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Wprowadzenie

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne 
wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego 
szuka (…) prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według 
nich żyją” – te słowa w 1991 roku Jan Paweł II wypowiedział do nauczycieli.  

Papież pokazywał, że poszukiwane wartości możemy znaleźć w  historii. 
Sam był jej najlepszym nauczycielem, gdyż prawdziwie i  głęboko pojmował 
dzieje polskiego narodu. 

„Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. (…) Dzieje narodu 
zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w  rozwój człowieka 
i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. (…) Otóż nie sposób 
zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, któ-
ra tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa. (…) Nie spo-
sób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem 
tak straszliwie trudną – bez Chrystusa” – mówił Jan Paweł II do Polaków pod-
czas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.

Z kolei młodym ludziom w 1987 roku Ojciec Święty przypominał: „Przy-
szłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna – to 
jest nasze «być» i nasze «mieć»”. Osiem lat wcześniej apelował: „Pozostańcie 
wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyń-
cie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo! Przekaż-
cie je następnym pokoleniom”. (1979)

Książka Co Polskę stanowi powstała z  inspiracji i  staraniem Rady Szkół 
Katolickich – z  pragnieniem, by służyła ona młodzieży w  odkrywaniu dzie-
dzictwa kultury, historii i  ducha narodu. By przybliżała nowym pokoleniom 
Polaków wspaniałe, choć trudne dzieje Ojczyzny, które ukazują na przestrzeni 



tysiącletniej historii jej synowie i córki. Poznanie ich dokonań, losów i ducha 
niech będzie dla młodzieży i jej wychowawców inspiracją. Niech bardzo wielu 
z nich odpowie na wyzwanie swojego czasu pięknym życiem i ofiarną służbą 
drugim, wszędzie tam, gdzie powoła ich Bóg i potrzebuje Ojczyzna.

Praca zawiera kilkadziesiąt biografii świadków naszych dziejów – spośród 
tych bardzo wielu, którzy odpowiedzieli na wyzwanie swoich czasów. Na prze-
strzeni stuleci trudnej historii Polski nie byli często znani w prawdzie ich czło-
wieczeństwa, ducha, geniuszu, bohaterstwa, służby Bogu, Ojczyźnie, drugim. 

Wśród prezentowanych bohaterów są ci, którzy tworzyli fundamenty 
naszej tożsamości, ci, którzy w różnych czasach bronili wolności, czy walczy-
li o niepodległość Polski, ci, którzy rozwijali kulturę, naukę, język i sztukę, 
czy ci, którzy swoją pracą budowali gospodarczą pomyślność naszej ziemi, 
a także ci, którzy ofiarowali Ojczyźnie swoje cierpienie i przeszli przez życie 
dobrze czyniąc. 

Dzieje Polski od zarania jej państwowości są związane z dziejami Kościo-
ła. Tę chrześcijańską tożsamość ukazują biografie bohaterów książki. Jedni po-
dejmowali wielkie czyny dla Ojczyzny – w  imię Boga, inni rozsławili Polskę 
wśród narodów Europy i świata. Są wśród nich św. Jan Paweł II i św. Faustyna, 
którym Bóg powierzył szczególną misję w Kościele – dla dobra całej ludzkości.

18 maja 2017 r.





Do dziś nie wiemy, jak naprawdę wyglądał Mieszko I. Rysunek Ksawerego Pillatiego przedstawia 
samego monarchę (u góry) oraz scenę z małżonką Dobrawą, nawracającą poddanych
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Książę Mieszko przyjmując w  966 roku chrzest, wprowadził swoich 
poddanych w świat kultury łacińskiej i we wspólnotę ludów chrześcijańskich. 
„Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem 
budującym jego tożsamość” – stwierdzili polscy biskupi w liście pasterskim na 
jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.  

j

MIESZKO I
WIELKI DAR

Przed tysiącem lat, jak pisał najstarszy polski kronikarz, benedyktyński mnich 
pochodzący najprawdopodobniej z  Wenecji, zwany Gallem Anonimem, kraj 
nasz był wprawdzie bardzo lesisty, ale obfitował także w złoto i srebro, chleb 
i mięso, w ryby i miód. Zasługiwał on na wywyższenie nad inne z takiego to 
powodu, iż choć otoczony był przez różne i liczne ludy, które wielokrotnie na-
padały na niego, i  to zarówno razem, jak i  każdy z  osobna, nigdy nie został 
przez nikogo ujarzmiony w zupełności. Był to „kraj, gdzie powietrze zdrowe, 
rola żyzna, las miodopłynny, wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśniacy pra-
cowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy mleczne, owce wełniste”. 

Państwo Polan

Główną rolę w  stworzeniu naszego państwa odegrało plemię Polan, które 
miało swoje siedziby w Wielkopolsce. Na stosunkowo niewielkim terytorium, 
około 5 tysięcy kilometrów kwadratowych, między rzekami: Wartą i Notecią 
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oraz Wełną, od 920 do 940 roku powstało około 18 podobnych, wielkich, sil-
nie umocnionych grodów. Dokładną datę ich powstania określono na podsta-
wie badań archeologicznych prowadzonych u schyłku XX wieku w: Poznaniu, 
Gnieźnie, Ostrowie Lednickim, Gieczu, Grzybowie, Lądzie, Moraczewie 
i  Bninie. Zastosowano wówczas metodę dendrochronologii, pozwalającą na 
ustalenie daty ścięcia drzewa z dokładnością do jednego roku. Grody te zbu-
dowano zatem w  bardzo krótkim czasie, co wymagało wyjątkowo sprawnej 
organizacji, wysokich osiągnięć sztuki inżynierskiej i  znacznego wysiłku lud-
ności. Historycy porównują rozmach tego przedsięwzięcia do stawiania egip-
skiej piramidy Cheopsa. Dość powiedzieć, że na budowę Polańskich grodów 
zużyto prawie wszystkie dęby rosnące w  ziemi gnieźnieńskiej. Największy 
gród, w  Grzybowie koło Wrześni, zajmował powierzchnię 4,7 ha i  był oto-
czony potężnym wałem o  szerokości kilkunastu metrów u podstawy i wyso-
kości 16 m (jeszcze dziś jego pozostałości sięgają nawet 9 m wysokości). Gród 
na Ostrowie Lednickim został połączony z  lądem dwoma długimi mostami 
z drewnianych belek wspartych na palach wbitych w dno jeziora. Jeden z nich, 
zwany poznańskim, miał 438 m długości i należał wówczas do największych 
w Europie. 

Nim powstały potężne grody w Wielkopolsce, na tym terenie nie wystę-
powały struktury państwowe, a jedynie plemienne z małymi gródkami. Zostały 
one podbite przez Polan pod wodzą pierwszych Piastów i zjednoczone od razu 
w  silny organizm państwowy. Stało się to za życia księcia Siemomysła, ojca 
Mieszka I. Możliwe, że urodzony około 930 roku Mieszko, jako mały chło-
piec, był świadkiem powstawania państwa, nad którym przejął władzę około 
roku 960.

Z rodu Piasta

Tradycja dynastyczna Piastów przedstawiona przez Galla Anonima w  jego 
Kronice polskiej wymienia pięciu przodków Mieszka I. Założycielem dyna-
stii miał być Piast, syn Chościska, ubogi oracz, który przyjął pod swój dach 
tajemniczych mężów, wysłanników Niebios, przegnanych z uczty u niegodzi-
wego księcia Popiela, nie potrafiącego uszanować świętego prawa gościnności. 
Dlatego to syn Piasta, Siemowit, po postrzyżynach uświetnionych obecnością 
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owych mężów „wzrastał w siły i lata i z dnia na dzień postępował i rósł w za-
cności do tego stopnia, że król królów i książę książąt za powszechną zgodą 
ustanowił go księciem Polski”. Nowa dynastia została zatem wybrana z woli 
samego Boga. Syn Siemowita, Leszek, umocnił państwo, a z kolei jego syn 
Siemomysł „pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak i godnością”. 
To on położył podwaliny pod Państwo Gnieźnieńskie. 

O Mieszku Gall Anonim napisał, że przez siedem lat od urodzenia był 
ślepy. Ojciec bardzo przeżywał kalectwo syna, ale w dzień zwyczajowej wiel-
kiej uczty urodzinowej małego księcia obwieszczono nagle, że odzyskał wzrok. 
Wytłumaczono to wtedy, iż ślepota chłopca oznaczała jakby ślepotę Polski, lecz 
odtąd miała być ona przez Mieszka oświecona i wywyższona ponad sąsiednie 
narody. Miał on uratować Polskę od śmierci w  pogaństwie.

Przyczyną stworzenia podstaw monarchii piastowskiej w  krótkim cza-
sie, przy olbrzymim wysiłku poddanych, było zapewne duże zagrożenie, jakie 
pojawiło się wówczas dla Polan ze strony czeskiego księcia Bolesława I Sro-
giego oraz Związku Wieleckiego, buntujących się przeciwko zwierzchnictwu 
niemieckiemu i prowadzących ekspansję na sąsiadów. Silnie umocnione gro-
dy miały zapewnić bezpieczeństwo ludności i  obronić zdobyte terytorium 
przed obcym najazdem. Mieszko, już jako władca, poszerzył obszar państwa 
i wzniósł w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych X wieku kolejne gro-
dy: w Santoku, Międzyrzeczu, Lubuszu, Krośnie nad Odrą, Śremie, Czerwo-
nej Wsi (pod Krzywiniem) nad Obrą, Piaskach (pod Zdunami) oraz Rydzynie, 
a grody centralne rozbudował. Prześledzenie powstania monarchii pierwszych 
Piastów stało się możliwe dzięki źródłom archeologicznym, które zaprzeczyły 
wcześniejszym przekonaniom historyków, przedstawiającym kształtowanie się 
państwa polskiego w dużo dłuższym,  powolnym procesie.

W połowie X wieku największe i najsilniejsze państwa w Europie były już 
chrześcijańskie, ale Polskę wciąż jeszcze otaczały głównie kraje i  ludy pogań-
skie. Wiary w Chrystusa nie wyznawali sąsiadujący z Polanami Prusowie, Wie-
leci, a także mieszkańcy Rusi i Węgier. Na południu natomiast graniczyliśmy 
z  chrześcijańskimi Czechami. Opanowane przez nich ziemia Wiślan z Kra-
kowem i  Śląsk nie były jeszcze schrystianizowane. Mieszko, zagrożony bez-
pośrednio przez Wieletów, z którymi po objęciu rządów toczył zaciekłe walki 
i w których, jak podają źródła, poniósł klęskę, postarał się o rozbicie ich sojuszu 



– 12 –

z Czechami przez porozumienie się z czeskim władcą Bolesławem I Srogim 
i poślubienie jego córki Dobrawy. Ponieważ Czechy podlegały zwierzchnictwu 
Cesarstwa Niemieckiego, nasz książę musiał zacieśnić stosunki z cesarzem Ot-
tonem I  i  panami saskimi. Mieszko widział, że państwa pogańskie uważane 
są już w Europie za gorsze. Władcy tacy jak on nie mogli się równać nie tylko 
z  cesarzem, ale i  z niemieckimi książętami, a  także np. z księciem Czechów. 
Chrześcijaństwo niosło ze sobą nowe wartości i tradycje. 

Wielka Sobota 966 roku

Mieszko podejmując decyzję o  przyjęciu chrztu, przewidywał zapewne poli-
tyczne korzyści. Wiara w jedynego Boga mogła zjednoczyć i umocnić młode 
państwo Polan, niemniej jednak wprowadzenie religii Chrystusa w całym kraju 
nie było łatwe. Ludzie od pokoleń oddający cześć pogańskim bogom mogli bać 
się ich zemsty, a kapłani nie chcieć stracić swojej uprzywilejowanej pozycji, co 
wywołałoby bunty przeciwko nowej religii. Jednak książę i jego otoczenie pod-
jęli to ryzyko. Musiały na tym zaważyć ich osobiste przekonania i wiara, że to 
Chrystus jest prawdziwym Bogiem i dlatego zwycięży wszelkie przeciwności.

Dobrawa przybyła do Mieszka w 965 roku, a wraz z nią katoliccy księ-
ża, jako pierwsi misjonarze, którzy przekazali księciu i jego otoczeniu prawdy 
wiary. Akcję chrystianizacyjną poprzedziły specjalne przygotowania. W każdą 
środę i sobotę władca brał udział w Mszach św. odprawianych tylko dla niego 
i słuchał nauk o zasadach chrześcijaństwa. Zarówno Gall Anonim, jak i inny 
kronikarz, biskup merseburski Thietmar, stwierdzają, że Dobrawa miała duży 
wpływ na nawrócenie i przyjęcie przez Mieszka chrztu. Gall pisze, że książę 
„w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu 
żon zażywał”. Dąbrówka odmówiła poślubienia go, jeśli „nie zarzuci owego 
zdrożnego obyczaju i  nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem”. Gdy on zgo-
dził się na to, „pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników 
świeckich i duchownych, ale nie wpierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż 
powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami ko-
ścielnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła”.

Miejsce i  dzienna data chrztu Polski nie zostały zapisane w  źró-
dłach. Prawdopodobnie Mieszko i  wybrani członkowie jego otoczenia 
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zostali trzykrotnie zanurzeni w wodzie święconej w chrzcielnicy, 14 kwietnia 
966 roku, w Wielką Sobotę. W tamtych czasach był to dzień, w którym udzie-
lano sakramentu chrztu św. Stało się to albo w Poznaniu, albo w Gnieźnie, albo 
na Ostrowie Lednickim, gdzie archeolodzy i historycy sztuki odkryli dwa wa-
pienne baseny chrzcielne (baptysteria), choć niektórzy twierdzą, że powstały 
one dopiero za Bolesława Chrobrego. Nie można też całkowicie wykluczyć, że 
Mieszko został ochrzczony w  Pradze, lub w  Ratyzbonie, stolicy biskupstwa, 
któremu podlegały Czechy. Możliwe, iż ojcem chrzestnym księcia był jego 
teść, Bolesław Srogi, którego imię nosił pierworodny syn Mieszka. Sakramen-
tu mógł udzielić Jordan, który w  968 roku został pierwszym ustanowionym 
przez Stolicę Apostolską biskupem misyjnym w Poznaniu, podległym bezpo-
średnio Rzymowi. Jak zapisał kronikarz biskup Thietmar: „Ich pierwszy biskup 
Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił 
ich słowem i czynem do uprawiania winnicy Pańskiej”. Kilka wieków później 
Jan Długosz przekazał nam opowieść o tym, że papież Jan XIII przy konsekra-
cji Jordana dał mu na drogę do Poznania niezwykłą relikwię: miecz św. Piotra. 

Książę Mieszko I stworzył tak silne państwo, że jego syn Bolesław Chrobry mógł już zostać królem.  
Obraz Jana Matejki Koronacja pierwszego króla R.P. 1001, olej na desce,  1889, Zamek Królewski w Warszawie
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Ten, którym apostoł broniąc Chrystusa przed pojmaniem w Ogrodzie Oliw-
nym, odciął ucho Malchusowi. Miecz jest do dzisiaj przechowywany w Mu-
zeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. 

Ustanowienie biskupstwa zaledwie dwa lata po chrzcie było niewątpli-
wie dużym sukcesem Mieszka, w którym znaczący udział mogła mieć siostra 
Dobrawy Mlada-Maria, ksieni praskiego klasztoru benedyktynek, przebywa-
jąca wtedy w Rzymie. Czesi uzyskali własne biskupstwo dopiero w roku 974, 
a przecież byli ochrzczeni jeszcze przez Metodego, przed 885 rokiem.

„To było coś więcej” 

W  dziele chrystianizacji poddanych z  dużym zaangażowaniem brał udział 
także sam Mieszko, który zaczął stawiać krzyże i budować kamienne kościoły 
oraz kaplice w polańskich grodach oraz wyposażać je w potrzebne naczynia, 
szaty i księgi liturgiczne, konieczne do sprawowania kultu i głoszenia Ewan-
gelii. Sprowadzał również duchownych. Książę, którego władza dzięki religii 
chrześcijańskiej zyskała sakralny wymiar, szczerze się nawrócił i nie szczędził 
sił, aby szerzyć wiarę, która jego ludowi otwarła drogę do zbawienia. 

O autentycznym nawróceniu Mieszka mamy piękne świadectwo zapisa-
ne w tzw. miraculach, czyli rejestrze cudów zdziałanych za wstawiennictwem 
świętego Udalryka z Augsburga. W 985 lub 986 roku, kiedy książę walczył 
po stronie Ottona III przeciwko Słowianom połabskim, którzy powrócili 
do pogaństwa, został ciężko zraniony w ramię zatrutą strzałą. Za radą oto-
czenia modlił się o uzdrowienie za przyczyną zmarłego niedawno w opinii 
świętości Udalryka i doznał cudu. Wysłał potem do Augsburga jako wotum 
srebrne ramię.

Po śmierci Dobrawy Mieszko pojął za żonę Odę, córkę Teodoryka, mar-
grabiego Marchii Północnej, przez co umocnił zawarty w  979 roku pokój 
z cesarzem Ottonem II. Oda była mniszką, ale Kościół niemiecki kierując się 
dobrem ojczyzny, zgodził się na jej małżeństwo z polskim księciem. Księżna 
urodziła trzech synów: Mieszka, Lamberta i Świętopełka. 

Zmarły w  992 roku Mieszko I  zostawił pierworodnemu synowi silne 
państwo. Co prawda utracił na wschodzie na rzecz Rusi ważne terytorium, 
Grody Czerwieńskie, przez które prowadził szlak handlowy z  Kijowa przez 
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Włodzimierz do Krakowa i  Pragi, ale na południu zdołał przyłączyć Śląsk 
i Kraków. Na północy państwo polskie sięgało do morza, a na zachodzie do 
Odry. Książę zachował poprawne stosunki z cesarstwem niemieckim i zapew-
nił sobie bezpośrednie dobre kontakty z papiestwem. Jak podają źródła, Miesz-
ko wysyłając z konieczności politycznej swojego syna Bolesława (późniejszego 
pierwszego króla Polski zwanego Chrobrym) na dwór niemiecki, jako zakład-
nika, jednocześnie przesłał do Rzymu pukiel włosów chłopca, aby papież czu-
wał nad jego losem. Przede wszystkim jednak książę w specjalnym dokumencie 
Dagome iudex przekazał papiestwu Gniezno pod bezpośrednią zależność od 
Rzymu. Mieszko zyskał też miano cesarskiego przyjaciela. Zajmował w cesar-
stwie pozycję równą książętom i margrabiom niemieckim. 

Od chrztu losy państwa i powstającego narodu związały się ściśle z Kościo-
łem. Religia chrześcijańska kształtowała odtąd świadomość politycznej elity wła-
dzy, która pod jej wpływem zaczęła uważać państwo za dobro wspólne rządzone 
sprawiedliwie z  umiłowaniem wolności. Z  chrześcijaństwa czerpała także nasza 
kultura i dzięki niemu się rozwijała.

Przyjęcie chrztu św. przez Mieszka było najważniejszym wydarzeniem 
w naszej historii. Jak podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki: „Kraj Polan doko-
nywał bowiem zasadniczej zmiany; przechodził od kultu stworzeń do kultu 
Stwórcy. Nie było to przejście od jednej religii do drugiej. To było coś więcej. 
Było to radykalne przejście od bałwochwalstwa do wiary. Ten fakt przesądził 
o dalszym kierunku naszej kultury i mentalności, zakorzeniając nas w zachod-
nim  chrześcijaństwie”.

Literatura:
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. Roman Grodecki, wyd. 5, Wrocław 1982.
Ożóg Krzysztof, 966. Chrzest Polski, Kraków 2016.
Steele Philip Earl, Nawrócenie i chrzest Mieszka I, Kraków 2016.
Strzelczyk Jerzy, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992.



