Wielkiego Piątku na przestrzeni tych trzydziestu pięciu lat 
służby w biskupstwie. Jestem za nią bardzo Bogu wdzięczny”23.

Dodajmy na koniec, że droga krzyżowa z Rywałdu jest jednym z najbardziej roz-
poznawalnych znaków czasu uwięzienia Prymasa Tysiąclecia. Choć cały ten trudny 
okres trwał przeszło trzy lata i miał różne odsłony, to jednak wyznaczone ołów-
kiem stacje drogi krzyżowej w celi w Rywałdzie stały się jego najbardziej przema-
wiającym symbolem.

O służbie
W sobotę, 10 października 1953 r. prymas przywołał w „Zapiskach więziennych” 

postać Anieli Salawy: „Rozczytywałem się dziś w życiorysie Anieli Salawy, krakow-
skiej służącej. Chociaż książka jest napisana niedobrze, to jednak sylwetka Anieli 
wychodzi wyraziście. Jej wrodzona inteligencja – prostej dziewczyny podhalańskiej 
– była dobrym przyrodzonym przykładem dla pracy łaski. Im bardziej zdobywał 
ją sobie Bóg, tym więcej oddawała się ludziom w przedziwnej gotowości ofiary 
i usłużności, a nawet zastępczego cierpienia. Jest to doskonała patronka na czasy 
współczesne. Czynię postanowienie, że dołożę swych starań, by przyspieszyć wy-
niesienie na ołtarze tak pożytecznego na czasy dzisiejsze wzoru doskonałości”24.

Kto stanął na początku trudnego więziennego okresu prymasa? Kto zwrócił jego 
uwagę? Kto go zainspirował? Kto mu pomógł przeżyć ten wyjątkowy dla niego 
czas? Uboga kobieta, skromna służąca. To ona była jedną z tych osób, które od-
działywały w tych pierwszych dniach uwięzienia na jego życie wewnętrzne. Przy-
pomnijmy, że żyła ona w latach 1881–1922. Urodziła się w Sieprawiu koło Krakowa. 
Pochodziła z wielodzietnej rodziny chłopskiej. W 1897 r. zamieszkała w Krakowie, 
gdzie zaczęła pracować jako służąca w domach bogatych rodzin. W 1900 r. wstąpiła 

22 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 18.
23 B. Piasecki, Ostatnie dni Prymasa, s. 68.
24 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 31.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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do Stowarzyszenia Sług Katolickich im. św. Zyty, a w 1912 r. do III Zakonu św. Fran-
ciszka (obecnie Franciszkański Zakon Świeckich). Papież Jan Paweł II ogłosił ją bło-
gosławioną w Krakowie 13 sierpnia 1991 r. Drogę do świętości bł. Anieli opisują 
słowa: ubóstwo, ciężka praca, posługa, samotność, choroba, cierpienie, ofiara25.

Ofiarna posługa, tytaniczna praca, choroba, cierpienie, to między innymi także 
słowa, które bardzo dobrze opisują osobę prymasa Stefana Wyszyńskiego, i to nie 
tylko w okresie uwięzienia. To one nasuwają się niemal natychmiast, kiedy pozna-
jemy jego życie i próbujemy charakteryzować jego sylwetkę duchową i drogę do 
świętości. Dotykamy tu więc interesującego zestawienia i jakiegoś oddziaływania: 
z jednej strony Prymas Tysiąclecia, z drugiej uboga służąca.

Zawierzyć św. Józefowi
W ostatnim dniu pobytu w Rywałdzie, 12 października 1953 r., prymas przy-

wołał w swoich zapiskach postać św. Józefa: „Po wyjątkowo wczesnej wieczerzy 
zasiadłem do lektury książki Ojca Bernarda KB, o świętym Józefie”26. 

Przywołana książka to zapewne dzieło karmelity bosego o. Bernarda od Matki 
Bożej (o. Bernarda Smyraka), „Święty Józef a człowiek współczesny”. Pozycja ta zo-
stała wydana w Krakowie w 1948 r. w Wydawnictwie Karmelitów Bosych. Zawiera 
kazania wygłoszone przez o. Bernarda w kolegiacie w Kaliszu z okazji 150. rocznicy 
koronacji znajdującego się w tej świątyni cudownego obrazu św. Józefa, a dokład-
nie obrazu przedstawiającego całą Świętą Rodzinę.