Śmierć i męczeństwo św. Wojciecha sprawiły, że chrześcijańska Europa usłyszała 
o Polsce i jej roli misjonarza Wschodu. Rysunek Karola Fertnera
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Kościół w  Polsce został zbudowany na fundamencie głoszonej w  państwie 
pierwszych Piastów Ewangelii i przez wprowadzanie w życie społeczne De-
kalogu oraz na krwi męczenników, począwszy od św. Wojciecha, pierwszego 
patrona Polski, któremu Bolesław Chrobry udzielił schronienia na swoim 
dworze i pomógł w jego misji do pogańskich Prusów. 

j
Wojciech był Czechem, pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców. Urodził 
się w Libicach około 956 roku. Otrzymane na chrzcie imię Vojtech oznaczało 
„pocieszenie wojska”. Przez swoich rodziców Sławnika i Strzeżysławę począt-
kowo był przeznaczony na rycerza, jednak kiedy zachorował, złożyli oni ślub, 
że jeżeli wyzdrowieje, to zostanie poświęcony Bogu. Tak też się stało. Na naukę 
wyjechał w 972 roku do sławnej szkoły katedralnej w Magdeburgu, pod opie-
kę św. Adalberta, pierwszego metropolity Magdeburga, na cześć którego przy 
bierzmowaniu przyjął jego imię i jako Adalbert znany jest i czczony na Zacho-
dzie. Nauczycielem Wojciecha był znany w owych czasach uczony, Oktryk. 

Na stolicy biskupiej

Po ukończeniu magdeburskiej szkoły i po śmierci abp. Adalberta, ze święce-
niami subdiakona, w 981 roku, Wojciech powrócił do Czech i był kapelanem 
Dytmara, pierwszego biskupa Pragi i  Czech. Kiedy rok później ordynariusz 

ŚW. WOJCIECH
PIERWSZY PATRON
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praski zmarł, Wojciech został wyznaczony na jego następcę przez księcia Bole-
sława i zatwierdzony na tym stanowisku przez cesarza Ottona II, jako pierwszy 
Czech, będący biskupem w swoim kraju. Sakrę biskupią otrzymał 29 czerwca 
983 roku z  rąk metropolity Moguncji św. Willigisa. Do swojej stolicy, Pragi, 
Wojciech wszedł boso. Miał wtedy 26 lat. Jako biskup prowadził życie ściśle 
według zasad Ewangelii i  tego samego wymagał od swoich wiernych, gdyż 
zależało mu na ich zbawieniu. Czesi wciąż jednak nie potrafili porzucić nie-
których pogańskich zwyczajów, przede wszystkim wielożeństwa. Nagminnie 
łamano Dekalog. Wojciech sprzeciwiał się szczególnie mocno sprzedawaniu 
niewolników Żydom, a  przez nich muzułmanom. Biograf świętego poda-
je, że miał on pewnej nocy sen, w którym usłyszał skargę Chrystusa: „Oto ja 
jestem znowu sprzedany, a  ty śpisz?”. Scena ta została potem przedstawiona 
na Drzwiach Gnieźnieńskich, które powstały około 1175 roku. Nawoływania 
biskupa do zaniechania haniebnego handlu niewolnikami nie odnosiły jednak 
skutku i po pięciu latach duszpasterzowania opuścił swoją diecezję. Najpierw 
udał się po radę do Moguncji, do św. Willigisa, który był wtedy kanclerzem 
państwa. Potem, za jego zgodą, stawił się w  Rzymie u  papieża i  poprosił 
o zwolnienie z obowiązków. Od cesarzowej bizantyjskiej otrzymał znaczny za-
siłek w srebrze, aby mógł się utrzymać po zrzeczeniu funkcji.

Papież Jan XV przyjął św. Wojciecha z  miłością. I  choć nie zwolnił go 
z obowiązków, pozwolił mu się od nich oddalić. Biskup Pragi wraz ze swoim 
bratem Radzimem Gaudentym postanowił wyruszyć na pieszą pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Nie dotarł tam jednak. Po drodze zatrzymał się u benedykty-
nów na Monte Cassino, którzy odradzili mu niebezpieczną podróż. W Wielką 
Sobotę 990 roku obaj Sławnikowice złożyli profesję zakonną u benedyktynów. 
Był to szczęśliwy czas w życiu Wojciecha, który z wielką pokorą przyjął zakon-
ne obowiązki w klasztorze na Awentynie.

Po dwóch latach, w  992 roku, Czesi upomnieli się o  swojego biskupa 
i zażądali powrotu Wojciecha do Pragi. Nakazał mu to synod zwołany przez 
papieża. Po powrocie znów próbował walczyć z pogańskimi zwyczajami wier-
nych, i ponownie musiał wyjechać ze stolicy. Stało się to po tym, jak człon-
kowie wrogiego mu rodu Werszowców zamordowali na jego oczach kobietę 
oskarżoną o  cudzołóstwo, którą on próbował ocalić. Kiedy Wojciech nałożył 
na nich klątwę, w  odwecie 28 września 995 roku Werszowcowie napadli na 
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rodzinny gród świętego i  zabili jego braci z  żonami i  dziećmi. Wtedy, choć 
jego zwierzchnik arcybiskup moguncki domagał się jego powrotu do diecezji, 
papież Sylwester II zaproponował Wojciechowi wyprawę misyjną do pogan, 
na co ten chętnie się zgodził. W ten sposób znalazł się na dworze Bolesława 
Chrobrego, u którego przebywał ocalały z rzezi jego najstarszy brat Sobiesław. 

Męczennik za wiarę

„Kochał go przeto książę Bolesław. A tego napominał on, aby mu dopomógł, 
bacząc w jaki sposób mógł go dostawić drogą morską do Prusów, by tam po-
szukiwać dusz i krajać lemieszem Bożym nieuprawne umysły pogan. Wypełnił 
książę rozkazy ojca duchownego, chociaż w duszy żywił pragnienie, by z nim 
pozostawał, to jednak nie śmiał się sprzeciwić świętemu życzeniu” – napisał 
w Żywocie św. Wojciecha św. Bruno z Kwerfurtu.

Bolesław dał Wojciechowi 30 wojów jako eskortę. Z misjonarzem popły-
nęli także Radzim Gaudenty i  subdiakon Benedykt Bogusz, który znał język 
pruski i służył za tłumacza. Wojciech przez kilka dni głosił Ewangelię w Gdań-
sku, a po odesłaniu zbrojnej drużyny udał się do Prus. Dotarł prawdopodobnie 
do Truso, u ujścia Wisły koło Elbląga. Według Żywota św. Wojciecha spisanego 
wkrótce po jego śmierci przez Jana Kanapariusza, benedyktyna z opactwa na 
Awentynie, misjonarze zostali pojmani przez Prusów, ale dzięki pomocy jedne-
go z wielmożów, Wojciech mógł przemówić przed ich wiecem: „Z pochodze-
nia jestem Słowianinem. Nazywam się Adalbert, z powołania zakonnik; niegdyś 
wyświęcony na biskupa, teraz z  obowiązku jestem waszym apostołem. Przy-
czyną naszej [tu] podróży jest wasze zbawienie, abyście – porzuciwszy głuche 
i nieme bałwany – uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem i poza 
którym nie ma innego boga; abyście, wierząc w imię Jego, mieli życie i zasłu-
żyli na zażywanie w nagrodę niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybytkach”. 
Prusowie nie chcieli jednak słuchać misjonarzy: „Nas i cały ten kraj, na którego 
krańcach my mieszkamy, obowiązuje wspólne prawo i  jeden sposób życia; wy 
zaś, którzy rządzicie się innym i nieznanym prawem, jeśli tej nocy nie pójdzie-
cie, jutro zostaniecie ścięci”. 

W  piątek, 23 kwietnia 997 roku, w  okolicy pruskiego grodu granicz-
nego Cholin (obecnie wieś Święty Gaj) Wojciecha i  jego towarzyszy, 
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odpoczywających po odprawieniu Mszy św. w świętym gaju, otoczyło sied-
miu pogańskich strażników z  kapłanem Sicco, który ugodził Wojciecha 
w serce. Według tradycji, ciało męczennika przebito jeszcze sześcioma włócz-
niami, po czym odcięto mu głowę i wbito na pal. Radzimowi i Boguszowi 
darowano życie.

Historię życia św. Wojciecha od jego narodzin aż po śmierć z ręki pogan 
i złożenie ciała do grobu przedstawiono na romańskich Drzwiach Gnieźnień-
skich wykonanych z  brązu za czasów Mieszka Starego dla głównego porta-
lu katedry w Gnieźnie. Jest to jeden z najwspanialszych zabytków tego typu 

Mihály Kovács, Święty Wojciech, olej na płótnie, 1855, István Dobó Castle Museum, Eger
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w Europie. Drzwi są dwuskrzydłowe i na każdym z nich wykonano dziewięć 
kwater pokrytych płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia i męczeń-
stwa św. Wojciecha. Oglądać je należy począwszy od dołu lewego skrzydła, 
a skończywszy u dołu skrzydła prawego. Na pierwszych dziewięciu polach za-
warte zostały wydarzenia poprzedzające przybycie biskupa praskiego na dwór 
Bolesława Chrobrego. Pozostałe dziewięć płaskorzeźb przedstawia dzieje misji 
św. Wojciecha i początki kultu jego osoby związane z przeniesieniem zwłok do 
Gniezna. Drzwi zostały wykonane przez trzech nieznanych z imienia artystów, 
którzy prawdopodobnie przybyli do Gniezna z Lotaryngii. W czasach, w któ-
rych powstały, umiejętność pisania i  czytania nie należała do powszechnych. 
Drzwi Gnieźnieńskie były nie tylko dziełem sztuki, ale pełniły też funkcję 
 dzisiejszej książki. 

Święty patron Polski

Książę Bolesław wykupił ciało misjonarza na wagę złota. Legenda mówi, że 
choć władca położył na szali całe złoto, jakie posiadał, ciało Wojciecha było 
cięższe. Wtedy do wagi podeszła pewna wdowa, której Bolesław podarował 
kiedyś, gdy była w potrzebie, złoty pieniążek i teraz ta właśnie moneta poło-
żona przez kobietę przeważyła szalę. Chrobry uroczyście pochował Wojcie-
cha w Gnieźnie. Cesarz Niemiec Otto III przejęty męczeństwem Wojciecha 
zaczął zabiegać o jego kanonizację. W 999 roku czeskiego biskupa ogłoszo-
no świętym, a  jego kult szybko się rozwijał. Bolesław wykorzystał tę sytu-
ację w staraniach o polskie arcybiskupstwo i biskupstwa zależne jedynie od 
Rzymu. Jeszcze w 999 roku papież Sylwester II ustanowił „arcybiskupstwo 
św. Wojciecha”. Postanowienia Ojca Świętego weszły w życie w roku 1000, 
kiedy cesarz Otto III odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha i  spotkał 
się z polskim księciem w czasie Zjazdu Gnieźnieńskiego. „Trudno uwierzyć 
i  opowiedzieć, z  jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza 
i jak prowadził go poprzez swój kraj aż do Gniezna. Gdy Otton ujrzał z da-
leka upragniony gród, zbliżył się doń boso ze słowami modlitwy na ustach. 
Tamtejszy biskup Unger przyjął go z wielkim szacunkiem i wprowadził do 
kościoła, gdzie cesarz, zalany łzami, prosił świętego męczennika o  wsta-
wiennictwo, by mógł dostąpić łaski Chrystusowej. Następnie bezzwłocznie 
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utworzył arcybiskupstwo zgodnie z  prawem” – zapisał w  swojej kronice 
bp Thietmar z Merseburga.

Otto III potwierdził decyzję papieża Sylwestra II o ustanowieniu „arcy-
biskupstwa św. Wojciecha” powierzonego bratu męczennika Radzimowi Gau-
dentemu oraz trzech nowych biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 
Cesarz przekazał Bolesławowi, jako suwerennemu władcy, prawo inwestytury, 
czyli obsadzania stolicy arcybiskupiej i biskupich. Chrobry miał także prawo 
zarządzania i  nadawania kościołom ziem, które w  przyszłości zdobywał dla 
chrześcijaństwa. W ten sposób Polska otrzymała własną prowincję kościelną, 
a św. Wojciech został patronem państwa.

Kronikarze wspominają także, że Otto III nałożył na głowę Bolesława 
swój cesarski diadem i nazwał polskiego księcia „bratem i współpracownikiem 
cesarskim” oraz „przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego”, co ozna-
czało uznanie Chrobrego za godnego królewskiej korony i  wyznaczenie mu 
ważnego miejsca w  swoich politycznych planach. Obaj władcy wymienili się 
darami. Cesarz podarował Bolesławowi, przechowywaną do dziś w skarbcu ka-
tedry na Wawelu, kopię włóczni świętego Maurycego, w grocie której umiesz-
czona była relikwia gwoździa z Krzyża Pańskiego. Prawdopodobnie Chrobry 
otrzymał także ozdobny kielich, zwany agatowym, a według tradycji używany 
przez św. Wojciecha, który w 1008 roku przekazał go opactwu w Trzemesz-
nie. Dziś przechowuje go Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie. Polski książę 
dał niemieckiemu gościowi ramię św. Wojciecha i orszak trzystu pancernych 
rycerzy, a  ponadto, jak pisze Gall Anonim, wydał trzydniową ucztę, na któ-
rej codziennie zmieniano wszystkie naczynia i  sprzęty. Złote i  srebrne kubki, 
puchary, czarki i rogi książę ofiarował cesarzowi, podobnie jak drogocenne dy-
wany, kobierce, obrusy i inne tkaniny. Po skończonym Zjeździe Bolesław od-
prowadził cesarza do Magdeburga i Akwizgranu.

Św. Jan Paweł II mówił, że „kiedy w roku 1000 powstawała w Polsce pod-
stawowa struktura ustroju hierarchicznego Kościoła, powstawała ona od począt-
ku w jedności hierarchicznej z ustrojem Kościoła powszechnego – w relacji do 
Stolicy Apostolskiej. W relacji tej struktura Kościoła w Ojczyźnie trwa nieprze-
rwanie do naszych czasów: to jest jakiś dar Opatrzności, za który musimy nie 
tylko my szczególnie dziękować, ale także i Naród z nami. Dzięki temu Polska 
jest katolicka. Powiem: dzięki temu Polska jest Polską. Jest też «zawsze wierna»”. 
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W Żywocie św. Wojciecha napisanym w roku 1002 w Rzymie przez Bruno-
na z Kwerfurtu po raz pierwszy nasze państwo zostało nazwane „Polską” (Po-
lonia). Wojciech skierował do pogańskich Prusów słowa: „Z pobliskiego kraju 
Polan, nad którym sprawuje rządy chrześcijański książę Bolesław, przychodzę 
do was dla waszego zbawienia”. Polska już wkrótce po chrzcie była krajem, 
który wypełniał misję chrystianizacyjną także na zewnątrz. 

Według św. Jana Pawła II świadectwo św. Wojciecha jest nieprzemijające, 
gdyż cechuje je przede wszystkim umiejętność harmonijnego łączenia różnych 
kultur. „Jako człowiek Kościoła zawsze zachowywał niezależność w  niestru-
dzonej obronie ludzkiej godności i  podnoszeniu poziomu życia społecznego. 
Z  duchową głębią doświadczenia monastycznego podejmował służbę ubo-
gim. Wszystkie te przymioty osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on 
natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej Europy, 
z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych”.

Literatura:
W kręgu żywotów świętego Wojciecha, red. o. Jan Andrzej Spież OP, Tyniec-Kraków 1997.
Fried Johannes, Otton III i Bolesław Chrobry, Warszawa 2000.
Michałowski Roman, Zjazd Gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa 
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Kult św. Stanisława rósł z każdym stuleciem. Tutaj patrona Polski adorują mężowie stanu 
z XVI wieku: król Zygmunt Stary i bp Piotr Tomicki. Obraz Stanisława Samostrzelnika, 

atrament i kolor na pergaminie, ok. 1535, Biblioteka Narodowa, Warszawa
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ŚW. STANISŁAW 
ZE SZCZEPANOWA

BIERZMOWANIE DZIEJÓW

Św. Jan Paweł II uznał męczeństwo krakowskiego biskupa Stanisława za 
bierzmowanie polskiego narodu. Przelewając krew, biskup dał świadectwo 
wierności Chrystusowi, do czego powołuje każdego sakrament dojrzałości 
chrześcijańskiej. W  katedrze wawelskiej znajduje się ołtarz św. Stanisława 
zwany Ołtarzem Ojczyzny. Od dawna właśnie na nim składano zdobyte 
w czasie zwycięskich bitew sztandary wroga. 

j
Stanisław pochodził z rycerskiej rodziny ze Szczepanowa koło Bochni, gdzie 
przyszedł na świat około 1039 roku. Jak mówi legenda, jego matka urodziła 
go na małej polance, gdy wracała z pola. Dzisiaj w  tym miejscu stoi kaplica 
otoczona murem. Ani w źródłach, ani w  tradycji nie przechowały się jednak 
imiona rodziców świętego. Nie udało się ich ustalić nawet w XV wieku Jano-
wi Długoszowi, wielkiemu czcicielowi świętego biskupa. Stanisław już w domu 
poznał zasady wiary katolickiej, a  ponieważ został przeznaczony do stanu 
duchownego, uczył się zapewne w  Krakowie w  istniejącej od początku XI 
wieku, od powstania biskupstwa, szkole katedralnej na Wawelu. Podana przez 
Wincentego z Kielczy w żywotach świętego Stanisława z połowy XIII wieku 
wiadomość, że przyszły biskup studiował na uniwersytecie w Paryżu, nie jest 
prawdziwa, gdyż w tym czasie uczelnia paryska jeszcze nie istniała. 
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Biskup krakowski

Stanisław był najprawdopodobniej związany z piastowskim dworem i z bisku-
pem Sułą Lambertem, po śmierci którego został przez księcia Bolesława Śmia-
łego, zgodnie z posiadanym przez Piastów od Zjazdu Gnieźnieńskiego prawem 
inwestytury, mianowany biskupem krakowskim. Według Rocznika kapitulnego 
krakowskiego miało to miejsce w 1072 roku. Ponieważ w Polsce nie było w tym 
czasie trzech biskupów koniecznych do udzielenia sakry bis kupiej, konsekracja 
Stanisława odbyła się prawdopodobnie na Węgrzech lub w  Bawarii. W  Żywocie 
biskupa opisana jest historia wskrzeszenia przez niego rycerza Piotrowina, od 
którego Stanisław kupił wieś, płacąc srebrem. Ale po śmierci Piotrowina jego 
rodzina zażądała od biskupa zwrotu posiadłości i  podała go do sądu. Wtedy 
Stanisław udał się do grobu zmarłego rycerza i po trzech dniach modlitw wy-
prosił u Boga jego wskrzeszenie. Przywrócony do życia Piotrowin zaświadczył, 
że sprzedał biskupowi ziemię i rodzina nie ma do niej prawa.

W czasie panowania Mieszka II, syna Bolesława Chrobrego, państwo pia-
stowskie dotknął kryzys władzy połączony z reakcją pogańską. W 1038 roku 
najazd księcia czeskiego Brzetysława zniszczył wielkopolskie centrum monar-
chii piastowskiej, a archidiecezja gnieźnieńska i diecezja poznańska przestały 
praktycznie istnieć. Już jednak kolejnemu władcy, Kazimierzowi Odnowicie-
lowi, udało się opanować sytuację, a  jego syn Bolesław Śmiały energicznie 
podjął dzieło odbudowy zniszczonych struktur państwa i Kościoła. To on do-
prowadził do odnowienia katedry i przywrócenia archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Podniósł z ruin także wiele kościołów i ufundował nowe klasztory. Gall Ano-
nim nadał mu przydomek Szczodrego, ze względu na jego wyjątkową hojność. 
W dzieło reorganizacji Kościoła polskiego od początku swego pontyfikatu za-
angażował się też biskup Stanisław. W 1075 roku do Polski przybyli legaci 
papieża Grzegorza VII, którzy przy współpracy księcia i biskupa krakowskie-
go odnowili kościelną metropolię gnieźnieńską, z  arcybiskupstwem gnieź-
nieńskim, biskupstwem poznańskim i  wrocławskim. Wtedy też erygowano 
biskupstwo płockie. Legaci wyznaczyli nowe granice poszczególnych diecezji. 

Dzięki Bolesławowi Śmiałemu Polska znów liczyła się w  Europie. 
W  Boże Narodzenie 1076 roku książę został koronowany na króla, cze-
go przez następne dwieście lat nie zdołał uczynić żaden z  piastowskich 
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władców. Biskup Stanisław uczestniczył w  koronacji, która miała miejsce 
w katedrze gnieźnieńskiej. 

Biskup Męczennik

Bolesław od początku prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną i  nie 
unikał działań wojennych. Jego ambicją było rozszerzenie wpływu na Ruś Ki-
jowską i Węgry. Długotrwałe i dalekie wyprawy zbrojne stały się zbyt dużym 
obciążeniem dla poddanych i przyczyniły się do ostrego sporu między królem 
a społeczeństwem. 

Kronikarz Wincenty Kadłubek w swojej Kronice polskiej z przełomu XII 
i  XIII wieku przekazując tradycję krakowską, napisał, że w  czasie, gdy król 
przebywał na wyprawie wojennej na Rusi (1077-1078), w kraju zapanowało 
bezprawie i chaos, bo doszło do wystąpień ludności niewolnej w dobrach nie-
obecnych rycerzy. Część z nich wróciła wtedy samowolnie do kraju, aby stłu-
mić bunty. Władca wyjątkowo surowo i krwawo, nie szanując prawa, ukarał 
zarówno zbuntowanych, jak i zbiegłych rycerzy. W obronie prześladowanych 

Zabójstwo św. Stanisława przeszło do legendy jako jedno z najbardziej 
okrutnych i niegodziwych. Drzeworyt z 1504 roku, źródło: NAC
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odważnie wystąpił biskup Stanisław, który upomniał władcę, a  gdy ten nie 
zaprzestał okrutnego postępowania, zagroził mu klątwą. Obłożenie władcy 
ekskomuniką skutkowało zwolnieniem społeczeństwa z  przysięgi wierno-
ści wobec niego. Bolesław zdając sobie z tego sprawę, nie ukorzył się jednak, 
a wręcz przeciwnie – uznał wystąpienie Stanisława za bunt i zdradę. Tak też 
nazwał je w swojej Kronice Gall Anonim. Św. Jan Paweł II, który był także na-
stępcą biskupa Stanisława, pisał: „A jeśli nawet piszący kilkadziesiąt lat potem 
swoją Kronikę Gall Anonim użył w stosunku do biskupa Stanisława określenia 
«traditor» [zdrajca], to te same lub podobne określenia znajdujemy w tamtym 
okresie jako stosowane do różnych biskupów (jak na przykład święty Tomasz 
Becket) czy nawet papieży (jak na przykład święty Grzegorz VII), którzy za-
służyli na chwałę świętości. Widocznie posługa biskupia nieraz łączy się z ko-
niecznością narażenia życia za cenę głoszenia prawdy i prawa Bożego”.

Zagniewany król skazał biskupa na karę obcięcia członków. Polegała ona 
na obcięciu skazanemu prawej dłoni. Wiemy jednak, że biskup został zabity, 
zginął od ciosu w głowę. Wykazało to badanie czaszki św. Stanisława, prze-
chowywanej w relikwiarzu na Wawelu. W 1963 roku zlecił je dwóm specja-
listom Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, jako biskup krakowski. 
Badacze znaleźli z  tyłu czaszki wyraźne wgniecenie kości i  inne uszkodze-
nia. Według kroniki Wincentego Kadłubka to sam król Bolesław napadł na 
biskupa, 11 kwietnia 1079 roku, kiedy ten odprawiał Mszę św. w  kościele 
św. Michała na Skałce, niedaleko Wawelu. Kronikarz podaje także, że król 
kazał pociąć ciało zabitego na kawałki. Śmierć biskupa wywołała bunt pod-
danych i król, strącony z tronu, musiał uciekać na Węgry, gdzie zmarł. 

Ojciec Ojczyzny

Kadłubek, który był nie tylko dziejopisarzem, ale także biskupem krakowskim, 
bardzo dobrze zrozumiał znaczenie męczeńskiej śmierci Stanisława dla Polski. 
Otaczany od początku wielkim kultem Biskup Męczennik został w 1088 roku 
przeniesiony ze Skałki do katedry wawelskiej, a po rozpoczęciu starań o ka-
nonizację przez biskupa krakowskiego, Prędotę z  Białaczowa, między 1242 
a  1244 rokiem uroczyście podniesiony z  grobowca pod posadzką (elewacja) 
i  pochowany w  sarkofagu naziemnym. O  wyniesienie go na ołtarze mocno 



Pomnik przedstawiający wskrzeszenie Piotrowina przez św. Stanisława
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zabiegali dominikanie i  franciszkanie krakowscy oraz para książęca Bolesław 
Wstydliwy i św. Kinga.

W  1253 roku Stanisław jako pierwszy Polak został przez papieża 
 Innocentego IV kanonizowany. Uroczystości odbyły się 8 września tegoż roku 
w Asyżu, a w Polsce świętowano 8 maja 1254 roku na Wawelu z udziałem le-
gata papieskiego Opizona, całego episkopatu polskiego oraz większości Pia-
stów. Relikwie Świętego przeniesiono uroczyście z  sarkofagu do relikwiarza 
skrzyniowego na ołtarz w środku katedry, a ich cząstki rozesłano do polskich 
katedr i ważniejszych kościołów. 

Kult nowego świętego odegrał bardzo ważną rolę w zjednoczeniu i przy-
wróceniu Królestwa Polskiego, po okresie rozbicia dzielnicowego. W  Kronice 
Wielkopolskiej zapisano, że tak „jak król Bolesław posiekał św. Stanisława na 
drobne kawałki i porozrzucał je w stawie, tak Bóg z kolei rozdzielił królestwo 
polskie, dopuszczając w nim do władzy wielu książąt. Lecz mimo to, jak ciało 
świętego męża zrosło się w jedną całość tak w przyszłości, gdy Bogu spodoba 
się, królestwo to wróci do dawnego stanu i jedności pod berłem jednego króla”. 

Św. Stanisław stał się „Ojcem Ojczyzny” – patronem całego narodu. Na 
ołtarzu Świętego, zwanym Ołtarzem Ojczyzny, w  katedrze wawelskiej skła-
dano potem zdobyte w  czasie zwycięskich bitew sztandary wroga. Tak zro-
bił Władysław Łokietek po bitwie pod Płowcami i  Władysław Jagiełło po 
Grunwaldzie, czy Jan III Sobieski po zwycięstwie pod Wiedniem. Co roku, 
w uroczystość świętego Stanisława, 8 maja, w Krakowie wyrusza wielka proce-
sja, w której przez ulice miasta, z Wawelu do kościoła na Skałce i z powrotem 
do katedry na Wawelu, niesiona jest w relikwiarzu otaczana szczególną czcią 
czaszka Biskupa Męczennika. 

Św. Jan Paweł II w  czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w  1979 
roku, w  którym obchodzono 900. rocznicę męczeństwa biskupa Stanisława, 
w homilii na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca, powiedział: „Tak jak dojrza-
łym chrześcijaninem staje się człowiek ochrzczony przez przyjęcie sakramentu 
bierzmowania – tak też Opatrzność Boża dała naszemu narodowi w  odpo-
wiednim czasie po chrzcie historyczny moment bierzmowania. Św. Stanisław, 
którego od epoki chrztu dzieli prawie całe stulecie, symbolizuje ten moment 
w  szczególny sposób przez to, że dał świadectwo Chrystusowi, przelewając 
krew. Sakrament bierzmowania w  życiu każdego chrześcijanina, zazwyczaj 
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młodego, bo młodzież przyjmuje ten sakrament – Polska też wówczas była 
młodym narodem i państwem – ma przyczynić się do tego, aby był on na mia-
rę swojego życia i  powołania również «świadkiem Chrystusa». Jest to sakra-
ment szczególnego przyrównania do apostołów: sakrament, który każdego 
ochrzczonego wprowadza w  apostolstwo Kościoła (szczególnie w  tak zwane 
apostolstwo świeckich). Jest to sakrament, który powinien rodzić w nas szcze-
gólne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chry-
stusa w duszach ludzkich, za zbawienie świata.

Sakrament bierzmowania przyjmujemy jeden jedyny raz w  życiu (po-
dobnie jak chrzest) – a całe życie, które otwiera się w perspektywie tego sa-
kramentu, nabiera charakteru wielkiej i zasadniczej próby. Jest to próba wiary 
i próba charakteru. Św. Stanisław stał się też w dziejach duchowych Polaków 
patronem owej wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy 
go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny 
tworzy się poprzez ludzi. Dochodzi w nim więc do głosu ogromna ilość takich 
właśnie prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru. Od każdej 
zwycięskiej próby w ostateczności zależy ład moralny. Każda próba przegrana 
przynosi nieład”.

Postawa biskupa Stanisława wskazywała panującym Piastom i  ich na-
stępcom, że władca jest zobowiązany wypełniać prawo Boże i  nie może 
naruszać porządku moralnego ustanowionego przez Boga. Podlega mu tak 
samo jak jego poddani. Miało to ogromne znaczenie dla ukazania właści-
wych relacji między władzą a społeczeństwem.

Literatura: 
Mistrza Wincentego Kronika polska, przeł. Kazimierz Abgarowicz i Brygida Kürbis, Warszawa 1974.
Grudziński Tadeusz, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1982.
Labuda Gerard, Św. Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – 
kanonizacji, Poznań 2000.



Wojownik tatarski ucina głowę księciu Henrykowi Pobożnemu w bitwie pod Legnicą. Akwaforta Johanna 
Heinricha Balzera z XVIII wieku, miedzioryt, Biblioteka Narodowa, źródło: www.polona.pl
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HENRYK II POBOŻNY 
KSIĄŻĘ  

NAJBARDZIEJ CHRZEŚCIJAŃSKI
 

„Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, jednocześnie 
oddawał je za wiarę Chrystusową. I to był znamienny rys jego pobożności, 
którą ówczesne pokolenia dostrzegły i zachowały jako przydomek: Henryk 
Pobożny” – powiedział św. Jan Paweł II w  czasie Mszy św. na  lotnisku 
w Legnicy w 1997 roku.

j

W czasie rozbicia dzielnicowego jednym z najpotężniejszych książąt piastow-
skich stał się Henryk Brodaty ze Śląska, któremu udało się podporządkować 
sobie większą część ziem polskich, w tym Kraków. Po śmierci Brodatego prze-
szły one pod panowanie jego syna Henryka Pobożnego, który stał się sojuszni-
kiem papieża i dawał nadzieję na zjednoczenie Polski. 

Monarchia Henryków Śląskich

Matką urodzonego w  1192 roku Henryka była święta Jadwiga Śląska, któ-
ra przybyła na Śląsk z Bawarii. Młody książę już w wieku kilkunastu lat, po 
śmierci swoich starszych braci, Bolesława i Konrada Kędzierzawego, został je-
dynym dziedzicem i pod opieką ojca przygotowywał się do objęcia przyszłych 
rządów. Między 1214 a 1218 rokiem ożenił się z córką króla Czech Przemysła 
Ottokara I Anną, a około 1222 roku został nie tylko dopuszczony przez ojca 
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do współrządów w księstwie śląskim, ale także posiadał własną pieczęć. Za-
pewne zastępował ojca, gdy ten w 1222 roku wyjechał na wyprawę krzyżową 
do Prus oraz po 1227 roku, kiedy Henryk Brodaty został ciężko ranny i cu-
dem uniknął śmierci na zjeździe w Gąsawie, gdzie zabito Leszka Białego. Dwa 
lata później ojca podstępnie porwał i uwięził w zamku płockim Konrad Mazo-
wiecki. Gdy po uwolnieniu Henryk Brodaty objął rządy w Krakowie, jego syn 
ruszył z wyprawą zbrojną, by odzyskać utracony niegdyś przez książąt śląskich 
Lubusz. Opanowanie przez Henryków ziemi krakowskiej i  sandomierskiej 
oraz Wielkopolski skłoniło ojca do starań o koronę królewską dla syna. Zabie-
gi te przerwała jednak śmierć sędziwego władcy.

W marcu 1238 roku Henryk Pobożny objął samodzielne rządy na odzie-
dziczonych po ojcu ziemiach. Miał silną władzę na Śląsku, ale w ziemi krakow-
skiej i w zachodniej Wielkopolsce musiał się liczyć ze zdaniem duchowieństwa 
i  możnowładztwa. Na Opolszczyźnie i  w  ziemi sandomierskiej był jedynie 
opiekunem dorastających książąt, którzy zamierzali wyzwolić się spod jego 
wpływu. Aby zmienić ich wrogą postawę, Henryk rozsądnie, nie wdając się 
w domowe walki, uznał rządy Mieszka Otyłego na Górnym Śląsku i Bolesława 
Wstydliwego w ziemi sandomierskiej. Podobnie „rozbroił” swego głównego ry-
wala w walce o utrzymanie władzy w Krakowie, Konrada Mazowieckiego, wy-
dając swoją córkę za jego syna, księcia Kazimierza Kujawskiego. Zdecydowanie 
Henrykowi udało się zażegnać zewnętrzne niebezpieczeństwo i zbrojnie ode-
przeć Brandenburczyków, którzy na wieść o śmierci Henryka Brodatego zajęli 
przygraniczny gród w Santoku i kierowali się ku Lubuszowi. Książę przeszedł 
do obozu zwolenników Grzegorza IX w konflikcie papieża z  cesarzem Fry-
derykiem II, przez co osłabił pozycję arcybiskupa gnieźnieńskiego i  biskupa 
wrocławskiego. 

Henryk razem ze swoją żoną Anną stanowili wzorowe małżeństwo, 
z  którego przyszło na świat dwanaścioro dzieci. Książęca para ufundowa-
ła wiele kościołów i klasztorów. Papież Grzegorz IX pisał o śląskim władcy: 
„Henryk, najbardziej chrześcijański książę Polski”.

Gdy wydawało się, że tak umiejętnie prowadzona przez Henryka polityka 
doprowadzi do zjednoczenia państwa i koronacji księcia, doszło do nieprzewi-
dzianego zdarzenia, jakim był najazd Tatarów. 
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Bitwa pod Legnicą

W  Europie mianem Tatarów nazywano plemiona mongolskie zamieszkujące 
środkową Azję. Na początku XIII wieku jeden z wodzów plemienia tatarskiego 
Temudżyn, który przyjął tytuł Dżyngis-chana, podporządkował sobie pozostałe 
plemiona i stworzył potężne państwo. W krótkim czasie podbił Chiny i inne czę-
ści Azji aż po Ocean Spokojny, a następnie wyruszył na zachód, na podbój Euro-
py. W 1224 roku nad rzeką Kałką rozgromił wojska książąt ruskich. Kilkanaście 
lat później wnuk Dżyngis-chana, Batu-chan, kontynuował podboje dziadka. 
W 1241 roku, po spustoszeniu ziem ruskich i  zajęciu Halicza, część sił skiero-
wał na Węgry, a pozostałe na ziemie polskie, aby w ten sposób zapobiec udziele-
niu pomocy monarchii Arpadów przez piastowskich książąt. Gromiąc po drodze 
nieliczne oddziały polskiego rycerstwa, Tatarzy spalili Sandomierz. W kilku star-
ciach, z których największe rozegrało się 18 marca 1241 roku pod Chmielnikiem, 
rozbili rycerstwo sandomierskie i krakowskie. Spalili Wiślicę i Kraków, gdzie oca-
lał zamek na wzgórzu wawelskim. Stąd skierowali się na Śląsk. 

Bitwa pod Legnicą. Na włóczni tatarskiej widzimy zatkniętą głowę Henryka 
Pobożnego, miniatura z Żywota św. Jadwigi w Kodeksie lubińskim, 1353 rok
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Henryk Pobożny oczekiwał na przybycie posiłków czeskich, dowodzonych 
przez jego szwagra, Wacława I, ale ostatecznie wydał Mongołom bitwę bez 
nich, 9 kwietnia 1241 roku, pod Legnicą. Obok rycerzy śląskich do boju z po-
gańskim najeźdźcą stanęli templariusze i joannici (udział Krzyżaków jest obec-
nie kwestionowany), górnicy ze Złotoryi, niedobitki rycerstwa krakowskiego 
i sandomierskiego, wojska księcia Mieszka raciborskiego, razem 4-6 tysięcy lu-
dzi, wobec dziesięciotysięcznej armii mongolskiej. 

Henryk Pobożny, rysunek Jana Matejki. Na tarczy księcia 
widnieje herb Śląska – ziemi rodowej Henryka Pobożnego
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Według zachowanych przekazów, w  tym spisanej ponad dwieście lat po 
tym wydarzeniu kroniki Jana Długosza, który mógł jednak korzystać z  zagi-
nionej kroniki znacznie bliższej chronologicznie bitwie pod Legnicą, począt-
kowo w walce przewagę miały wojska chrześcijańskie i były bliskie zwycięstwa. 
Ale nagle z  nieznanych powodów oddziały księcia opolskiego Mieszka Oty-
łego uciekły z  pola bitwy. Na ten widok książę Henryk miał wykrzyknąć do 
swojego najbliższego otoczenia: „Gorze nam się stało” i ruszyć do boju. Wtedy 
Tatarzy użyli bliżej nieokreślonej dymiącej substancji, która zupełnie odurzy-
ła polskich rycerzy. Do niedawna uważano, że to opisane przez Jana Długosza 
pierwsze w historii Europy zastosowanie broni chemicznej na polu walki jest 
jego wymysłem, ale wiadomo, że Mongołowie podpatrzyli u Chińczyków wy-
korzystywanie jakiejś formy gazów bojowych już w XIII wieku i  używali ich 
w prowadzonych przez siebie wojnach. 

Śmierć księcia

Jan Długosz podał, że Henryk Pobożny zginął w bitwie, a przed śmiercią wro-
gowie chcieli darować mu życie w zamian za wyparcie się Chrystusa: „Ale kie-
dy podniósłszy prawą rękę, chciał ugodzić Tatara, który mu zagrodził drogę, 
drugi Tatar przebił go dzidą pod ramię. [Książę] zwiesiwszy ramię, zsunął się 
z konia ugodzony śmiertelnie. Tatarzy wśród głośnych okrzyków i chaotycznej, 
nieprawdopodobnej wrzawy ujmują go i wyciągnąwszy poza teren walki na od-
ległość dwóch miotów z kuszy, mieczem obcinają głowę, zerwawszy odznaki, 
pozostawiają nagie ciało”. Historia Tatarów (Historia Tartarorum), spisana przez 
mnicha de Bridię, który ze sławnym polskim podróżnikiem, franciszkaninem 
Benedyktem Polakiem brał udział w poselstwie do mongolskiego chana, wy-
słanym w 1245 roku przez papieża Innocentego IV, podaje, że Henryk Poboż-
ny zginął na polu bitwy, ale wzięty wpierw do niewoli: „Wówczas to pojmali 
Tatarzy księcia Henryka. Ograbiwszy go doszczętnie, kazali mu uklęknąć do 
egzekucji przed zwłokami księcia [wodza mongolskiego] zabitego uprzednio 
w  Sandomierzu”. Głowa księcia nabita na włócznię miała skłonić obrońców 
zamku legnickiego do poddania się, ale tak się nie stało. Najeźdźcy wywieźli ją 
na Węgry, aby jako cenne trofeum wojenne pokazać Batu-chanowi.
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Ciało Henryka znalazła na pobojowisku jego żona, księżna Anna (według 
innych przekazów, jego matka – św. Jadwiga Śląska), która rozpoznała je po 
sześciu palcach u lewej stopy. Ten znak szczególny potwierdzono po otwarciu 
grobowca władcy w  1832 roku. Książę spoczywał we wrocławskim kościele 
św. św. Wincentego i Jakuba u franciszkanów, których za życia sprowadził do 
swoich ziem. W czasie drugiej wojny światowej, z okazji 700. rocznicy bitwy 
pod Legnicą, w 1941 roku grób został zbezczeszczony przez Niemców, którzy 
wydobyli ciało, aby zbadać je pod kątem rasowym i udowodnić, że Piastowie 
byli Aryjczykami. Szczątki nie zostały na powrót pochowane w dawnym miej-
scu i zaginęły. Według jednej, niepotwierdzonej teorii kości przepadły jeszcze 
w czasie wojny w pożarze we wrocławskim Instytucie Antropologii. Możliwe 
jednak, że zostały wywiezione do Berlina.

Męczennik za wiarę

Bezpośrednim skutkiem bitwy pod Legnicą był upadek „monarchii Henryków 
Śląskich” i odsunięcie w czasie przezwyciężania przez Piastów rozbicia dzielni-
cowego. Dopiero w 1295 roku miała miejsce królewska koronacja Przemyśla II.