Przypomnijmy, że Kalisz jest najbardziej znanym ośrodkiem kultu św. Józefa 
w Polsce27. Geneza szczególnej czci oddawanej w tym miejscu Oblubieńcowi Naj-
świętszej Maryi Panny sięga prawdopodobnie początku XVII wieku. Jego kult mu-
siał rozwijać się bardzo dynamicznie, skoro już 1756 r. rada miasta uznała św. Józefa za 
patrona miasta Kalisza. 31 maja 1783 r. papież Pius VI dokonał w Rzymie koronacji 
kopii obrazu Świętej Rodziny. Uroczysta koronacja w Kaliszu odbyła się w 1796 r.

Powróćmy do zapisów prymasa. Lektura tekstów o św. Józefie niejako przygoto-
wała go do przewiezienia do kolejnego miejsca uwięzienia. Już bowiem w następ-
nym zdaniu w „Zapiskach więziennych” czytamy: „Ze skupienia wyrwało mnie nie-

25 Zob.: A. Wojtczak, Służebnica Boża Aniela Salawa, w: Polscy święci, J. R. Bar (red.), t. 1, 
Warszawa 1983, s. 147–355; A. Wojtczak, Aniela Salawa, Warszawa 1983; E. Twardosz, Życie i pisma 
służebnicy Bożej Anieli Salawy, „Studia Teologiczne” 1984, t. 2, s. 187–218; T. Słotwiński, M. Damian, 
Święci franciszkańscy na każdy dzień, Wrocław 2003, s. 393–395.

26 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 35.
27 J. Plota, Kult świętego Józefa w sanktuarium kaliskim, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu, 

M. Chmielewski (red.), „Homo meditans”, t. 24, Lublin 2003, s. 239–254; J. A. Splitt, Z dziejów 
kaliskiego sanktuarium świętego Józefa, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2003, t. 2, s. 123–133; 
W. Rozynkowski, Z dziejów kultu św. Józefa, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2005, t. 4, s. 118.

O duchowości prymasa Stefana Wyszyńskiego
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zwykłe o tym czasie pukanie do drzwi. Nie czekając na zaproszenie, wszedł »pan 
w ceracie«, z kapeluszem w ręku. »Pojedziemy dalej« – zwrócił się do mnie”28.

Św. Józef był dla prymasa oparciem w drodze do kolejnego miejsca uwięzienia, 
czyli do Stoczka. W zapiskach spotykamy następujące słowa: „Ruszamy. W imię 
Boże! Czuję się tak bardzo »rzeczą«, że nie pytam o nic. Oddaję się w opiekę Matce 
Bożej i świętemu Józefowi, od którego tak nagle zostałem oderwany”29.

Jak widać, na drodze do świętości prymasa, już w pierwszych dniach jego uwię-
zienia, spotykamy także odwołanie do św. Józefa. Jemu powierzył się prymas, kiedy 
doświadczał traktowania go jak „rzecz”. Nie dziwi nas to, że w takiej rzeczywistości 
Bóg postawił na jego drodze Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten wyjątkowy 
orędownik przeprowadził już wielu w dziejach Kościoła przez trudne momenty.

 W 2021 r., postanowieniem papieża Franciszka, obchodzimy w Kościele Rok 
Świętego Józefa. Mam nadzieję, że właśnie w tym roku, dzięki wstawiennictwu 
także św. Józefa, doczekamy ogłoszenia błogosławionym prymasa Stefana Wyszyń-
skiego.

Zakończenie
„Zapiski więzienne” są bardzo ważnym świadectwem życia prymasa Stefana 

Wyszyńskiego. Ponieważ okres uwięzienia odegrał fundamentalną rolę w dalszym 
życiu i posłudze Prymasa Tysiąclecia po 28 października 1956 r., nie mamy wąt-
pliwości, że jego duchowe notatki nie tylko odsłaniają, ale dają bardzo interesu-
jący klucz interpretacyjny jego życia wewnętrznego, duchowości, a w końcu drogi, 
która zaprowadziła go do świętości. 