Wielu historyków uznaje bitwę pod Legnicą za jedną z  najważniejszych 
w dziejach Europy, bo choć została ona przegrana, to jednak wstrzymała groźny 
pochód Tatarów ku Zachodowi. Św. Jan Paweł II mówił, że: „Ma ona również 
wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. Trudno określić, jakie motywy 
przeważały w sercu Henryka – chęć obrony ojczystej ziemi i udręczonego ludu, 
czy też wola powstrzymania wojsk mahometańskich zagrażających chrześcijań-
stwu. Wydaje się, że motywy te były nierozłączne. Henryk, oddając życie za po-
wierzony jego władzy lud, jednocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową. I to 
był znamienny rys jego pobożności, którą ówczesne pokolenia dostrzegły i za-
chowały jako przydomek: Henryk Pobożny”. Papież zwrócił również uwagę, że 
już wówczas Polska stała się „przedmurzem chrześcijaństwa”.

„Do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożne-
go oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki, księżnej Anny, jak również 
otaczającego ich kultu”, w maju 2011 roku biskup legnicki Stefan Cichy powołał 
zespół historyczny, który po dwóch latach pracy stwierdził, że istnieją przesłan-
ki „do uznania Henryka Pobożnego za męczennika oraz akceptacji heroiczności 
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cnót księżnej Anny”, a  tym samym „do podjęcia formalnego wszczęcia proce-
dury mającej na celu wyniesienie na ołtarze zarówno Henryka Pobożnego jako 
męczennika, jak i  jego małżonki Anny na podstawie heroiczności cnót, a  także 
jako małżeństwa”.

Literatura:
Bitwa Legnicka – Historia i tradycja, red. Wacław Korta, Wrocław 1994.
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Henryk Pobożny widziany oczami Jana Matejki. Wyjazd Henryka Pobożnego z Legnicy, 
1865, olej na papierze naklejonym na płótno, Muzeum Narodowe w Poznaniu



Kronikarz Wincenty Kadłubek ukształtował wyobraźnię historyczną Polaków na setki lat
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BŁ. WINCENTY KADŁUBEK
UCZYŁ MIŁOŚCI DO OJCZYZNY

 

Mistrz Wincenty Kadłubek wprowadził w nasze dzieje pojęcie rzeczpospolitej 
(res publica), czyli „monarchii rządzonej prawem stanowionym przez 
prawowitych władców, wybranych przez społeczeństwo”, w  której 
„sprawiedliwością nazwano to, co sprzyja temu, co może najmniej”.

j

Wincenty zwany Kadłubkiem urodził się około 1150 roku; według Jana Dłu-
gosza, niedaleko Opatowa, w Karwowie, należącym do parafii Włostów, gdzie 
kult błogosławionego żywy jest do dzisiaj. Wedle tradycji powstałej w klasz-
torze w  Jędrzejowie, urodził się w  Kargowie koło Stopnicy w  ziemi sando-
mierskiej. Pochodził z rodziny możnowładczej i był spokrewniony z Piotrem 
Włostowicem, palatynem Bolesława Krzywoustego. Na początku XIV stule-
cia pojawił się natomiast przekaz, jakoby Wincenty miał być synem Kadłuba. 
W następnym wieku przydomek ten został zdrobniony, a potem przeniesiony 
na syna. W ten sposób Wincenty stał się Kadłubkiem i pozostał nim aż do na-
szych czasów. 
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Kronikarz erudyta

Przyszły błogosławiony był człowiekiem cichym i  spokojnym, bez resz-
ty oddanym Bogu oraz Kościołowi. Możemy go nazwać pierwszym uczo-
nym, intelektualistą średniowiecznej Polski. Gruntowne i  wszechstronne 
wykształcenie zdobył w szkole katedralnej krakowskiej oraz na uniwersyte-
cie w Paryżu lub Bolonii (stąd tytuł mistrza – magistra). Należał do nielicz-
nych wówczas Polaków, którzy poznali łacińską kulturę zachodnią i  chcieli 
ją przeszczepić do Polski, co zbliżyło i związało go z księciem Kazimierzem 
Sprawiedliwym. W jego kancelarii był kapelanem, jednocześnie pełnił także 
funkcję przełożonego (nauczyciela) szkoły katedralnej na Wawelu. Możli-
we, że to książę zachęcił Wincentego do napisania Kroniki dziejów ojczystych. 
Mistrz przedstawił potem w niej Kazimierza jako władcę idealnego. Opisał 
także bardzo wiarygodnie jego wygląd zewnętrzny: „Nadzwyczaj szlachetna 
jest wytworność tak postaci, jak rysów twarzy oraz wysmukła budowa ciała, 
nieco przerastająca ludzi średniego wzrostu. Spojrzenie jego ujmujące, nace-
chowane jest jakąś pełną szacunku godnością. Mowa zawsze skromna, zapra-
wiona jednak wytwornym dowcipem”. 

Kadłubkowa Kronika dziejów ojczystych „ma charakter wybitnie nauczyciel-
ski. Autor jej stawia sobie jako cel uczyć cnoty, zwłaszcza miłości do Ojczyzny, 
miłości własnego kraju, dziejów ojczystych, zachęcał do czynów rycerskich, 
do czynów wzniosłych... Czegoś równie gorącego i żarliwego nie znajdujemy 
w piśmiennictwie polskim, bodaj, że dopiero w kazaniach sejmowych Piotra 
Skargi. Jest to księga ciekawa, niezwykła, bo jest pełna jakiegoś przedziwne-
go optymizmu, jakiegoś głębokiego szacunku dla dziejów Narodu” – mówił 
o dziele Wincentego Kadłubka ks. kard. Stefan Wyszyński.

Kronika składa się z czterech ksiąg, z których trzy pierwsze mają formę 
rozmowy prowadzonej przez Jana (arcybiskupa gnieźnieńskiego) z  Mate-
uszem (biskupem krakowskim), natomiast księga czwarta, napisana najpraw-
dopodobniej później, ma narrację ciągłą, bez dialogów. Mistrz Wincenty 
przedstawił w swoim dziele dzieje Polski od czasów starożytnych, tzw. bajecz-
nych (legendy o całożercy – wawelskim smoku, o Kraku i Wandzie), a dopro-
wadził ją do czasów sobie współczesnych (do 1202). Kronikarz wprowadził 
pojęcia rzeczpospolitej – res publica, obywatela – cives, ojczyzny – patria oraz 
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miłości ojczyzny – amor patriae. Miłość Ojczyzny była dla mistrza Kadłub-
ka najważniejszą po miłości do Boga. „Czego podejmujemy się z miłości oj-
czyzny, miłością jest nie szaleństwem, męstwem nie zuchwałością; bo mocna 
jest miłość jak śmierć…”. Opisując historię Polski, podawał tego przykład, 
przypominając oblężenie Głogowa w  1109 roku, za panowania Bolesława 
Krzywoustego, gdy Niemcy wykorzystali dzieci polskich rycerzy jako żywe 
tarcze: „W obliczu ojców straszy się dzieci przywiązane do machin oblężni-
czych, wszelkiego rodzaju mękami, lecz daremnie. Trwa bowiem postano-
wienie ojców, powzięte z niezachwianą mocą, że lepiej ażeby rodzice stracili 
potomstwo, niż żeby obywateli pozbawiono Ojczyzny i zaszczytniej jest dbać 
o wolność niż o dzieci”. 

Ideał wolnej Polski

Choć Kronika została napisana przez mistrza Wincentego osiemset lat temu, 
znajdują się w  niej wciąż aktualne słowa: „Nie godzi się o  własnym myśleć 
bezpieczeństwie, gdy dobro ogółu na niebezpieczeństwo jest narażone; obrona 
lub scalenie szczęścia współobywateli największym jest ze wszystkich trium-
fów: każde państwo zgodą kwitnie, a nie kłótniami; Polaków ocenia się we-
dług dzielności ducha i wytrwałości, a nie według bogactw”. Cenna jest także 
rada mistrza dotycząca tego, jak należy pisać historię: „(…) obawiam się, że-
byśmy więcej niż to jest słuszne, nie starali się podobać sobie samym. Boję 
się, byśmy nazbyt wzajem sobie nie potakiwali, żeby w chwili, gdy się głupio 
do siebie uśmiechamy, jeszcze głupsza przyczyna niepodobania się sobie wza-
jem nam nie urągała. Albowiem przymilnością wykarmiamy głupotę, a mó-
wieniem na przekór – roztropność; ganiący jednak niech będzie przyjazny 
i  mądry; to błędy z  miłością poprawi, to łając przypomni; niech pochopnie 
nie obszczekuje jak bezwstydna zjadliwość, która sęka w  trzcinie poszukuje 
i dziury w całym; niech raczej pamięta zarówno o swoim, jak i o naszym czło-
wieczeństwie, i o tym, że w ludzkim rozeznaniu nie ma nic doskonałego”.

Zdaniem historyków, m.in. mediewisty Wojciecha Drelicharza, „Kronika 
ta, będąca owocem wielkiej, wyjątkowej erudycji autora, stanowi nie tylko za-
bytek historiograficzny, lecz równocześnie ma rangę dzieła literackiego i trak-
tatu politycznego”. Poza tym jest „wielkim popisem, wprost majstersztykiem 
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oczytania mistrza Wincentego w literaturze, historiografii i filozofii starożyt-
nej, w dziełach prawniczych z zakresu prawa rzymskiego i kanonicznego, w pi-
smach Ojców Kościoła oraz średniowiecznych myślicieli. Pomimo że już dość 
dużo wiadomo na ten temat, najnowsze badania ujawniają kolejne, nieznane 
wcześniej pokłady erudycji Wincentego”. Prof. Andrzej Nowak zauważył, że 
„Mistrz Wincenty przedstawił fascynujący wzór polskości, pociągający nie tyl-
ko żywością pojedynczych obrazów, jędrnością języka, barwami poszczegól-
nych anegdot, ale właśnie tą spójną wizją całego jej sensu, przystrojoną w togę 
republikańskiego Rzymu, ale i  związaną z  chrześcijańskim ładem moralnym” 
oraz, że „Droga, jaką pokazał w swej Kronice, bardzo się podobała tym, którzy 
do niej dotarli. Zobaczyli w niej coś wspaniałego: ideał wolnej Polski, a w niej 
wolnych obywateli, podobnych antycznym bohaterom”.

Biskup i mnich

Po śmierci księcia Kazimierza Sprawiedliwego Wincenty został proboszczem 
w kościele Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Stamtąd został powoła-
ny do Krakowa. W 1208 roku papież Innocenty III zatwierdził go na biskupa 
krakowskiego. Kadłubek był drugim biskupem w Polsce wybranym przez du-
chownych, a nie mianowanym przez władzę świecką. Konsekracji nowego pa-
sterza dokonał abp Henryk Kietlicz, który to prawo wolnej elekcji wywalczył. 
Wincenty stał się też oddanym współpracownikiem arcybiskupa, w dziele pro-
wadzonej przez niego reformy Kościoła. Kietlicz wprowadził m.in. celibat księ-
ży, czyli zakaz zawierania małżeństw przez duchownych, który do tego czasu 
nie był w Polsce przestrzegany.

Przez dziesięć lat Kadłubek wzorowo pracował duszpastersko w Diecezji 
Krakowskiej. Zapisał się jako niezwykle szczodry i troskliwy fundator. Hojnie 
rozdysponował także swój osobisty majątek. Szczególną opieką otaczał klasz-
tory cysterskie. W  1210 roku konsekrował kościół św. Floriana w  Krakowie 
i  kościół cystersów w  Jędrzejowie. Był pierwszym biskupem w  Polsce, który 
wprowadził zwyczaj palenia wiecznego światła przed Najświętszym Sakra-
mentem. Zniechęcony i zmęczony polityczną walką i intrygami książąt posta-
nowił złożyć urząd i wstąpić do zakonu cystersów w Jędrzejowie. Wybrał drogę 
wyrzeczenia się samego siebie i uczynienia ofiary na wzór Chrystusa. Przyjął 
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życie w surowej regule, urzeczony przykładem św. Bernarda z Clairvaux. Pieszo 
i boso przeszedł z Krakowa do bramy klasztoru w Jędrzejowie, gdzie niedawny 
biskup został nowicjuszem. Pomyślnie przetrwał ciężką próbę pracy oraz upo-
korzeń i po roku złożył śluby zakonne. Przeżył w klasztorze pięć lat, do śmierci 
w 1223 roku. Spoczywa w katedrze wawelskiej. W 1764 roku papież zatwier-
dził kult Wincentego Kadłubka jako błogosławionego.

Literatura:
Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, red. Krzysztof R. Prokop, 
Kraków 2001.
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Sojusz tronu i ołtarza zawsze przyczyniał się do wzmocnienia Polski.  
Jakub II Świnka ( Jakob Zwinka) herbu Świnka, arcybiskup gnieźnieński w latach 1283-1314.  

(fot. Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium, Vitae episcoporum Cracoviensium)
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JAKUB ŚWINKA
PRZYWRÓCONA KORONA

Nie zachowała się wiadomość, gdzie i kiedy urodził się Jakub Świnka. Nie wia-
domo także, kim byli jego rodzice. Według niektórych źródeł ród Świnków 
wywodził się ze Śląska, ale potem osiadł w ziemi łęczyckiej i sieradzkiej. 

Obrońca polskości

Przyszły arcybiskup zdobył gruntowne wykształcenie, w tym możliwe że praw-
nicze, najprawdopodobniej za granicą. Był związany z Bolesławem Pobożnym 
(zm. 1279), księciem wielkopolskim i  Bolesławem Wstydliwym (zm.  1279), 
księciem Krakowa i  Sandomierza. Piastował godność kantora kapituły ka-
tedralnej w  Gnieźnie. Tam też w  1283 roku został jednomyślnie wybrany 
na metropolitę. 

Stolicę arcybiskupią objął po zmarłym w 1271 roku arcybiskupie  Januszu, 
którego dwaj następcy z  niewiadomych przyczyn zrezygnowali z  urzędu. 
Wybór Jakuba nastąpił po latach wakatu. Elekcja ta była jednak niezgodna 

Jakub Świnka, arcybiskup gnieźnieński, zdecydowanie popierał piastowskich 
książąt, którzy dążyli do zjednoczenia kraju. Po przeszło dwóch wiekach 
włożył koronę na głowę polskiego króla. Bronił języka polskiego, nakazując 
kapłanom wykładanie modlitw w języku ojczystym. 

j
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z  prawem kanonicznym, gdyż po rezygnacji poprzednika następcę powinien 
wskazać papież. Marcin IV zgodził się mianować Jakuba po formalnym zrze-
czeniu się przez niego wszelkich roszczeń do godności arcybiskupiej. Dopiero 
po tym, po zdaniu zwyczajowego egzaminu, Ojciec Święty zatwierdził Świnkę 
na stolicę arcybiskupią. 18 grudnia 1283 roku nowy metropolita przyjął święce-
nia kapłańskie, ponieważ do tej pory był tylko diakonem, oraz następnego dnia, 
19 grudnia, sakrę biskupią. Jan Długosz w swoich Kronikach sławnego królestwa 
polskiego tak napisał o tym wydarzeniu: „Papież Marcin IV (…) dał urząd Ja-
kubowi Śwince, Polakowi, szlacheckiego pochodzenia z  rodu Porcaria, co po 
polsku znaczy Świnka – z powodu przyjaźni, którą był z nim związany w czasie 
sprawowania przezeń niższych godności. Ów w  tymże roku w  sobotę grud-
nia 18 otrzymuje święcenia kapłańskie w mieście Kaliszu, w klasztorze braci 
mniejszych, a w następną niedzielę konsekrują go na arcybiskupa czterej bisku-
pi polscy: wrocławski Tomasz, poznański Jan, płocki Gosław i lubuski Wolimir. 
Tę uroczystość konsekracji zaszczycił swoją obecnością po pogrzebie swej żony 
książę Wielkopolski Przemysł i  ofiarował nowemu arcybiskupowi Jakubowi 
pierścień z pięknym kamieniem i kunsztownej roboty”.

Arcybiskup sprawował swe rządy przez ponad trzydzieści lat. Był jed-
nym z najwybitniejszych duszpasterzy i polityków tamtych czasów. Zapisał się 
przede wszystkim jako obrońca polskości przed napierającą niemczyzną. Już 
na pierwszym zwołanym przez siebie synodzie w Łęczycy w 1285 roku, któ-
rego postanowienia zachowały się w całości do dziś, uchwalono statuty mające 
na celu ochronę i wsparcie języka polskiego (ad conservationem et promotionem 
linguae Polonicae). Kapłani byli obowiązani w czasie Mszy św. objaśniać Wierzę 
w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w języku polskim, w którym mieli także 
odmawiać z wiernymi spowiedź powszechną, zaczynając od słów „Kajam się 
Bogu...”. Świnka ustanowił wtedy także zasadę, że przełożeni szkół katedral-
nych i  zakonnych musieli znać dobrze język ojczysty, aby mogli w  nim wy-
kładać autorów łacińskich. Wykluczało to obejmowanie tych funkcji przez kler 
niemiecki. Synod potępił natomiast działania śląskich klasztorów franciszkań-
skich, które oderwały się od polskiej prowincji zakonnej i przeszły do prowincji 
saskiej oraz nie chciały przyjmować Polaków do swoich konwentów.

Poza tym, aby podnieść stan wykształcenia i dyscyplinę wśród duchow-
nych, statuty synodalne zobowiązywały archidiakonów do egzaminowania 
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księży podczas wizytacji, a  także potępiały pobieranie opłat za udzielanie 
sakramentów. Inne postanowienia dotyczyły wiernych, np. nakładały eks-
komunikę na rozbójników. Biskup w czasie swych rządów zwołał aż sześć 
synodów prowincjonalnych, w  których uczestniczyło duchowieństwo całej 
polskiej metropolii kościelnej. 

Odnowienie Królestwa Polskiego

Doniosłe znaczenie miały zabiegi Świnki o pogodzenie piastowskich książąt, 
dążenie do zjednoczenia kraju i przywrócenia polskim władcom godności kró-
lewskiej (ostatnim koronowanym był król Bolesław Śmiały w 1076 roku). Gdy 
zostawał metropolitą w Polsce, od ponad wieku trwał okres rozbicia dzielnico-
wego. Na ziemiach polskich istniało nawet ponad 20 księstw funkcjonujących 
jako niezależne państewka. Każde z nich miało swojego władcę, urzędników 
i administrację. Jednak od połowy XIII wieku coraz silniejsze stawało się dą-
żenie do odbudowy Królestwa Polskiego. Polacy, mimo że mieszkali w  róż-
nych dzielnicach, widzieli, że wiele ich łączy. Mówili tym samym językiem, 
mieli te same zwyczaje, prawo, rządziła nimi jedna dynastia piastowska, łą-
czyła ich też wspólna historia. Szczególną rolę w  jednoczeniu państwa ode-
grał Kościół katolicki. Metropolia gnieźnieńska przez cały czas obejmowała 
wszystkie ziemie zamieszkane przez Polaków. Bardzo ważnym wydarzeniem, 
które przyczyniło się do wzrostu świadomości narodowej, była kanonizacja 
w 1253 roku pierwszego Polaka, św. Stanisława, biskupa męczennika. 

Jakub Świnka jako wielki rzecznik jedności państwa polskiego ożywił 
kult św. Wojciecha jako patrona Polski Bolesławów. Nakazał we wszystkich 
kościołach katedralnych i konwentualnych metropolii zaopatrzyć się w ofi-
cjum rymowane o św. Wojciechu i odmawiać je podczas świąt tego patrona. 
W ten sposób przywracał też Wielkopolsce znaczenie w dążeniach do zjed-
noczenia, którego ośrodkiem był także Kraków. Wawelski gród w 1291 roku 
został opanowany przez króla czeskiego Wacława II, który w  roku następ-
nym zajął także całą Małopolskę, pokonując księcia Władysława Łokietka. 
 Arcybiskup tymczasem doprowadził do porozumienia między Przemysłem II 
a  Łokietkiem i  jego bratem, księciem łęczyckim Kazimierzem, którzy 
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zawarli w 1293 roku w Kaliszu układ, podkreślając w nim m.in. swoje prawa 
do Krakowa. 

Prawdopodobnie wobec zabiegów Wacława czeskiego o uzyskanie korony 
polskiej, Jakub Świnka poparł zakończone sukcesem starania księcia Przemy-
sła II o koronę. Po uzyskaniu zgody papieża Bonifacego VIII, arcybiskup oso-
biście, 26 czerwca 1295 roku, w katedrze gnieźnieńskiej koronował Przemysła 
na króla. Choć władza namaszczonego monarchy obejmowała tylko Wielko-
polskę i Pomorze Gdańskie (we władaniu Przemysła od 1294 roku), korona 
była przede wszystkim symbolem odnowienia i  przywrócenia po dwustu la-
tach Królestwa Polskiego, co podkreślał napis na pieczęci królewskiej: „Sam 
Wszechmocny przywrócił Polakom zwycięskie znaki”. Królestwo Przemysła II 
przetrwało jednak zaledwie siedem miesięcy. Król został bowiem z  inspiracji 
margrabiów brandenburskich, chcących za wszelką cenę opanować Pomorze 
Gdańskie, zamordowany w Rogoźnie, w zapusty, 8 lutego 1296 roku.

Po stronie Łokietka

Po tragicznej śmierci Przemysła Jakub Świnka poparł Władysława Łokietka. 
Uległ jednak presji zwycięskiego Wacława II czeskiego i  w  1300 roku jego 
ukoronował na króla Polski. W czasie tej uroczystości, po wygłoszonej po łaci-
nie oracji kapelana królewskiego, biskupa Jana, miał powiedzieć do króla: „Bar-
dzo pięknie by kazał, gdyby nie był niemiecką psią głową”. 

Już pod koniec rządów Przemyślidów w Polsce arcybiskup przestał ich po-
pierać i około 1304 roku wytoczył proces kanoniczny gorliwemu zwolennikowi 
rządów czeskich, biskupowi krakowskiemu, a zarazem staroście w Małopolsce, 
Janowi Muskacie, oskarżając go o  lekceważenie władzy arcybiskupiej, niepo-
słuszeństwo, wyrządzenie licznych szkód i krzywd (łącznie z zarzutem „mężo-
bójstwa”) podczas pełnienia urzędu starosty. Co prawda biskup, zapewne pod 
naciskiem Wacława, został uniewinniony przez sędziego polubownego, bisku-
pa wrocławskiego Henryka z Wierzbna, ale w tym czasie uzyskawszy węgier-
skie poparcie, Władysław Łokietek zaczął odbijać z rąk czeskich Małopolskę.

Po śmierci Wacława II latem 1305 roku i  zamordowaniu rok później, 
w Ołomuńcu, zdążającego do Polski jego syna Wacława III, panowanie Prze-
myślidów w  piastowskiej ziemi dobiegło końca. W  Wielkopolsce rządy objął 
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książę głogowski Henryk, ale Pomorze Gdańskie zdołał opanować Łokietek, 
którego Jakub Świnka poparł teraz zdecydowanie, trafnie przewidując, że ten 
władca ma największe szanse na przywrócenie Polsce korony królewskiej. Od 
1306 roku arcybiskup prawie przez cały czas przebywał w łęczyckiej części swej 
diecezji, która pozostawała pod władzą księcia Władysława. Metropolita umie-
jętnie osłabił wrogiego Łokietkowi w  Małopolsce wpływowego biskupa Jana 
Muskatę, któremu po raz drugi wytoczył kanoniczny proces. Zawiesił postępo-
wanie dopiero wtedy, kiedy biskup uznał władzę księcia Władysława. W 1308 
roku Muskata został usunięty z  urzędu i  choć w  procesie przeprowadzonym 
przed legatem papieskim oczyszczono go z zarzutów, przestał już być zagroże-
niem dla Łokietka. Do swojej diecezji powrócił dopiero w 1317 roku. 

Arcybiskup zmarł 4 marca 1314 roku w  Uniejowie. Został pochowany 
w  kościele kolegiackim św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim. Nie doczekał 
wkroczenia Łokietka do Poznania, w  sierpniu 1314 roku, ani jego korona-
cji w 1320 roku w Krakowie. Historycy zgodnie umieszczają Jakuba Świnkę 
wśród najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych mężów stanu średniowiecz-
nej Polski: „Jako biskup, jaśnieje cnotami prawdziwie apostolskiemi; wyłania się 
całkiem dla dobra Kościoła, niezmordowanej pracy w utrzymaniu karności po-
między duchowieństwem i ducha kościelnego, i moralności pomiędzy ludem”.

Literatura:
Kumor Bolesław, Kościół w obronie polskości. Działalność metropolity Jakuba Świnki, [w:] Historia 
Kościoła w Polsce, red. Bolesław Kumor, Zdzisław Obertyński, t. I, cz. 1, Poznań-Warszawa 1974.
Pietras Tomasz, „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001.



Wojciech Gerson, Władysław Łokietek na skałach w Ojcowie
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WŁADYSŁAW ŁOKIETEK 
I KAZIMIERZ WIELKI
ODRODZONE KRÓLESTWO

Dwaj ostatni władcy z dynastii Piastowskiej, Władysław Łokietek i jego syn 
Kazimierz Wielki, włożyli na swoje skronie korony, doprowadzając, po latach 
rozbicia dzielnicowego, do odrodzenia Królestwa Polskiego.

Najbardziej upartym i wytrwałym w dążeniu do zjednoczenia Polski i zdo-
bycia polskiej korony okazał się książę Władysław Łokietek, wnuk Konrada 
Mazowieckiego. Ponieważ był niskiego wzrostu, jego przydomek pochodził 
od dawnej miary długości – łokcia. Kronikarz Jan Długosz napisał o nim, że 
nigdy nie tracił wiary we własne siły i był niezmordowany w przeprowadza-
niu wszystkiego do końca. 

Niezłomny Władysław

Najpierw, w  1288 roku,  Łokietek  dołączył do rodzinnego księstwa brze-
sko-kujawskiego objętą po zmarłym, starszym, przyrodnim bracie Leszku 
Czarnym ziemię sieradzką. Po walce z księciem Henrykiem Probusem na 
krótko udało mu się opanować Kraków. W latach 1296-1300 rządził także 
ziemią kaliską, Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim. Ostatecznie przegrał 
rywalizację z koronowanym na króla Polski w 1300 roku Wacławem II cze-
skim, tracąc wszystkie ziemie. Wyjechał wtedy do Rzymu, gdzie nawiązał 

j
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kontakty z  papieżem Bonifacym VIII. Uzyskał również poparcie na Wę-
grzech od Karola Roberta, założyciela dynastii andegaweńskiej, który po-
tem ożenił się z Łokietkową córką, Elżbietą. 

W  1304 roku Władysław, w  towarzystwie węgierskich posiłków, wkro-
czył na ziemie polskie i rozpoczął powolny marsz ku koronie. Zdobył Wiślicę 
i księstwo sandomierskie. W Krakowie natrafił na opór niemieckich mieszczan 
na czele z wójtem Albertem i zniemczonym biskupem Muskatą. Ale Łokie-
tek krwawo rozprawił się z buntownikami. Pojmani i podejrzani o wspieranie 
Niemców musieli powiedzieć: „soczewica, koło, miele młyn”. Jeżeli mieli z tym 
trudności, uznawani zostawali za Niemców i  stawali przed sądem. To wtedy 
urzędowy język niemiecki zastąpiła łacina.

Choć nie udało się księciu Władysławowi obronić Pomorza, podstępnie 
zajętego w 1308 roku przez Krzyżaków, powodzeniem zakończyło się opano-
wanie Poznania i Wielkopolski. Największym sukcesem było jednak zdobycie 

Jan Matejko, Władysław Łokietek zrywa porozumienie z Krzyżakami w Brześciu 
Kujawskim, olej na płótnie, 1879, Muzeum Narodowe w Warszawie
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królewskiej korony, którą na głowę Władysława 20 stycznia 1320 roku włożył 
arcybiskup gnieźnieński Janisław. Po raz pierwszy w historii Polski uroczystość 
koronacji odbyła się w katedrze wawelskiej, jeszcze zniszczonej i wypalonej po 
pożarze. Na polecenie króla i biskupa Nankera została z czasem przebudowana 
w stylu gotyckim. Wtedy też pierwszy raz użyto Szczerbca – miecza koronacyj-
nego królów Polski. Z okazji koronacji Łokietka wybito pierwszą polską mone-
tę ze złota. Z jednej jej strony przedstawiono króla, z drugiej zaś św. Stanisława 
jako patrona zjednoczonego królestwa.

Łokietek zmarł trzynaście lat po koronacji, w  trudnym momencie dla 
państwa. W  1331 roku dzięki strategicznemu sukcesowi w  nierozstrzygnię-
tej bitwie z Krzyżakami pod Płowcami zapobiegł co prawda podbojowi ku-
jawskiej ojcowizny, ale Zakon zajął jednak Kujawy w następnym roku. Ciało 
króla spoczęło pod wawelską posadzką, dając początek niezwykłemu królew-
skiemu cmentarzowi. Niepodważalną zasługą tego niezłomnego i  upartego 
w  dążeniach do wyznaczonego celu władcy pozostaje trwałe, po latach roz-
bicia dzielnicowego, zjednoczenie części polskich ziem i przywrócenie Polsce 
rangi królestwa.

Król Kazimierz

Po śmierci Władysława Łokietka na polskim tronie zasiadł jego syn Kazimierz. 
W katedrze na Wawelu, 25 kwietnia 1333 roku, arcybiskup Janisław korono-
wał Kazimierza Wielkiego na króla Polski. Młody król był wysoki i  barczy-
sty, miał ciemne włosy i długą brodę, łatwo wpadał w gniew, ale też szybko się 
uspokajał. Mówił głośno, stanowczo, lecz „trochę zająkliwie”. Odziedziczył po 
ojcu kraj zjednoczony, ale jeszcze słaby, mały i zniszczony wojnami z sąsiadami. 
Dlatego całe swoje długie, bo trwające 40 lat panowanie, poświęcił na odbudo-
wę i wzmocnienie Polski. 

Król rozpoczął swe panowanie od zabiegów dyplomatycznych zmierzających 
do rozwiązania konfliktów z sąsiadami. Już w 1335 roku zawarł pokój z Czecha-
mi, odstępując im Śląsk, który osiem lat później próbował odzyskać zbrojnie, ale 
bez powodzenia. Pokój w Namysłowie w 1348 roku związał te ziemie na trwa-
łe z królestwem Czech. Z Krzyżakami po długotrwałych procesach Kazimierz 
podpisał w  1343 roku pokój w  Kaliszu, w  którym polski władca zrezygnował 
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z pretensji do Pomorza Gdańskiego. Król przyłączył natomiast do Polski Ma-
zowsze płockie (reszta była lennem), Wałcz z  Czaplinkiem i  Drahimem oraz 
Ruś Halicko-Włodzimierską, gdzie rywalizował z Wielkim Księstwem Litew-
skim. Pod koniec panowania udało się władcy umocnić polskie rządy na Rusi. 
W 1356 roku zapewnił miastu Lwów lokację na prawie magdeburskim. 

Kazimierz Wielki stał się także arbitrem rozsądzającym spory między 
innymi monarchami. W  1364 roku zakończyła się sprawa arbitrażu zaże-
gnującego konflikt między Luksemburgami i  Andegawenami, przy udziale 
Habsburgów. Z  tej okazji w  Krakowie odbył się słynny zjazd monarchów, 
uczczony ucztą w  domu Mikołaja Wierzynka. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: cesarz rzymski Karol Luksemburski, Ludwik Węgierski, Zygmunt 
król Danii, Piotr de Lusignan król Cypru, Otton Wittelsbach, margrabia 
brandenburski, oraz wielu innych książąt piastowskich ze Śląska i Mazowsza. 
Kamienica, gdzie ucztowali tak zacni goście, stoi do dzisiaj w Rynku Głów-
nym w Krakowie, znajduje się w niej restauracja „Wierzynek”. O znaczeniu 
Kazimierza w Europie świadczy także ślub jego wnuczki Elżbiety z cesarzem 
Karolem IV.

Korona Królestwa Polskiego

Za czasów Kazimierza Wielkiego państwo polskie poczęto nazywać: Corona 
Regni Poloniae, czyli Koroną Królestwa Polskiego. Król dążył do wzmocnienia 
władzy monarchy oraz do ściślejszego zjednoczenia państwa poprzez stworze-
nie odpowiedniej administracji. Mądry władca nie zlikwidował dawnych urzę-
dów dzielnicowych, jedynie zmienił ich charakter. Choć pozostawił wojewodów 
i kasztelanów, dawniej najważniejszych urzędników dzielnicowych, to faktycz-
na władza administracyjna przeszła w ręce urzędników zwanych starostami (te 
urzędy na wzór czeski wprowadzał już Łokietek). Byli oni mianowani i bezpo-
średnio zależni od króla, który mógł ich w każdej chwili odwołać. Rezydowali 
w grodach, dowodzili wojskiem, sprawowali władzę sądowniczą, zarządzali do-
brami królewskimi. Wprowadzenie nowych zasad zarządzania dobrami królew-
skimi oraz odebranie prywatnym osobom majątków monarszych, bezprawnie 
zagarniętych w latach zamętu i zamieszek, w znacznym stopniu przyczyniło się 
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Jan Matejko, Kazimierz Wielki, 1890
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do zapełnienia pustego dawniej skarbca; podobnie jak podniesienie dochodów 
z żup solnych oraz skuteczniej egzekwowanych podatków.

Kazimierz Wielki chciał zbudować silne państwo, dlatego wyznawał za-
sadę: „jeden król, jedno prawo, jeden pieniądz”. Bardzo ważną reformą prze-
prowadzoną przez władcę było ujednolicenie prawa. Dotychczas istniały 
poważne różnice między prawem zwyczajowym Wielkopolski i  Małopolski. 
Dlatego na polecenie króla prawnicy opracowali dwa statuty różne dla tych 

Marcelo Bacciarelli, Kazimierz Wielki słuchający próśb chłopów, Zamek Królewski w Warszawie
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dwóch dawnych dzielnic (dla Małopolski tzw. statut wiślicki). Dla miast usta-
nowił sąd najwyższy na zamku w  Krakowie. Wprowadził też jeden pieniądz 
w całym kraju. Był nim srebrny grosz, czyli pieniądz „gruby”.

Już za życia Wielki

Króla Kazimierza już za życia nazwano Wielkim, a kronikarz Jan Długosz na-
pisał o nim, że „zastawszy Polskę glinianą, drewnianą i nieschludną, pozostawił 
ją murowaną, ozdobną i wspaniałą”. Za jego panowania lokowano 65 miast, 27 
otoczono murami, zbudowano 53 warowne zamki. Na wapiennych skałach od 
Wawelu do Częstochowy wzniesiono obronne zamki, które strzegły naszej gra-
nicy z Czechami. Jest to tzw. Szlak Orlich Gniazd. Do dzisiaj przetrwały ich 
ruiny m.in. w Ojcowie, Rabsztynie, Smoleniu, Ogrodzieńcu, Bobolicach, Olsz-
tynie. Jedyne zachowane orle gniazdo to Pieskowa Skała. Za rządów Kazimierza 
Wielkiego powstało ponadto 100 nowych miast i 1000 wsi. Król dbał o rozwój 
miast, rzemiosła i kupiectwa. 

Działania króla szczególnie sprzyjały miastom, zwłaszcza położonym na 
szlakach handlowych, przebiegających przez ziemie polskie ze wschodu na 
zachód oraz z  południa na północ. Najbardziej uprzywilejowanym pod tym 
względem był stołeczny Kraków. Zatrzymywały się tutaj kupieckie karawany 
z Niemiec i Czech, te udające się dalej na Ruś, a także ku osadom nad Mo-
rzem Czarnym. Natomiast kupcy z  Konstantynopola, krajów bałkańskich 
i  Węgier wędrowali starym szlakiem bursztynowym na wybrzeże Bałtyku. 
Głównymi artykułami wywożonymi z Polski były: sól, ołów, drewno i zboże. 
Natomiast z zagranicy sprowadzano: sukno i  różne inne tkaniny, miedź, ko-
rzenie, węgierskie wina. O zamożności krakowskich kupców świadczy choć-
by fakt, że od jednego z nich, Mikołaja Wierzynka, pożyczał pieniądze nawet 
 cesarz niemiecki Karol IV. 

Monarcha dbał o chłopów, czego wyrazem jest nie tylko legenda o kmie-
cym królu, ale jego troska o pracujących na roli. Chłopi byli całkowicie wolni, nie 
mieli żadnych zobowiązań wobec właścicieli poza tymi wynikającymi z dzierża-
wy. Surowe kary czekały tych, którzy dopuszczali się nadużyć nad włościanami.

„Kazimierz Wielki dbały o siłę fizyczną i materialną, nie zapominał jed-
nak, że podstawą wszystkiego są zawsze siły moralne i umysłowe. Największą 
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siłą moralną społeczeństwa polskiego była jednolitość polskiej prowincji ko-
ścielnej, dzięki czemu utrzymała się świadomość jedności narodowej i Króle-
stwo Polskie mogło się zrosnąć na nowo. Kazimierz Wielki rozumiał dobrze, 
ile zawdzięcza Kościołowi polskiemu w tym, że panuje nad zjednoczonymi 
dzielnicami, iż oprócz Mazowsza i Śląska cała Polska tworzyła jedno pano-
wanie” – pisał o nim Feliks Koneczny. 

Wzrost znaczenia politycznego i gospodarczego Polski przyczynił się do 
nawiązania bliskich kontaktów z krajami Europy Zachodniej także w dziedzi-
nie kultury. Potrzeba rozwinięcia studiów prawniczych skłoniła Kazimierza do 
podjęcia starań o założenie w Krakowie wyższej uczelni. Po otrzymaniu zgody 
papieża Urbana V monarcha wydał 12 maja 1364 roku Akt założenia Studium 
Generalnego, czyli uniwersytetu. Akademia Krakowska była drugim (po pra-
skim) w Europie Środkowej uniwersytetem. Pierwsze wykłady, czyli lekcje dla 
studentów, nazywanych wtedy żakami, odbywały się na Wawelu. Założona na 
wzór włoski (uniwersytety w Bolonii i Padwie) akademia była korporacją stu-
dentów wybierających sobie profesorów. Uczelnia składała się z ośmiu katedr 
prawa, dwóch medycyny i katedry filozofii. Król Kazimierz uposażył uczelnię 
z królewskich żup solnych i nadzorował bezpośrednio przez swojego kancle-
rza, a nie jak to było przyjęte przez biskupa. W ten sposób uniwersytet miał 
kształcić kadry dla służby państwowej. Uniwersytet przerwał działalność wraz 
ze śmiercią fundatora i został odnowiony dopiero przez królową Jadwigę.

Pożegnanie z ziemskim życiem

Król Kazimierz umocnił państwo polskie, ale mimo kilku związków mał-
żeńskich nie pozostawił legalnego, męskiego potomka. „Licząc w roku 1370 
sześćdziesiąt lat wieku, Kazimierz Wielki był zupełnie zdrów i krzepki, gdy 
wtem uległ przygodzie. Polując w województwie sieradzkiem, spadł z konia 
i złamał nogę. Ale pomimo to odbywał wycieczki konno, nie bardzo słucha-
jąc lekarza Henryka z  Kolonii. Na jednej z  takich wycieczek nagle zanie-
mógł i musiał osiem dni przeleżeć w klasztorze po drodze, w Koprzywnicy, 
bo się tymczasem zbliżył wielce do Wisły. Dźwignął się tu jeszcze i ruszył 
do Osieka; tu znowu się pogorszyło, ale król, nie zważając na to, ruszył do 
Krakowa. Dojechał do stolicy dnia 30 października 1370 roku, ale nazajutrz 
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tracił już chwilowo przytomność, a o wschodzie słońca dnia 5 listopada za-
kończył życie, tak pożyteczne dla Polski” – notował Koneczny. 

Żałobny orszak króla Kazimierza Wielkiego zaczynały cztery wozy, 
a każdy zaprzężony w  czwórkę czarnych koni; za nimi kroczyło 40 rycerzy, 
a dalej rycerz przebrany za zmarłego króla, za nim zaś 600 ludzi ze świecami, 
potem księża i zakonnicy, a następnie dworzanin rozrzucający z mis srebrnych 
srebrne grosze. Za nim dopiero trumna ze zmarłym królem i  300 dworzan 
czarno ubranych. Na końcu zaś szedł nowy król z arcybiskupem, biskupami 
i  innymi dostojnikami. Mszę żałobną odprawiano w  katedrze, gdzie przed 
ołtarzem rozstawiano różne złote i srebrne naczynia, których król używał za 
życia. Przyprowadzano także konia ze stajni królewskiej. Było to pożegnanie 
z ziemskim życiem.