Przywołane wątki dotyczą okresu uwięzienia prymasa w klasztorze w Rywał-
dzie. Przebywał tam tylko nieco ponad dwa tygodnie. Nie zapominajmy jednak, że 
to właśnie tam spędził on pierwsze chwile odosobnienia, a więc już tylko z tego 
powodu zachowane zapiski są wyjątkowe, godne szczegółowego zainteresowania 
oraz podjęcia próby ich interpretacji. 

Nie mam wątpliwości, że zaprezentowane odsłony życia wewnętrznego prymasa to 
niezwykle ważne drogowskazy na jego drodze do świętości. Podjęty temat badawczy 
został jednak tylko zasygnalizowany i należy go w przyszłości kontynuować.

28 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 35.
29 Tamże.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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Ks. Sylwester Szwajca CSMA

100-lecie urodzin śp. Marianny 
Popiełuszko –
matki bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Honorowej 
Obywatelki Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Święty Jan Paweł II: „Matko, dałaś nam wielkiego syna”
Marianna Popiełuszko: „Ojcze Święty nie ja dałam, 

ale Bóg dał przeze mnie światu”

Pokolenia Polaków, odchodząc spośród żyjących, pozostawiają nam piękny 
wzór miłości i szacunku do wartości, na których opiera się tożsamość naszego 
jestestwa. Są to postawy osób nieskazitelnych, prawych i uczciwych, niezwykle 
szczerych w swej prostocie, przez to niezwykle prawdziwych i niepowtarzalnych. 
Dobrze rozumiane szczęście i pomyślność pokolenia te budowały na fundamen-
cie honoru, poświęcenia dla spraw boskich i ojczyźnianych, w oparciu o szacunek 
i miłość do drugiego człowieka oraz całego dziedzictwa, któremu na imię Polska. 
Do wierności i pielęgnowania naszej narodowej tożsamości zachęcał nas św. Jan 
Paweł II w pięknych słowach: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką 
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym (...) abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy”.

W 100. rocznicę urodzin, 7 listopada 2020 r. w Centrum Edukacji Młodzieży 
w Górsku, uczciliśmy z należnymi honorami wielkoduszną osobę śp. Marianny 
Popiełuszko. Inicjatorem obchodów tego pięknego jubileuszu był marszałek wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, który zaszczycił nas swoją obec-
nością. Program uroczystości obejmował występ słowno-muzyczny, prezentowany 
przez Kwartet Paderewskiego i solistów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz 
Mszę św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, 
której przewodniczył ks. Stanisław Kuś, proboszcz parafii w Górsku. 

Homilię wygłosił dk. prof. Waldemar Rozynkowski, który powiedział między in-
nymi, że: „Pokorą i prostotą Pani Marianny można być nawet zgorszonym. Mogą 
one być dla nas jednak czymś ważnym, jakby pewną trampoliną, która może nas 
wynieść do czegoś nowego, pokazać inny świat, pokazać inne wartości. Świętość 
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ludzi rodzi się przez cierpliwe podejmowanie codziennych trudów. Świętej pamięci 
Marianna podjęła ten trud”.

Obchodzona rocznica pozwoliła nam na nowo odkryć niepowtarzalne bogactwo 
osobowości i życia Pani Marianny Popiełuszko. Mówił o tym konferansjer Maciej 
Puto: „Trudnych momentów Marianny Popiełuszkowej było wiele. Pod koniec 
wojny Rosjanie zamordowali jej młodszego brata, na jej rękach zmarł kochany oj-
ciec, przeżyła śmierć matki, nagle zmarła w szpitalu jej młodziutka synowa, osiero-
ciła troje małych dzieci, które Marianna Popiełuszkowa musiała wychować, zastę-
pując im matkę. Nagle zmarł mąż jednej z wnuczek, później mąż drugiej wnuczki”. 
Sama bohaterka odkrywała wielką wrażliwość serca, którą odnajdujemy w wypo-
wiedziach cytowanych podczas jubileuszowej uroczystości: „Pogodziłam się z wolą 
Bożą i przebaczyłam ludziom, którzy zadali śmierć mojemu synowi. Modlę się za 
nich, nie przeklinam”; „Najbardziej bym się cieszyła, gdyby mordercy Księdza Je-
rzego się nawrócili. A jak taka będzie wola Pana Boga, to chciałabym doczekać 
beatyfikacji mojego syna”; „Żegnając się z nim, ucałowałam jego nogi i ręce. Ja 
niegodna, żebym mogła całować jego twarz”.