Kazimierz był ostatnim władcą Polski z  dynastii piastowskiej, której 
przedstawiciele władali państwem polskim przez ponad 400 lat. Była to pierw-
sza polska dynastia i jedyna pochodząca z Polski. To ona stworzyła nasze pań-
stwo i  wprowadziła je do chrześcijańskiej Europy. To jej herb rodowy, biały 
orzeł, jest do dziś godłem Polski.

Literatura:
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Dąbrowski Jan, Kazimierz Wielki: Twórca Korony Królestwa Polskiego, Kraków 2007.
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Nowak Andrzej, Dzieje Polski, t. 2 (1202-1340), Od rozbicia do nowej Polski, Kraków 2015.



Według historyka Oskara Haleckiego św. Jadwiga swoją dojrzałością i zaangażowaniem 
w sprawy państwowe zmieniła losy Europy Środkowowschodniej. Marcelo Bacciarelli, 

Królowa Jadwiga, 1768-1771, olej na blasze miedzianej, Zamek Królewski w Warszawie
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JADWIGA  
I WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

ŚWIĘTA KRÓLOWA
Dźwięk dzwonów w  katedrze wawelskiej, 16 października 1384 roku, 
obwieszczał, że koronowano nowego króla Polski. Została nim 10-letnia 
dziewczynka, Jadwiga, która trzy dni wcześniej przybyła do Krakowa z Węgier. 
Dwa lata później dzięki jej małżeństwu z księciem Jagiełłą pogańska Litwa 
została ochrzczona. 

Mimo młodego wieku Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego, króla Węgier 
i Polski, prawnuczka Władysława Łokietka, była dobrze przygotowana do 
roli władcy. Jako czteroletnia dziewczynka została zaślubiona (sponsalia in 
futuro) z ośmioletnim księciem z Austrii, Wilhelmem Habsburgiem. Jednak, 
aby takie małżeństwo było ważne, należało je potwierdzić po osiągnięciu 
pełnoletniości. Panowie polscy nie zamierzali wchodzić w układy z Habs-
burgami i  na męża Jadwigi wybrali wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. 
Warunki planowanego związku ustalono w Krewie 14 sierpnia 1385 roku. 
W zamian za rękę Jadwigi wielki książę zobowiązał się przyjąć chrzest wraz 
z braćmi, krewnymi oraz poddanymi litewskimi, odzyskać utracone niegdyś 
przez Polskę i  Litwę ziemie, wypłacić Habsburgom 200 tysięcy florenów 
za zerwanie sponsaliów (ślub z Wilhelmem), wypuścić na wolność wszyst-
kich jeńców polskich na Litwie oraz włączyć Wielkie Księstwo Litewskie 
do Królestwa Polskiego. 

j
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Wilhelm co prawda przybył do Krakowa, aby poślubić narzeczoną i objąć 
władzę w  Polsce, ale panowie małopolscy nie dopuścili do spotkania pary 
i zmusili Habsburga do opuszczenia stolicy. Wkrótce potem do Polski przy-
był Jagiełło, który w  lutym 1386 roku został najpierw w Lublinie wybrany 
przez szlachtę na tron królewski, następnie w Krakowie w wawelskiej kate-
drze wraz z braćmi i krewnymi ochrzczony, a na koniec, po ślubie z Jadwigą, 
koronowany na króla. 

Chrystianizacja Litwy

Choć przed ślubem z księciem Jadwiga uroczyście odwołała w katedrze sponsa-
lia z Wilhelmem, Habsburgowie, a także Krzyżacy, oskarżali królową o bigamię, 
a króla o przyjęcie chrztu tylko dla zdobycia korony. Po zbadaniu sprawy plotkom 
tym zaprzeczył papież Urban VI, ogłaszając, że małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą zo-
stało zawarte zgodnie z prawem, a król jest prawowiernym chrześcijaninem. 

O zaangażowaniu się monarchy w dzieło chrystianizacji Litwy Jan Dłu-
gosz pisał: „Władysław, król polski, postanowiwszy naród litewski, tak jako się 
był w umowie z Polakami i z królową Jadwigą zobowiązał, z pogaństwa i ciem-
noty bałwochwalczej wywieść i nawrócić do prawej wiary chrześcijańskiej, nad 
wszystko pragnąc wzrostu i rozszerzenia tejże wiary, w towarzystwie Bodzanty, 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i wielu innych z królestwa polskiego mężów du-
chownych (...) wybrał się do Litwy, gdzie jeszcze dotychczas Chrystus niezna-
ny był i nienawidzony. (...) Przybywszy na Litwę, złożył w dzień popielcowy 
zjazd walny w  Wilnie. Na który, gdy z  rozkazu króla zebrali się bracia kró-
lewscy, Skiergiełło ks. trocki, Witold ks. grodzieński, Włodzimierz ks. kijow-
ski, Korybut ks. nowogrodzki i znaczna liczba rycerzy i ludu. Władysław król 
polski, z pomocą chrześcijańskich książąt, którzy wraz z nim przybyli, pracował 
nad szlachtą i ludem, aby porzuciwszy fałszywych bogów dotychczas w ślepocie 
pogańskiej wyznawanych, skłonili się do uznania i czci jednego prawdziwego 
Boga i przyjęcia jego prawdziwej chrześcijańskiej religii. (...) Starając się o to 
gorliwie, aby wiara przezeń w Litwie zaszczepiona coraz więcej rozkrzewiała 
się i  utwierdzała pobożny król Władysław założył w  mieście Wilnie kościół 
katedralny ku czci św. Trójcy a pod wezwaniem św. Stanisława, chwalebnego 
i przesławnego biskupa i męczennika, iżby dwa narody, polski i litewski, które 
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jednością wiary i religii, jak również jednością berła i panowania z sobą połą-
czył, wspólnego także patrona miały”.

Tymczasem Jadwiga, która nie uczestniczyła osobiście w misji chrystiani-
zacyjnej na Litwie, ale wspierała ją modlitwą i materialnie, wyposażając świą-
tynie w księgi i sprzęty liturgiczne, a także posyłając duchownych, zimą 1387 
roku poprowadziła zbrojną wyprawę na Ruś Czerwoną, poddając pod swoją 
władzę wszystkie zamki i miasta, a usuwając panowanie węgierskie. Potwier-
dziła też przywileje miasta Lwowa.

Królowa starała się na drodze pokojowej odzyskać od Krzyżaków od-
daną im w zastaw w 1392 roku przez Władysława Opolczyka ziemię do-
brzyńską i nawet osobiście spotkała się z wielkim mistrzem Konradem von 
Jungingen w  czerwcu 1397 roku we Włocławku. Widząc nieustępliwość 
i  złą wolę zakonu w  rozwiązaniu konfliktów, przepowiedziała im wielką 
wojnę i karę z woli Boga.

Mądrość właściwa świętym

Jadwiga była znana ze swej pobożności i oddania Bogu, a obowiązki władcy 
wypełniała w zgodzie z chrześcijańskim ideałem. Zabiegała przede wszystkim 
o zbawienie swoich poddanych. Długie godziny spędzała na modlitwie w ka-
tedrze wawelskiej przed wielkim czarnym krzyżem, który do dzisiaj wisi tam, 
gdzie przed wiekami, i jest nazywany „Krucyfiksem Jadwigi”. Jan Długosz na-
pisał o niej, że: „Wzgardziwszy próżnością i wszelakimi marnościami świata, 
wszystek umysł swój zajmowała modlitwą i czytaniem ksiąg świętych jako Pi-
sma Starego i Nowego Zakonu, homilii czterech doktorów, żywotów świętych 
Pańskich, kazań, dziejów męczeństwa, modlitw i bogomyślności św. Bernarda, 
św. Ambrożego, objawień św. Brygidy i wielu innych z  łacińskiego języka na 
polski przełożonych. (...) Ona przez Wielki Post i Adwent poskramiała cia-
ło swoje włosiennicą i  nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej 
szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i  wobec wszelkich nę-
dzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu (...) 
pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i  nie-
zmierną miłością Boga”.
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Królowa była pierwszym pol-
skim władcą, który odwiedził klasz-
tor paulinów na Jasnej Górze i modlił 
się przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej, Czarnej 
Madonny. Po unieważnieniu wszyst-
kich fundacji Władysława Opolczy-
ka (w  tym klasztoru jasnogórskiego) 
z powodu konfliktu księcia z królem, 
za namową Jadwigi, Jagiełło, „mając 
na uwadze Boską nagrodę oraz zba-
wienie nasze i  małżonki naszej naj-
droższej”, dokonał nowej fundacji 
kościoła, klasztoru i  jego uposażenia. 
Wyrazem wdzięczności dla funda-
torów był zapis w  Konstytucjach za-
konu (art. 209): „W  każdym naszym 
klasztorze corocznie w miesiącu listopadzie niech będzie odprawiana Msza św. 
za Ludwika, króla węgierskiego, wielkiego dobrodzieja zakonu, za żonę jego 
i dzieci, a druga Msza św. za Władysława Jagiełłę, króla polskiego i wielkiego 
dobrodzieja zakonu w Polsce, i za całą jego rodzinę”. 

Królowa wraz z mężem lub samodzielnie ustanowiła poza tym liczne fun-
dacje kościelne. Wspólnie ufundowali klasztor benedyktynów słowiańskich 
na Kleparzu oraz klasztor karmelitów w Krakowie na Piasku. Przygotowywali 
również fundację kanoników regularnych na Kazimierzu, którą król doprowa-
dził do końca w 1405 roku. W katedrze wawelskiej Jadwiga ustanowiła kole-
gium psałterzystów i kilka ołtarzy (altarii). 

Para królewska wystarała się w Stolicy Apostolskiej o powstanie wydzia-
łu teologii w Krakowie, ustanowionego bullą Bonifacego IX z 1397 roku. 600 
lat później papież św. Jan Paweł II mówił: „Święta fundatorka uniwersyte-
tu – Jadwiga, w  mądrości właściwej świętym, wiedziała, że uniwersytet, jako 
wspólnota ludzi poszukujących prawdy, jest niezbędny dla życia narodu i dla 
życia Kościoła. Dlatego wytrwale dążyła do tego, aby odrodzić Akademię Kra-
kowską fundacji Kazimierzowskiej i  ubogacić ją o Wydział Teologiczny. Akt 

Jan Matejko, Władysław Jagiełło z Witoldem 
modlący się przed bitwą pod Grunwaldem, 
1855,  Muzeum Narodowe w Warszawie
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niezmiernie ważny, gdyż wedle ówczesnych kryteriów dopiero fundacja wy-
działu teologicznego dawała uczelni pełne prawo obywatelstwa i rodzaj nobili-
tacji w ówczesnym świecie akademickim. Jadwiga zabiegała więc o to wytrwale 
u papieża Bonifacego IX, który w roku 1397, a więc dokładnie sześć wieków 
temu, przychylił się do jej próśb, erygując Wydział Teologiczny na uniwersy-
tecie krakowskim uroczystą bullą Eximiae devotionis affectus. Wtedy dopiero 
uniwersytet krakowski w pełni zaistniał na mapie uniwersytetów europejskich, 
a państwo jagiellońskie znalazło się na poziomie analogicznym do krajów za-
chodnich. Uniwersytet krakowski rozwijał się bardzo szybko. W ciągu wieku 
XV osiągnął poziom największych i najznakomitszych uniwersytetów ówcze-
snej Europy. Stawiano go obok paryskiej Sorbony czy też obok starszych od 
niego uniwersytetów włoskich w Bolonii i Padwie, nie zapominając o sąsiadu-
jących z Krakowem uniwersytetach w Pradze, Wiedniu i w Pecsu na Węgrzech. 
Ten złoty okres w dziejach uniwersytetu zaowocował licznymi postaciami wy-
bitnych profesorów i studentów. (...)”.

W  tym samym roku Jadwiga rozpoczęła starania o  założenie przy uni-
wersytecie w Pradze kolegium dla studentów teologii z Litwy, aby wzmocnić 
młody litewski Kościół i zapewnić mu wykształconych duchownych. 

Patronka Polaków

Królowa długo oczekiwała na urodzenie dziecka. W końcu 22 czerwca 1399 
roku wydała na świat córkę Elżbietę Bonifację, której ojcem chrzestnym zgo-
dził się być sam papież Bonifacy. Kuzyn króla Jagiełły, książę Witold, przysłał 
w darze srebrną kołyskę. Dziewczynka żyła zaledwie trzy tygodnie. 25-letnia 
Jadwiga umarła cztery dni po niej, 17 lipca, na zamku krakowskim: „Zmar-
ła dziś w południe Najjaśniejsza Pani Jadwiga, królowa Polski i dziedziczka 
Węgier, niestrudzona szerzycielka chwały Bożej, obrończyni Kościoła, sługa 
sprawiedliwości, wzór wszelkich cnót, pokorna i  łaskawa matka sierot, któ-
rej podobnego człowieka z rodu królewskiego nie widziano na całym obsza-
rze świata” – zapisano w Kalendarzu krakowskim. Przed śmiercią zobowiązała 
Władysława Jagiełłę do fundacji uniwersytetu i  zapisała uczelni swoje klej-
noty i  szaty. Król wypełnił testament żony i odnowił uniwersytet krakowski 
26   lipca 1400 roku.
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Obie zmarłe pochowano we wspólnej trumnie w  katedrze wawelskiej. 
Po śmierci Wawelska Pani nie została zapomniana i cieszyła się wielką czcią 
wśród poddanych i w rodzinie królewskiej. Wszystkie najstarsze córki w dy-
nastii Jagiellonów otrzymywały na jej cześć imię Jadwiga. Kronikarz Jan Dłu-
gosz pisał o niej: „Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje 
i cnoty”. Kult królowej trwał przez wieki i wszyscy nazywali ją świętą. Jednak 
starania o  kanonizację Jadwigi przez długi czas kończyły się niepowodze-
niem. Dopiero po sześciuset latach polski papież Jan Paweł II ogłosił ją świę-
tą i patronką Polski. 

Wojna z Zakonem Krzyżackim, unia z Litwą

W 1409 roku wybuchła od dawna spodziewana i przepowiedziana przez Ja-
dwigę wojna z Zakonem Krzyżackim. Do decydującego starcia doszło 15 lipca 
1410 roku na polach Grunwaldu. Naprzeciwko siebie stanęły wojska zakonu 
wspierane przez doborowe rycerstwo z wielu europejskich krajów oraz połą-
czone armie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Przed bi-
twą mistrz krzyżacki przysłał Jagielle dwa nagie miecze, aby pomogły Polakom 
w walce i dodały im odwagi. Mistrz był przekonany bowiem o swoim zwycię-
stwie i nie doceniał przeciwnika. Jagiełło przyjął nieszczery dar. Miecze przez 
następne wieki były przechowywane w skarbcu koronnym, razem z insygniami 
królewskimi. Zaginęły po trzecim rozbiorze Polski, po 1795 roku. Król nie brał 
czynnego udziału w bitwie, ale wbrew przyjętemu zwyczajowi obserwował pole 
bitwy i wydawał rozkazy, faktycznie dowodząc swoimi wojskami. 

Bitwa pod Grunwaldem zakończyła się całkowitym zwycięstwem strony 
polsko-litewskiej i  rozgromieniem potęgi Krzyżaków. W  walce zginęła cała 
krzyżacka starszyzna i sam wielki mistrz Ulryk von Jungingen. Polacy zdoby-
li 51 sztandarów zakonnych, które złożono w katedrze wawelskiej, na ołtarzu 
Ojczyzny przed św. Stanisławem. Była to nie tylko jedna z największych śre-
dniowiecznych bitew, ale i jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. 
Dzień zwycięstwa nad Krzyżakami był pierwszym polskim świętem naro-
dowym. Przed bitwą polscy rycerze śpiewali pieśń Bogurodzica, uznawaną za 
pierwszy polski hymn. Zwycięstwo nad Krzyżakami zapewniło Jagielle wielką 
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sławę, choć nie zdobył stolicy państwa zakonnego, Malborka, a pokój toruński 
podpisany w 1411 roku niewiele przyniósł Polsce. 

Związek Polski i Litwy został umocniony przez zawarcie w 1413 roku unii 
w  Horodle. W  obu państwach wzrosło poczucie, że tylko wspólnymi siłami 
można skutecznie przeciwstawić się zagrożeniu ze strony krzyżackiego zako-
nu i innych wrogów. Warto przypomnieć słowa horodelskiej unii: „Wiadomo 
wszystkim, że nie dostąpi zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miło-
ści, która nie działa opacznie, lecz promieniejąc własną dobrocią, zwaśnionych 
godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiści, uśmierza gniewy i daje wszyst-
kim pokarm pokoju, rozproszone zbiera, znękane krzepi, szorstkie wyrównu-
je, krzywe prostuje, wszystkie cnoty wspomaga, nikogo nie krzywdzi, wszystko 
miłuje, tak że ktokolwiek w  jej ramiona się ucieka, znajdzie bezpieczeństwo 
i nie będzie się obawiał niczyjej napaści. Przez nią prawa się tworzą, królestwa 
rządzą, miasta porządkują i  stan Rzeczypospolitej do najlepszego końca do-
chodzi; ona wśród wszystkich cnót pierwsze miejsce zajmuje, a kto nią wzgar-
dzi, wszelkie dobro utraci”. Są to zapewne słowa wyjątkowe jak na dokument 
polityczny, czyniące ze związku dwóch państw akt duchowej miłości. I  choć 
stosunki polsko-litewskie nie były wolne od konfliktów, unia związała oba pań-
stwa na czterysta lat.

Pod panowaniem dynastii Jagiellonów, której rządy zapoczątkował Wła-
dysław Jagiełło, Polska stała się europejską potęgą i mocarstwem, a jej obszar 
rozciągał się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Pierwszy na tronie 
Polski Jagiellon zmarł w 1434 roku na zapalenie płuc, którego nabawił się, słu-
chając do późnej nocy w lesie śpiewu słowika. Spoczywa w pięknym, marmu-
rowym sarkofagu, w katedrze na Wawelu. 
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Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy, Władysław II Jagiełło, Wrocław 2006.
Nikodem Jarosław, Jadwiga. Król Polski, Wrocław 2009.
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Nie zachował się żaden wizerunek Pawła Włodkowica z jego czasów. 
Wszystkie jego portrety są wyobrażeniem późniejszych autorów.

 Jan Matejko, Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV. Nowe prądy. Husytyzm 
i Humanizm, 1889, olej na desce, Muzeum Narodowe w Warszawie



– 71 –

PAWEŁ WŁODKOWIC
MĄŻ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ MĄDROŚĆ

Paweł pochodził z ziemi dobrzyńskiej, gdzie urodził się około 1370 roku jako syn 
Włodka z  rodu Dołęgów, posiadacza Brudzenia. Studiował w  czeskiej Pradze 
oraz we włoskiej Padwie, gdzie ukończył prawo kanoniczne pod kierunkiem wy-
bitnego uczonego Franciszka Zabarelli. Nie odbył jednak promocji doktoratu, ze 
względu na jej wysokie koszty. Uzyskał za to zezwolenie na jej przeprowadzenie 
w Krakowie w 1411 roku. Z tej okazji rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stani-
sław ze Skarbimierza mówił o Pawle: „Raduj się, Polsko, bo masz oto męża wy-
branego spośród wielu, który «osiągnął mądrość», i przez nią sprawować będzie 
sądy i czynić sprawiedliwość, a prawdę głosić wokoło”. W 1414 roku Włodkowic 
sam został wybrany rektorem krakowskiej uczelni. 