Pani Marianna Popiełuszko jest Honorowym Obywatelem Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego. Jest także patronką Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, 
które, prowadzone przez księży ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, 
jest żywym pomnikiem wielkich Polaków i bohaterów. Jest Ona dla nas wielkim 
skarbem, który mocno emanuje dobrem na innych. Urzekająca w prostocie, wielka 
w dobroci, prostolinijna i szczera w codzienności, w swym życiu zawsze gotowa do 
ofiary dla Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. 

Najpiękniejszym owocem Jej życia i miłości jest syn męczennik bł. ks. Jerzy. Dzię-
kujemy śp. Mariannie Popiełuszko za jej matczyne kochające serce. Uroczystość 
100. rocznicy Jej urodzin była wyrazem wdzięczności i szacunku dla Jej szlachetnej 
i pokornej gotowości przyjęcia każdej woli Boga. Niech to jubileuszowe wspomnie-
nie śp. Marianny Popiełuszko będzie dla wszystkich inspiracją do ciągłego ubogaca-
nia się wiarą, prawdą i miłosierdziem. Pani Marianna Popiełuszko często powtarzała: 
„Bo jak jest, tak jest dobrze. Pan Bóg przecież wie, co robi”. Jest więc dla nas w dużej 
mierze tą, która nam pokazuje, jak realizować wiarę w życiu codziennym. 

Niech Ona, jak podkreślił kaznodzieja na zakończenie jubileuszowej homilii, bę-
dzie naszym orędownikiem, bo przecież wierzymy w świętych obcowanie, nie tylko 
wyniesionych na ołtarze, ale także tych, którzy wiedli życie godne naśladowania. 

Ks. Sylwester Szwajca CSMA
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Bogusław Ziółkowski

Historia Polski w obrazach
Minął rok 2020, który przeszedł do historii jako rok obchodów 100. rocznicy 

powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski oraz rok tragicznej w skutkach pande-
mii COVID-19. Do obchodów rocznicowych w CEM przygotowywano się od wielu 
lat, wzbogacając bazę dydaktyczną o muzeum regionalne z bogatymi materialnymi 
i pisanymi zbiorami historycznymi z czasów zaborów. Na 100-lecie odzyskania nie-
podległości powstało 100 m kw. malowideł historycznych, by przybliżyć młodzieży 
najszczytniejsze wydarzenia z historii naszej ojczyzny, między innymi:

• Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce – 966 r., namalowany w 2016 r.
• 114 medalionów Wielkich Polaków
• Bitwa pod Grunwaldem 1410 r. – namalowana w 2018 r.
• Cud nad Wisłą 15 sierpnia 1920 r. – namalowany w 2018 r.
• Hołd Ruski 29 października 1610 r. – namalowany w 2018 r. 
• Sobieski pod Wiedniem 1683 r. – namalowany w 2018 r.
• Powstanie Warszawskie 1 sierpnia – 3 października 1944 r. – namalowane 

w 2018 r.
• Fresk na suficie „Bitwa o Anglię” 10 lipca – 31 października 1940 r. – nama-

lowany w 2018 r. 
• Fragmenty „Bitwy pod Racławicami” 4 kwietnia 1794 r. – namalowanej 

w 2018 r.
• Polskie Termopile 1918 r. – namalowane w 2019 r.
• Bitwa o Olszynkę Grochowską 25 lutego 1831 r. – namalowana w 2020 r.
• Oblężenie Jasnej Góry 18 listopada – 27 grudnia 1655 r., namalowane w 2020 r.