O władzy nad niewiernymi 

W tym samym roku uczony prawnik wszedł w skład polskiej delegacji na so-
bór powszechny w Konstancji, obradujący w latach 1414-1418. Było to wiel-
kie zgromadzenie przedstawicieli wyższego duchowieństwa, monarchów 

„A  ja wróciłbym jeszcze do mądrości starego mistrza, Pawła Włodkowica, 
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w  XV wieku, który głosił, iż trzeba 
zabezpieczyć następujące prawa narodów: do istnienia, do wolności, 
do niepodległości, do własnej kultury, do godziwego rozwoju” – mówił 
o średniowiecznym uczonym św. Jan Paweł II.

j



– 72 –

i  dostojników z  różnych państw europejskich. Według kronikarskich źródeł, 
do Konstancji przybyło 24 kardynałów, około 400 arcybiskupów i  biskupów 
oraz kilkuset uczonych, zarówno duchownych, jak i  świeckich. Przybył tam 
również cesarz Zygmunt Luksemburski. Liczono na zakończenie wielkiej schi-
zmy zachodniej, przeprowadzenie reform, unię z prawosławiem i rozwiązanie 
wielkich konfliktów politycznych. Na czele polskiej delegacji stał arcybiskup 
gnieźnieński Mikołaj Trąba, a wśród posłów, obok Pawła Włodkowica, znaj-
dowali się doświadczeni prawnicy i  dyplomaci – Jakub z  Kurdwanowa oraz 
Andrzej Łaskarzyc, który od 1413 roku wprowadzał Włodkowica w  sprawy 
konfliktu polsko-krzyżackiego. Król Jagiełło chciał wykorzystać obrady soboru 
do przedstawienia międzynarodowej społeczności tego właśnie sporu.

Włodkowic jeszcze w  drodze do Konstancji ułożył traktat De annatis, 
w którym zajął się reformą Kościoła. Uważał, że papież mający w Kościele naj-
wyższą władzę ma prawo do nakładania świadczeń pieniężnych na duchowień-
stwo, ale tylko w  przypadku słusznej przyczyny, a  nie stale, ponieważ system 
płacenia na rzecz Kurii Rzymskiej danin z nadawanych przez papiestwo urzę-
dów i beneficjów kościelnych powodował liczne nadużycia i symonię (sprzedaż 
godności kościelnych). Tą ostatnią sprawą zajął się także w osobnym dziele.

Na soborze szczególne zainteresowanie i  uznanie wywołał wygłoszo-
ny przez Pawła Włodkowica traktat O władzy papieskiej i  cesarskiej nad nie-
wiernymi. Stwierdził w  nim, że nikt, ani papież, ani cesarz nie mają prawa 
zabierania ziemi poganom i przekazywania jej komuś innemu. Podobnie nie 
wolno nawracać pogan na wiarę chrześcijańską mieczem i przemocą, gdyż jest 
to sprzeczne z przykazaniem miłości bliźniego. Mówca stwierdzał: „Poganom, 
chociaż nie uznają cesarstwa rzymskiego, nie wolno odbierać ich państw, po-
siadłości i zakresu władzy, ponieważ posiadają to bez popełnienia grzechu i za 
sprawą Boga, który stworzył to wszystko dla człowieka”. Pogląd ten wybiegał 
ponad ówczesne pojęcia, a w szczególny sposób był on oskarżeniem Krzyża-
ków, którzy przy pomocy miecza nawracali najpierw ludność Prus, a później 
mieszkańców Litwy. „Tylko papież ma wypowiadać wojnę niewiernym, a nie 
inni, chyba gdzie kto walczy o swoje prawo. Wedle prawa naturalnego jest ja-
sne, że najlepsza monarchia jest tam, gdzie głównie panuje jeden. Jest więc 
konieczne mieć tylko jednego monarchę na świecie, ale nie może nim być 
cesarz, któremu nic do spraw duchownych, więc jest nim papież. Cesarz nie 
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ma kompetencji dawać upoważnienia do zajmowania ziem niewiernych, nie 
uznających jego imperium. Uzasadnienie: ponieważ do niego nie należy wła-
dza pierwotna, lecz podrzędna i wtórna, czyli wykonywanie takiej władzy. Pi-
sma cesarza nadane Krzyżakom z Prus czy innym, co do zajmowania ziem 
niewiernych, nie przyznają im żadnego prawa, lecz raczej zwodzą wiernych 
Chrystusowi, gdyż nic nie daje, kto daje, czego nie ma, i tego rodzaju pisma 
zarówno papieży jak i  cesarza nie mogły ich uprzywilejować, szczególnie 
wbrew prawu naturalnemu i boskiemu. Że Krzyżacy z Prus walcząc ze spo-
kojnymi niewiernymi, albo raczej napadając ich jako takich, nigdy nie mieli 
sprawiedliwej wojny z nimi. (...)”.

Już ponad 600 lat temu Paweł głosił, że każdy naród ma prawo do ist-
nienia, do wolności, do niepodległości, do własnej kultury, do godziwego roz-
woju i nie jest dozwolone zmuszać niewiernych bronią lub uciskami do wiary 
chrześcijańskiej. Przekonywał, że wiarę chrześcijańską skutecznie można sze-
rzyć tylko przez pokojowe głoszenie Ewangelii. „Gdzie mocniej działa siła niż 
miłość, tam szuka się tego, co stanowi własny interes, a nie Jezusa Chrystusa, 
i  stąd łatwo odstępuje się od reguły prawa Bożego. Wszelkie jednak prawo 
potępia tych, którzy napadają na pragnących żyć w pokoju: tak prawo natu-
ralne, które głosi: Czyń drugiemu to, czego sam pragniesz! Jak i prawo Bo-
skie, które potępia wszelką grabież zakazem: Nie kradnij! Zabrania przemocy 
przykazaniem: Nie zabijaj!”.

 
Uczony chrześcijański

Celem wystąpienia Włodkowica było, zgodne z  doktryną Kościoła katolic-
kiego, uznanie Zakonu Krzyżackiego za heretycki i  jego kasaty przez sobór. 
W  obronie Krzyżaków wystąpił jeden z  uczestników Soboru, dominikanin 
Jan Falkenberg, który zarzucił Polakom i  królowi Jagielle, że są „fałszywymi 
chrześcijanami, obrońcami i  wspólnikami niewiernych, a  król polski po fał-
szywym nawróceniu się, wrócił do pogaństwa”. W odpowiedzi Paweł Włod-
kowic wykazał, jak kłamliwe były oskarżenia Falkenberga. Króla Jagiełłę zaś 
nazwał najpobożniejszym z  wszystkich monarchów europejskich. Uznali to 
zebrani na Soborze i wyrazili pochwałę dla polskiego monarchy za krzewienie 
wiary chrześcijańskiej. Już po zamknięciu soboru, sam Falkenberg za głoszenie 
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nieprawdy został skazany na więzienie, a wymierzone w Polaków. Jego pismo 
Satyra potępiono jako obrażające moralność chrześcijańską.

Po powrocie z Konstancji Włodkowica ponownie wybrano rektorem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, a król Jagiełło ustanowił go swoim pełnomocnikiem 
w  kolejnym procesie polsko-krzyżackim przed Zygmuntem Luksemburskim. 
Włodkowic uzasadnił prawa Królestwa Polskiego do Pomorza Gdańskiego oraz 
ziem chełmińskiej i michałowskiej, a także prawa Litwy do Żmudzi, ale dowody 
te zostały przez Luksemburczyka zignorowane. W ogłoszonym wyroku potwier-
dził prawa Zakonu do wymienionych ziem. Dlatego Włodkowic doradził Jagiel-
le przeniesienie sporu polsko-krzyżackiego do Stolicy Apostolskiej i  poddanie 
się decyzji papieża Marcina V. Rzymski proces przeciągał się jednak w czasie, 
mimo że Paweł zgromadził opinie wybitnych prawników włoskich oraz przy-
gotował dla papieża obszerny materiał dowodowy i opracował kilka traktatów 
związanych ze stosunkami polsko-krzyżackimi. 

Przebywając w Rzymie jeszcze na początku 1424 roku, Włodkowic był świad-
kiem publicznego odwołania przez Jana Falkenberga oszczerstw przeciw Jagielle 
i Polakom. Po powrocie do kraju nie uczestniczył już w działaniach dyplomacji 
królewskiej. W sprawie sporu z Krzyżakami wypowiedział się ostatni raz w 1432 
roku, po kolejnym najeździe zakonnych rycerzy na północne polskie ziemie. Za-
proponował biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu i kanclerzowi 
koronnemu Janowi Szafrańcowi wytoczenie Krzyżakom procesu kanonicznego 
przez polskich biskupów. Uważał, że postępowanie sądowe mogłoby być najlep-
szym i ostatecznym środkiem rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Paweł zmarł najprawdopodobniej 2 marca 1436 roku (podana przez Jana Dłu-
gosza data 11 marca 1435 roku jest błędna, ponieważ zachował się sądowy doku-
ment z  9 października 1435 roku, na którym widnieje podpis Włodkowica jako 
świadka czynności prawnej) w wybudowanym przez siebie domu przy ulicy Kano-
niczej 16 w Krakowie. Dom po jego śmierci przejęła kapituła krakowska, przezna-
czając go na mieszkanie dla kanoników, a dochody z niego na nabożeństwa za duszę 
Włodkowica. Paweł został pochowany w katedrze na Wawelu. 

O intelektualnej spuściźnie uczonego tak pisze prof. Krzysztof Ożóg: „Na 
fundamencie prawa naturalnego i prawa narodów stworzył nowoczesną koncep-
cję stosunków międzynarodowych w  świecie chrześcijańskim oraz jego relacji 
z poganami i niewiernymi. Szczególnie mocno brzmiał głos Pawła Włodkowica 
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w Konstancji na największym forum średniowiecznej Europy, gdy wypowiadał 
się o prawach pogan jako bliźnich chrześcijan i pokojowym szerzeniu Ewan-
gelii. Wiele głębokich myśli sformułował także na temat państwa i  władzy 
królewskiej, podkreślając zadania monarchy wobec społeczeństwa i  jego rolę 
w zagwarantowaniu porządku prawnego oraz sprawiedliwości w państwie. Do 
myśli Pawła Włodkowica często odwoływał się św. Jan Paweł II, stwierdzając, 
że średniowieczny uczony wniósł wielki wkład w  tworzenie chrześcijańskiej 
Europy oraz w «rozwój człowieka i człowieczeństwa»”.
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KS. JAN DŁUGOSZ
KRONIKARZ POLSKICH DZIEJÓW

Jan Długosz był historykiem, kronikarzem, sekretarzem biskupa Zbigniewa 
Oleśnickiego, wychowawcą królewskich synów i  autorem jednego 
z  największych XV-wiecznych dzieł historiografii europejskiej Roczników, 
czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego.

Ojciec Długosza za wzięcie do niewoli w  bitwie pod Grunwaldem dwóch 
znacznych krzyżaków otrzymał zamek w  Brzeźnicy koło Radomska. Tam 
w 1415 roku przyszedł na świat przyszły kronikarz. Miał trzynastu braci i kilka 
sióstr. Wszyscy chłopcy nosili to samo imię – Jan, które ojciec uznał za szczę-
śliwe. Nazwał tak pierworodnego, ponieważ dwaj następni o innych imionach 
zmarli w dziecięctwie, już od czwartego, którym był właśnie kronikarz, każdy 
syn otrzymywał imię Jan. 

Na dworze biskupa Oleśnickiego 

Długosz rozpoczął naukę w wieku sześciu lat, a  jako trzynastolatek był już na 
Uniwersytecie Krakowskim. Studia przerwał jednak po trzech latach i w 1431 
roku znalazł się na służbie u  biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. 
Zaważyła ona zdecydowanie na życiu i postawie Długosza, który awansował na 
stanowisko osobistego sekretarza biskupa i  towarzyszył mu do końca jego dni. 

j
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Oleśnicki był jedną z  najwybitniej-
szych postaci swojej epoki. Karierę 
polityczną rozpoczynał w  kancela-
rii królewskiej Władysława Jagiełły, 
któremu pod Grunwaldem uratował 
życie, powalając kopią atakujące-
go monarchę rycerza miśnieńskiego 
Dypolda von Koekritz. Był potem 
negocjatorem króla w sprawach pol-
sko-krzyżackich. Za poparciem pa-
nów małopolskich został mianowany 
biskupem krakowskim. Zdecydo-
wanie przeciwstawiał się koronacji 
wielkiego księcia Witolda, która mo-
głaby osłabić związek Polski z Litwą. 
Wprowadzenie syna Jagiełły na tron 
Polski uzależniał od potwierdzenia 
przez króla przywilejów szlacheckich. 
Władysław przystał na to w  1430 
roku w  Jedlni. Po śmierci Jagiełły 

w 1433 roku Oleśnicki faktycznie przejął rządy w państwie. Wkrótce doprowa-
dził do elekcji i koronacji małoletniego Władysława III, syna króla z czwartego 
małżeństwa z Zofią Holszańską. W 1440 roku Zbigniew osadził Władysława 
na tronie węgierskim. Poparł wyprawę młodego króla przeciw Turkom, w 1443 
roku, w celu oswobodzenia części Bałkanów. Następną, w 1444 roku, próbował 
zatrzymać, gdyż nie miała szans na powodzenie. Pod Warną król poniósł klęskę 
i zginął na polu bitwy. Na politykę Kazimierza Jagiellończyka, następcy Warneń-
czyka, Oleśnicki nie miał już tak wielkiego wpływu.

Jako biskup krakowski przez 30 lat bardzo umiejętnie zarządzał die-
cezją. Na stanowiska wikariuszy generalnych powoływał wybitnych praw-
ników z  grona profesorów Uniwersytetu Krakowskiego. Zwoływał synody, 
które zajmowały się ujednoliceniem liturgii, karnością duchownych para-
fialnych i odnowieniem kultu świętych, głównych patronów Polski i diecezji: 
Floriana, Wacława, Wojciecha i  Stanisława. Fundował kościoły i  klasztory. 

Karta tytułowa Kroniki Polski Długosza
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Przy kościołach parafialnych zakładał bractwa religijne, aby bardziej związać 
wiernych z Kościołem. W 1443 roku, za 6 tys. grzywien, kupił od księcia cie-
szyńskiego Wacława księstwo siewierskie, które włączył do biskupstwa kra-
kowskiego. Odtąd biskupi krakowscy posiadali tytuł rzeczywistych książąt.

W służbie biskupa i Kościoła krakowskiego

Jan Długosz, który w  1440 roku przyjął święcenia kapłańskie, był związany 
z Oleśnickim przez ćwierć wieku. W służbie biskupa i Kościoła krakowskiego 
pełnił częste misje dyplomatyczne. Już w 1435 roku został wysłany do Bazylei 
na sobór, w 1449 przywiózł z Rzymu kapelusz kardynalski dla swego protek-
tora. W 1440 roku towarzyszył biskupowi w orszaku Władysława Warneńczy-
ka w czasie jego koronacji na króla Węgier, a w 1451 reprezentował kardynała 
Zbigniewa Oleśnickiego wobec króla w sporze między Polską i Litwą o Wołyń. 
Po śmierci Oleśnickiego Długosz popadł w  niełaskę, jako zwolennik Jakuba 
z Sienna, bratanka kardynała Oleśnickiego, kandydata do biskupstwa krakow-
skiego nominowanego przez papieża, ale zwalczanego przez Kazimierza Ja-
giellończyka. Jan razem z innymi stronnikami Jakuba został wygnany i stracił 
wtedy swój dom oraz warsztat pracy w  Krakowie. Po zaakceptowaniu przez 
kapitułę królewskiego kandydata w 1463 roku, Długosz odzyskał zaufanie mo-
narchy i w następnych latach uczestniczył w rokowaniach pokojowych z Krzy-
żakami, wyjeżdżał w poselstwach do Czech i Węgier, uczestniczył też w dwóch 
zjazdach przedstawicieli trzech królestw: Polski, Czech i  Węgier w  Nysie 
i Opawie w sprawie zakończenia konfliktu Jagiellonów z Maciejem Korwinem 
o Śląsk, Łużyce i Morawy. Z ostatnią misją dyplomatyczną wyruszył w listopa-
dzie 1478 roku do Wyszehradu, w celu zawarcia rozejmu polsko-węgierskiego. 
Poza podróżami służbowymi, jeszcze za życia biskupa Oleśnickiego, w 1450 
roku razem z Janem Elgotem pielgrzymował do Ziemi Świętej.

Kazimierz Jagiellończyk, zaledwie kilka lat po sporze o obsadę biskupstwa 
krakowskiego, powierzył Długoszowi wychowanie swoich synów. Wśród nich 
był przyszły święty, królewicz Kazimierz oraz królowie Polski: Jan Olbracht, 
Aleksander i  Zygmunt Stary. Według biografa, wahającego się kronikarza 
przekonał argument, że „nic lepszego nie może zrobić dla kraju, jak przygoto-
wać umysły tych, którzy mają nim rządzić”. Swoim wychowankom, którym nie 
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pobłażał i których nie rozpieszczał, przekazał miłość do historii, jako nauczy-
cielki życia. Towarzyszył królewiczom nie tylko w Krakowie, ale także w bene-
dyktyńskim klasztorze w Tyńcu, w Niepołomicach, Nowym Sączu i Lublinie. 

Sławny kronikarz

Jan Długosz przede wszystkim jednak zapisał się w  historii jako kronikarz 
polskich dziejów. Pozostawił po sobie niezwykle cenną spuściznę. Do pisa-
nia pierwszych prac zachęcili go biskup Oleśnicki i  jego otoczenie. Długosz 
spisał m.in. katalogi biskupów oraz żywoty świętych Stanisława i  Kingi. 
W  Banderia Prutenorum, które stanowi unikatowy zabytek w  historiografii 
europejskiej późnego średniowiecza, opisał krzyżackie chorągwie zdobyte pod 
Grunwaldem. Opracował najstarszy herbarz polskich rodów rycerskich, Zna-
ki i klejnoty Królestwa Polskiego, przedstawiający godło państwowe, oraz her-
by 17 ziem, 4 kapituł i herby 71 rodów rycerskich z dołączonymi zwięzłymi 
charakterystykami. 

Głównym dziełem kronikarza pozostają przygotowywane przez 25 lat, 
od 1455 roku do śmierci, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, 
opisujące w dwunastu księgach dzieje państwa od czasów najdawniejszych do 
1480 roku, będące dziełem głęboko religijnym i  patriotycznym. We wstępie 
do nich pisał: „Przepowiadam, że to dzieło może posłużyć królom, książętom 
i innym (...) za przykład i zwierciadło, które by ich zapalało do sławnych czy-
nów (...) wszystkiemi więc siłami należy dążyć do nauczenia się tego wszyst-
kiego z czego przychodzi nam niemały pożytek i dla wyćwiczenia umysłu i dla 
właściwego rządzenia państwem (...), jeśli ktoś nakłoni myśl do zapoznania 
się z historią (...), w krótkim czasie osiągnie szczyt wyższej wiedzy i mądrości 
(...). Tym sposobem może człowiek młody i niedojrzały przewyższyć starców 
posiadających znajomość tylko jednego wieku, albo przynajmniej im dorów-
nać”. Roczniki przewyższają inne ówczesne dzieła historiografii europejskiej. 
Długosz w  czasie pisania gromadził dokumenty, prowadził gruntowne ba-
dania i uczył się języków obcych. Wykazał się świetną znajomością geografii, 
o czym świadczy opis ziem nie tylko polskich, ale też Litwy, Rusi i Mołdawii 
we wstępnej części dzieła. Mimo przejętej od Oleśnickiego niechęci do dy-
nastii Jagiellonów kronikarz zgodnie ze swoim przekonaniem o  powinności 
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historyka dążył do pokazania prawdy, a nad własne uprzedzenia potrafił przed-
kładać uczciwość i miłość do Ojczyzny. 

Pod koniec życia, w  latach 1470-1480 Jan Długosz w Liber beneficiorum 
zinwentaryzował cały majątek Kościoła krakowskiego. Do dzisiaj zachowały 
się w oryginale trzy księgi, które poza statystycznym opisem dóbr, dają bezcen-
ne źródło poznania osadnictwa i mieszkańców ówczesnej Małopolski.

Hojny fundator

Długosz zawsze był oddany pracy dla dobra ojczyzny i  obywateli, i  tym ce-
lom podporządkowywał swoje działania. Nigdy nie dbał o  własne, prywatne 
interesy. Był niezwykle hojnym fundatorem. Zbudował murowane kościoły 
św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku, św. Stanisława i św. Marii Magdaleny 
w Szczepanowie, św. Małgorzaty w Raciborowicach oraz w Chotlu i Odecho-
wie. Przebudował romański kościół na Skałce i sprowadził do niego paulinów. 
Założył klasztor kanoników regularnych w  Kłobucku. Współuczestniczył 
w odbudowie spalonego w 1455 roku klasztoru klarysek w Krakowie. Wyposa-
żał świątynie w sprzęt liturgiczny. Na potrzeby instytucji kościelnych postawił 
murowane domy w Wiślicy, przebudował w Sandomierzu i Krakowie, założył 
dwie bursy: ubogich i  prawników. Czuwał też nad dokończeniem rozpoczę-
tej przez Zbigniewa Oleśnickiego fundacji bursy Jeruzalem oraz odnowieniem 
bursy węgierskiej. 