Zaplanowane zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą nie zostały w pełni zre-
alizowane z powodu pandemii, ale pełni wiary nadziei oczekujemy sprzyjających 
warunków, by niebawem znów w CEM realizować zaplanowane cele dydaktyczno-
-wychowawcze.
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Karolina Żbikowska (opracowanie)

Kronika Centrum Edukacji Młodzieży
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – rok 2020

Styczeń 2020
15.01.2020 – W sali kinowo-teatralnej Centrum odbyła się próba występu dzieci z Przed-
szkola „Jagoda” w Górsku. Tego dnia w godzinach popołudniowych Muzeum Multime-
dialne im. ks. Jerzego Popiełuszki zwiedziła grupa kuracjuszy z Ciechocinka, z p. Anną 
Wilczewską.

17.01.2020 – Do Centrum przybyła grupa kuracjuszy z Ciechocinka, z p. Barbarą Żochowską.

19.01.2020 – W sali kinowo-teatralnej odbył się koncert zespołu Polskie Kwiaty z Chełmży.

21.01–29.01.2020 – Trwały prace malarskie nad freskiem pt. „100. Rocznica Powrotu Po-
morza i Kujaw do Wolnej Polski” nad wejściem do Kawiarenki Patriotycznej. Fresk wykonał 
Bogusław Ziółkowski.

24.01.2020 – Dzieci z Przedszkola „Jagoda” wystąpiły dla swoich dziadków. W godzinach po-
południowych Centrum odwiedziła grupa kuracjuszy z Ciechocinka, z p. Anną Wilczewską.

Luty 2020
6.02.2020 – Muzeum odwiedziła grupa licząca 40 kuracjuszy z Ciechocinka, pod opieką 
przewodnika Anny Wilczewskiej.

7.02.2020 – Do Centrum przybyli kuracjusze z Ciechocinka z przewodnikiem Barbarą 
Żochowską.

14.02.2020 – Do Centrum ponownie przybyli kuracjusze z Ciechocinka z przewodnikiem 
Barbarą Żochowską.

15.02.2020 – Muzeum Multimedialne, Regionalne i cały obiekt CEM zwiedziła grupa licząca 
52 osoby z miejscowości Różaniec.

20.02.2020 – W sześciu rejonach województwa kujawsko-pomorskiego odbył się II etap 
Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, którego głównym 
organizatorem jest Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku pod 
przewodnictwem ks. dyr. Józefa Ślusarczyka CSMA.

21.02.2020 – Do Centrum przybyła grupa licząca 40 seniorów z Klubu Seniora „Niezapo-
minajka”.

26.02.2020 – Ks. Józef Ślusarczyk udał się na Galę rozdania nagród II etapu Konkursu Wie-
dzy o Wielkich Polakach z rejonu drugiego i czwartego do Torunia.
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27.02.2020 – Muzeum Multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt CEM zwiedziła grupa 
20 osób z miejscowości Wygnaniec. Następną grupą byli kuracjusze z Ciechocinka, a ich 
opiekunem była p. Anną Wilczewska.

28.02.2020 – Do Centrum przybyli kuracjusze z Ciechocinka z przewodnikiem Barbarą 
Żochowską.

Marzec 2020
5.03.2020 – Ks. Józef Ślusarczyk udał się na galę rozdania nagród za II etap Konkursu Wiedzy 
o Wielkich Polakach, z 1 i 6 rejonu w Bydgoszczy.

6.03–30.06.2020 – Na klatce schodowej powstał obraz ścienny pt. „Olszynka Grochowska” 
namalowany przez artystę Bogdana Ziółkowskiego.

12.03–3.05.2020 – Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki było nieczynne 
z powodu pandemii.

Czerwiec 2020 
24.06.2020 – Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego pn. św. Jan 
Paweł II na tle historii Polski XX i XXI wieku. Podsumowanie rozpoczęło się od przedstawienia 
historii Konkursu i przywitania gości. Gości powitał ks. dyr. Centrum Edukacji Młodzieży 
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku ks. Józef Ślusarczyk. Kolejnym punktem programu była 
część, na którą czekali najważniejsi goście, LAUREACI – wręczenie Zaświadczeń Dyplomów, Po-
dziękowań i Nagród Uczestnikom oraz Osobom zaangażowanym w organizację. W tegorocz-
nej edycji konkursu laureatami zostało 21 uczestników, a udział wzięły 682 osoby. Zwycięzcami 
zostali: I miejsce – Stanisław Karol Kołodziejczak, II – Anna Domańska, III – Piotr Tomaszewski. 
Gościem specjalnym tego wydarzenia był br. Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca 
Jezusowego, kierowca św. Jana Pawła II. Brat Marian opowiedział o swoich relacjach z Janem 
Pawłem II oraz przedstawił swoją książkę pt. „Winowajca” wydaną na zlecenie Centrum 
Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Na zakończenie wydarzenia wjechał 
tort i wszyscy odśpiewali „Sto lat” dla brata Mariana z okazji 50 lat w Służbie Bogu i Ojczyźnie. 
Wśród gości byli: kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik oraz przedstawiciel mar-
szałka województwa kujawsko-pomorskiego Łukasz Walusiak.

26.06.2020 – W sali kinowo-teatralnej odbyło się zakończenie roku Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Górsku.

28.06.2020 – Centrum Edukacji Młodzieży odwiedził były dyr. ks. dr Paweł Nowogórski oraz 
Jacek Rutkowski, Andrzej Walczyński, Jerzy Rębacz oraz Jerzy Grocholewski.

Lipiec 2020
3.07.2020 – Tego dnia w amfiteatrze odbył się Letni Festiwal firmy Mat-Bud pod hasłem „Da-
jemy Radę!”. Wystąpili: zespół Żuki, Jacek Beszczyński z zespołem oraz Michał Hajduczenia.

Karolina Żbikowska (opracowanie)
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23.07.2020 – Do Centrum przybyli kuracjusze z Ciechocinka z przewodnikiem Barbarą 
Żochowską.

31.07.2020 – Do Centrum przybyli kuracjusze z Ciechocinka z przewodnikiem Anną Wilczewską.

Sierpień 2020
4–10.08.2020 – Na klatce schodowej obok fresku pt. „Oblężenie Jasnej Góry” powstał szkic 
kolejnego dzieła pt. „Śluby Jana Kazimierza”. Oba dzieła są twórczością p. Bogusława Rafała 
Ziółkowskiego.

5.08.2020 – Przybyła grupa licząca 38 osób z miejscowości Pustków-Osiedle.

6.08.2020 – Do Centrum przybyli kuracjusze z Ciechocinka z przewodnikiem Barbarą Żochowską.

13.08.2020 – Muzeum zwiedziła grupa licząca 16 seniorów z Aleksandrowa Kujawskiego.

19.08.2020 – W sali Marianny Popiełuszko odbyło się spotkanie Komisji Wojewódzkiego 
Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach w sprawie tegorocznej edycji, które po-
prowadził ks. Józef Ślusarczyk.

21.08.2020 – Do Centrum przybyli kuracjusze z Ciechocinka z przewodnikiem Anną Wil-
czewską.

24.08.2020 – Muzeum multimedialne, regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedziła grupa 
z Miasta Lubawskiego.

26–27.08.2020 – Centrum zwiedziły dwie grupy seniorów z Bierzgłowa, a ich opiekunem 
był proboszcz ks. dr Rajmund Ponczek.

27.08.2020 – Do Centrum przybyli kuracjusze z Ciechocinka z przewodnikiem Barbarą Żochowską.

Wrzesień 2020
19.09.2020 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków oraz w świetlicy odbyły się przyjęcia 
dzieci pierwszokomunijnych. 

20.09.2020 – W świetlicy środowiskowej znajdującej się przy Centrum Edukacji Młodzieży 
jak co roku odbyła się Biała Niedziela zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi 
przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

26.09.2020 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków oraz w Świetlicy odbyły się przyjęcia 
dzieci pierwszokomunijnych. Tego dnia Centrum odwiedziła grupa licząca 30 osób.

30.09.2020 – Nowy dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży ks. Sylwester Szwajca spotkał się 
z Tomkiem Kamińskim w sprawie Koncertu „Dobro nieskończone”.

Październik 2020
4.10.2020 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków oraz w świetlicy odbyły się przyjęcia 
dzieci pierwszokomunijnych. Tego dnia odbył się 28. Bieg Sztafetowy i 5. Maraton Szlakiem 
Męczeńskiej Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kronika Centrum Edukacji Młodzieży
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10.10.2020 – Harcerze prowadzili swoje zajęcia. Odwiedziła nas także grupa licząca 45 osób 
z Solca Kujawskiego, a ich opiekunem była p. Irena Kolasa.

16.10.2020 – W sali kinowo-teatralnej odbył się koncert Zespołu Artes Ensemble z okazji 
100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, 42. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, patrona 
województwa kujawsko-pomorskiego, oraz 36. rocznicy porwania i męczeńskiej śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorami koncertu były firma Mat-Bud oraz Fundacja Jacka 
Rutkowskiego – Pomagajmy Razem. 

18.10.2020 – W kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku podczas 
Mszy Świętej w ramach obchodów 36. rocznicy uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki zagrał 
zespół Tomka Kamińskiego.

19.10.2020 – W ramach obchodów 36. rocznicy uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki mar-
szałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki w towarzystwie harcerzy i księży 
złożył kwiaty w miejscu upamiętniającym porwanie.

Listopad 2020
7.11.2020 – W kościele parafialnym w Górsku odbyła się wieczorna Msza św. z okazji 
100. rocznicy urodzin Marianny Popiełuszko. Mszę sprawowali proboszcz, ks. Stanisław Kuś, 
i dyrektor, ks. Sylwester Szwajca, modląc się w intencji Ojczyzny i naszych rodzin, aby uczcić 
pamięć matki bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 100. rocznicę jej urodzin. Świętowanie ubogacili 
artyści Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy: Kwartet Paderewskiego i soliści: Katarzyna 
Jaracz – sopran, Krzysztof Zimny – tenor, Mirosław Kulczyński – obój, Rafał Tworek – organy 
oraz konferansjer Maciej Puto. Tę podniosłą uroczystość zwieńczył swoim podziękowaniem 
dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

17, 18, 24, 25.11.2020 – Odbywały się zajęcia z robotyki zorganizowane przez harcerzy.

Grudzień 2020 
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23.12.2020 – Odbywały się zajęcia z robotyki organizowane przez 
harcerzy.

5.12.2020 – Centrum zwiedził wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, w wyda-
rzeniu tym uczestniczył także poseł Mariusz Kałużny.

15.12.2020 – Odbyło się spotkanie dyrektora ks. Sylwestra Szwajcy z wicestarostą toruńskim 
Michałem Ramlauem.

Karolina Żbikowska (opracowanie)
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28. Bieg sztafetowy i 5. Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki od kościoła 
pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy do CEM w Górsku 

100. Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski
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100. rocznica urodzin Marianny Popiełuszko

Brat Marian Markiewicz podczas wywiadu w Centrum
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Grupa z Bierzgłowa z dziekanem ks. kan. Rajmundem Ponczkiem

Kawiarenka Patriotyczna Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki
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Koncert Zespołu Artes Enemble z koncertem w hołdzie św. Janowi Pawłowi II. Na zdjęciu artyści 
i Jacek Rutkowski

Kurator oświaty Marek Gralik wręcza zaświadczenie laureatce Wojewódzkiego Konkursu Interdyscypli-
narnego o Wielkich Polakach
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Letni Festiwal Muzyki Firmy Mat-Bud

Obchody 36. rocznicy uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki. Od lewej dyrektor CEM ks. Sylwester 
Szwajca, radny Przemysław Przybylski i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. 
Fot. Mikołaj Kuras
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Otwarcie podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach 
2020 przez ks. Józefa Ślusarczyka

Spotkanie Komisji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach
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Wizyta wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby w muzeum multimedialnym

Zespół Ludowy Polskie Kwiaty z Chełmży w Centrum Edukacji Młodzieży