Pod koniec życia nie przyjął nominacji na arcybiskupstwo praskie, a wy-
brany arcybiskupem lwowskim nie zdążył objąć godności, gdyż zmarł w 1480 
roku. Jako kanonik został pochowany w  katedrze krakowskiej, ale po czte-
rech wiekach jego szczątki przeniesiono do Krypty Zasłużonych przy kościele 
oo. paulinów na Skałce, co dało początek temu panteonowi narodowemu.

Literatura:
Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. Drugie wydanie 
w przekładzie na język polski rozpoczęło się w 1961 i zakończyło w 2006.
Papée Fryderyk, Jan Długosz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. V, Kraków 1939-1946, s. 180.



Najpotężniejszy magnat w dziejach Rzeczpospolitej, Jan Zamoyski, łączył jednocześnie wojskowy urząd 
hetmana wielkiego koronnego i przywództwo państwowej dyplomacji – funkcję kanclerza wielkiego koronnego
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JAN SARIUSZ ZAMOYSKI
„BÓG MĘSTWEM MOIM I CHWAŁĄ”

Zamoyscy pieczętowali się herbem Jelita. Według legendy przodek rodu, rycerz 
Florian, został przebity trzema włóczniami w bitwie z Krzyżakami pod Płow-
cami w 1331 roku. Rodzicami Jana Sariusza, który przyszedł na świat 19 marca 
1542 roku na zamku w  Skokówce w  pobliżu miejsca, gdzie kilkadziesiąt lat 
później wybudował Zamość, byli Stanisław Zamoyski oraz Anna Herburtów-
na z Mizieńca. Jego ojciec był kalwinem i syna też „zborowi i modlitwom zbo-
rowym oddał”. 

Rektor dobrze zasłużony

Solidną naukę rozpoczął Jan w  szkole w  Krasnymstawie. 13-letni Zamoyski 
został paziem następcy tronu francuskiego, późniejszego króla Franciszka  II 
w Paryżu. Nad Sekwaną rozpoczął swoje studia w Kolegium Królewskim i na 
Sorbonie. Kontynuował je w Strasburgu. Z tych ostatnich studiów zrezygno-
wał, wybierając uniwersytet w  Padwie, gdzie był jednym z  tysiąca Polaków 

„I miała zaiste Polska czem się chlubić, dopóki żył ów tak wielki mówca i wódz. 
Po jego stracie ma państwo dostateczną przyczynę do opłakiwania swej szkody, 
jak długo losy nie zdarzą mu drugiego podobnego męża” – napisał w 1606 roku 
o Janie Zamoyskim historyk i humanista niemiecki, Matthaus Dresser.

j
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kształcących się na tej uczelni w XVI stuleciu. Zdobył tam sympatię rodaków, 
którzy wybrali go swym reprezentantem we władzach uniwersytetu. Jego po-
pularność, o którą umiał zabiegać, stale rosła i  latem 1563 roku został rekto-
rem uniwersytetu prawników. Wywiązał się z tej funkcji znakomicie. Wyrazem 
uznania dla jego kadencji była wmurowana w krużganku uczelni, przy wejściu 
do auli wielkiej, tablica z  napisem: „Sariuszowi Zamoyskiemu, synowi Sta-
nisława, starosty bełskiego i  hetmana nadwornego, obojga praw doktorowi, 
Polakowi, rektorowi dobrze zasłużonemu – Uniwersytet Prawników poświę-
cił 1  września 1564 roku”. Zdobył gruntowne wykształcenie humanistyczne 
i  prawnicze. Zajmował się historią ustroju starożytnego Rzymu i  jego repu-
blikańskich instytucji. Wtedy też wydał swą pierwszą pracę literacką De se-
natu Romano dedykowaną sekretarzowi królewskiemu, podkanclerzemu 
koronnemu Piotrowi Myszkowskiemu. Po latach ta znajomość zaowocowała 
mecenatem Zamoyskiego nad twórczością Jana Kochanowskiego związanego 
z Myszkowskim. 

Podczas włoskich studiów dojrzał, przeszedł na katolicyzm i  jak sam 
mawiał: „Padwa uczyniła mnie”. Do Polski wracał w 1565 roku z dyplomem 
doktora obojga praw i listem senatu Wenecji do króla Zygmunta Augusta po-
lecającym opiece monarchy Jana Zamoyskiego, który „w  przedziwny sposób 
pozyskał sobie życzliwość nie tylko całej młodzieży, która napłynęła do Padwy, 
lecz także wszystkich innych obywateli, a  szczególnie naszych urzędników”. 
Kariera polityczna stanęła przed nim otworem. 

Pod opieką podkanclerzego Myszkowskiego rozpoczął ją od stanowiska 
królewskiego sekretarza przy Zygmuncie Auguście. Radził sobie doskonale 
z najtrudniejszymi zadaniami. Potrafił dobrze i skutecznie przemawiać i zjed-
nywać sobie szlachtę. Zasłynął z  uporządkowania skarbu koronnego, czego 
efekty możemy podziwiać do dzisiaj w  Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w  Warszawie (tzw. inwentarz Jana Zamoyskiego). Czasu spędzonego wśród 
dokumentów nie zmarnował. „Ta jego dla ojczyzny usługa dobrze się opła-
ciła, bo i  sławę mu wielką, i  pożytek przyniosła. Trzyletnie albowiem tych 
ksiąg czytanie i wypisywanie zjednało mu niepospolitą w sprawach i dziejach 
Rzeczypospolitej biegłość, która mu potem ku wielkiej była pomocy w spra-
wowaniu najwyższych w ojczyźnie urzędów” – stwierdzał sekretarz kancelarii 
królewskiej Stefana Batorego i  kronikarz, Reinhold Heidenstein. Zamoyski 
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stawał się niekwestionowanym autorytetem w zakresie prawa polskiego. Król 
wynagrodził mu tę pracę nadaniem starostwa w Zamchu, kilku wsi i kawał-
ka puszczy nad górną Tanwią. W tym czasie poślubił Annę Ossolińską. Nie 
nacieszył się długo życiem rodzinnym. W 1572 roku w Wielki Piątek zmarł 
mu ojciec, a dziesięć dni później młoda żona. Kilka miesięcy później odszedł 
Zygmunt August, a  wraz z  nim skończyły się rządy Jagiellonów na tronie 
Rzeczypospolitej. 

Przywódca szlachty polskiej 

Rozpoczął się spór o następcę i sposób jego wyłonienia. Wtedy Zamoyski oka-
zał się najpoważniejszym przywódcą szlachty polskiej, a popierana przez niego 
zasada elekcji viritim – czyli wyboru króla przez ogół szlachty, stała się odtąd 
obowiązującym prawem Rzeczypospolitej. Pierwszym w ten sposób wybranym 
monarchą podczas elekcji w podwarszawskiej wsi Kamień został Henryk Wa-
lezy. Musiał on przyjąć dokument będący umową pomiędzy elektem a stanami 
Rzeczypospolitej, stanowiący zobowiązania przyszłego monarchy. Pacta conven-
ta były wzorowane na wyszperanych w archiwum przez Zamoyskiego starych 
paktach zawartych z Ludwikiem Węgierskim przed dwoma wiekami. W czasie 
podróży do Francji w polskim poselstwie mającym zaprosić Walezego na polski 
tron Jan Sariusz zasłynął jako tłumacz i orator. W drodze powrotnej towarzy-
szył elektowi, prowadząc jego kancelarię, tłumacząc listy. Panowanie Walezego 
nie trwało długo, bo na wieść o  śmierci brata i  opustoszonym tronie Francji, 
u progu lata 1572 roku, opuścił Kraków i wrócił do ojczyzny. 

Rzeczpospolita ponownie stanęła wobec wyboru swego króla. Znów starły 
się stronnictwa. W czasie bezkrólewia na skłóconą Rzeczypospolitą najecha-
li Tatarzy, którzy dokonali spustoszeń i porwali tysiące ludzi w  jasyr. O  tron 
polski zabiegali: sam cesarz Maksymilian II, szwagier ostatniego z  Jagiello-
nów, król Szwecji Jan III Waza, car Iwan IV Groźny oraz Stefan Batory książę 
Siedmiogrodu. Gdy prymas Jakub Uchański bezprawnie ogłosił królem Pol-
ski Maksymiliana II, oburzona szlachta z wpływowym Janem Zamoyskim na 
czele wybrała na króla siostrę Zygmunta Augusta, 53-letnią Annę Jagiellonkę, 
której przydano na męża o dziesięć lat młodszego, walecznego Węgra. 
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Książę Siedmiogrodu

Bathory Istvan, bo tak w  swojej ojczyźnie nazywał się Stefan Batory, przy-
szedł na świat na zamku Somlyó w Siedmiogrodzie na Węgrzech, 27 września 
1533 roku – zaledwie sześć lat po klęsce pod Mohaczem, po której Królestwo 
Węgier znalazło się pod panowaniem Habsburgów i  imperium osmańskie-
go (Siedmiogród był lennem tego ostatniego). Wysłany na dwór arcybiskupa 
Esztergomu i na służbę u cesarza Ferdynanda w Wiedniu, przebywał również 
w Padwie, dzięki czemu nauczył się języków i zdobył polityczne doświadcze-
nie. Na Węgrzech stanął po stronie królowej Izabeli Jagiellonki, córki kró-
la polskiego Zygmunta I  Starego, oraz jej syna, księcia Siedmiogrodu Jana 
Zygmunta Zapolyi. Angażował się też w walki z Turkami. Po przedwczesnej 
śmierci młodego Zapolyi, w 1571 roku, sejm obwołał go księciem Siedmiogro-
du. W 1575 roku zabłysnął swoim talentem wodza, pokonując przeciwników 
wspieranych przez Habsburgów. Wtedy też stanął do rywalizacji o opuszczony 
przez Henryka Walezego tron Rzeczypospolitej. Po ślubie z Jagiellonką, l maja 
1576 roku w katedrze wawelskiej, został on ukoronowany na króla Polski.

Nowy monarcha był barczysty i słusznego wzrostu, a „w stroju nie przed-
stawiał pompy ani ozdobności i  niechętnie widział tych, którzy to czynią. 
Jego pożywienie było prawdziwie rycerskie...”. Lubił polować, ale zabawom 
i uciechom nigdy nie poświęcał zbyt dużo czasu, bo jak stwierdzano w oto-
czeniu: „Król nigdy nie próżnuje, albo pisze, albo czyta, albo listy przegląda”. 
Poza wojskiem i  polityką doceniał naukę, czego wyrazem było ufundowanie 
w 1579 roku jezuickiej Akademii Wileńskiej, nazwanej potem uniwersytetem 
jego imienia, działającego do upadku powstania listopadowego i odnowionego 
przez Józefa Piłsudskiego po odzyskaniu niepodległości, w 1919 roku. 

Król przyjął i wprowadził w Rzeczypospolitej także postanowienia sobo-
ru trydenckiego, który między innymi polecił ustawiać w kościołach ławki dla 
wiernych oraz konfesjonały. Rzeczpospolita zastosowała zreformowany przez 
papieża Grzegorza XIII kalendarz tzw. gregoriański, używany do dzisiaj.

Mimo że Batory nigdy nie nauczył się języka polskiego i  rozmawiał 
z poddanymi po łacinie, przez wiele lat udało mu się mądrze współpracować ze 
szlachtą. Wynikało to przede wszystkim z dobrze rozumianego dobra wspól-
nego i obustronnej dobrej woli, co nie znaczy, że nie dochodziło do konfliktów. 
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Najbliżej króla

Jan Zamoyski został najbliższym współpracownikiem i doradcą Batorego. To 
on spisał dla niego pacta conventa i został podkanclerzym. Dzięki dyplomatycz-
nym zabiegom i  łagodnej polityce udało się zażegać groźbę wojny domowej, 
gdyż niechętnych Batoremu nie brakowało. Najdłużej sprzeciwiał się Gdańsk. 
Zamoyski proponował łagodność wobec potężnego miasta, Batory był stanow-
czy; aresztował posłów gdańskich, rozkazał konfiskować gdańskie towary, han-
del zbożem nakazał skierować do Elbląga. Gdańsk sposobił się do obrony. Król 
żądał podatków na wojsko, posłowie domagali się ściągnięcia przez niego zale-
głych czynszów z królewszczyzn, żądali wyliczenia się z jego wydatków. Wtedy 
im ironicznie odpowiedział Zamoyski: „Oto wam król jegomość liczbę czyni: 
w piątek jadł ryby, a w sobotę grzyby…”. To wówczas ze strony Batorego padły 
słynne słowa: „Wy sami włożyliście mi koronę na głowę. Jestem więc waszym 
królem rzeczywistym, a  nie malowanym. Chcę panować i  rozkazywać i  nie 
ścierpię, żeby kto nade mną panował. Bądźcie stróżami wolności waszej, to do-
brze. Ale nie pozwolę, żebyście byli nauczycielami moimi i senatorów moich. 
Tak strzeżcie wolności waszej, aby się w swawolę nie wyrodziła”. 

Doszło do zaciętej wojny z Gdańskiem; pod jego murami stawał sam Za-
moyski. Podczas tych walk coraz gorsze wieści nadchodziły ze wschodu, gdzie 
car Iwan Groźny napadł na Inflanty. Padł Dyneburg, dzielnie broniła się Ryga. 
W takiej sytuacji Gdańsk zdecydował się na ukorzenie przed Batorym, roko-
wania prowadził podkanclerzy, którego pozycja cały czas rosła. Jak później mó-
wiono: „król bez Zamoyskiego nie powinien iść na sejm, a Zamoyski bez króla 
na wojnę”. A wojna z Moskwą była bliska. 

Tymczasem  zimą 1577 roku Zamoyski poślubił w  Białej Podlaskiej Kry-
stynę Radziwiłłównę. Przyjęcie weselne trwało kilka tygodni, przenosząc się 
do Ujazdowa – dworu królowej Anny, gdzie przebywał też Batory. W celu ich 
uświetnienia Zamoyski sprowadził od Jana Kochanowskiego Odprawę po-
słów greckich, którą wystawiono przed parą królewską oraz gośćmi i  jednocze-
śnie wydano w  królewskiej drukarni (pierwszy znany datowany druk wydany 
w Warszawie). 
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Na wojnie z Groźnym

Wojnę o odebranie zagarniętych przez Rosję Inflant i  ziemi połockiej Bato-
ry rozpoczął w 1579 roku, mając do dyspozycji 50-tysięczne wojsko z takimi 
sławnymi wojownikami jak hetman Jan Zamoyski, Mikołaj Radziwiłł „Rudy” 
z synem Krzysztofem „Piorunem”, Jan Zborowski i Janusz Zbaraski czy dziel-
nymi Węgrami Bekieszem i Januszem Bornomissą, ale i z utworzoną przez sie-
bie piechotą wybraniecką wyposażoną w rusznice i toporki do budowy mostów 
oraz umocnień polowych. Czekało na nich 200 tysięcy Moskali z carem Iwa-
nem Groźnym w głównej kwaterze w Nowogrodzie. Aby dojść pod Połock, 
Batory przeszedł przez Dźwinę po zbudowanym w ciągu trzech godzin moście 
pontonowym. Zamoyski już jako kanclerz, teraz marzący o wojskowych sukce-
sach, sam na czele Szkotów szturmował twierdzę, która padła po trzytygodnio-
wym oblężeniu, 30 sierpnia 1579 roku. Do pełnego zwycięstwa potrzebna była 
kolejna kampania, a nie wszyscy byli jej przychylni. 

W  czasie wojennych przygotowań Zamoyskiego dotknęło osobiste nie-
szczęście. W połogu zmarła jego żona: „to, com ja na świecie najmilszego w to-
warzystwie nierozdzielnym życia swego miał, małżonkę bogobojną, uczciwą, 
wstydliwą, pokorną, powolną i posłuszną…”. Wkrótce stracił córeczkę Halsz-
kę. „Przypadek taką mnie żałość przyniósł, żem od niego jest prawie obalony”. 
Po pogrzebie musiał wrócić do spraw państwowych i z wojskiem wyprawić się 
przeciw Moskwie. 

Przed wyprawą zdążył jeszcze w  Jarosławcu na początku 1580 roku pod-
pisać dokumenty lokujące nowe miasto: „Zamoście nad Wieprzem” na terenie 
rodzinnej wsi Skokówka. Tak narodził się Zamość – perła renesansu – miasto 
zbudowane przez kanclerza od podstaw. Pracami kierował włoski architekt 
Bernard Morando, zakładając powstanie miasta idealnego, ułożonego na planie 
człowieka leżącego na wznak. Głową był pałac ordynata, płucami – Akademia 
(trzecia wyższa uczelnia w Polsce) i kolegiata, sercem – ratusz, a kręgosłupem – 
ulica Grodzka. Miasto otaczały nowoczesne umocnienia z trzema bramami. 

Tymczasem latem 1580 roku stanął na czele prawej kolumny wojsk ma-
szerujących na twierdzę Wielkie Łuki leżącą na północ od Witebska. Po dro-
dze Zamoyski skutecznie szturmował zamek Wieliż nad górną Dźwiną. Pod 
koniec sierpnia rozpoczął z całą armią oblężenie Wielkich Łuków. 6 sierpnia 
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1580 roku Moskale kapitulowali, armia Rzeczypospolitej świętowała jedno ze 
swych największych zwycięstw. Zamoyski samodzielnie dowodził zwycięski-
mi szturmami pod Wieliżem i Zawołoczem. Tymczasem Iwan Groźny kusił 
papiestwo obietnicami moskiewskiego sojuszu z  Batorym w  celu wspólne-
go uderzenia na Turcję. Po wpływem jezuity Antonia Posseviona rozpoczę-
to rozmowy z Moskwą. Nie przyniosły one jednak efektu, Batory rozpoczął 
przygotowania do ataku na Psków. Nim on nastąpił, Zamoyski – 11 sierp-
nia 1581 roku – został hetmanem wielkim koronnym. Był u szczytu swej po-
pularności. Nazajutrz po nominacji: „sam roty stawiał, jeździł jako hetman 
i kanclerz, pieczęć na szyi a hetmański proporczyk za nim na grocie u kopii, 
magierka czerwona z pieprzem, na proporczyku rym: «Bóg męstwem moim 
i chwałą»”. Wkrótce przyszło kolejne zwycięstwo – zdobycie po trzydniowym 
ataku murowanej warowni w Worońcu. 24 sierpnia 1581 roku armia Rzeczy-
pospolitej stanęła pod Pskowem. 8 września na pierwszej linii murów zawisły 
polskie flagi. Natarcie jednak się załamało, bo było zbyt pospiesznie przepro-
wadzone. Zamoyski chciał je wstrzymać i  lepiej przygotować, nie posłucha-
no go. Był zdecydowany zdobywać twierdzę, ale przyszła wcześnie zima. Pod 
wpływem papieskiego wysłannika rozpoczęto w Jamie Zapolskim rokowania. 

Jan Matejko, Batory pod Pskowem, olej na płótnie, 1872. Scena, w której poselstwo cara Iwana IV 
prosi króla polskiego o pokój. Jan Zamoyski stoi za monarchą, w czerwonym kontuszu
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W ich czasie moskiewski dowódca kniaź Szujski, w odpowiedzi na obraźliwy 
list hetmana, odpowiedział wezwaniem go na pojedynek. Hetman Zamoyski 
przyjechał na umówione miejsce pod murami Pskowa, Moskal się jednak nie 
pojawił. 15 stycznia 1582 roku podpisano 10-letni rozejm. Inflanty znalazły 
się w Rzeczypospolitej. 

Kilka żywotów

Zdziesiątkowana przez zimę, choroby, niedożywienie dowodzona przez 
hetmana Zamoyskiego armia wycofywała się spod Pskowa. Szli butnie 
i z godnością, prowadząc do niewoli 40 tys. młodych Moskali. „Nieprzyja-
ciel miał na co wytrzeszczać oczy”. Wojsko odchodziło, ale Moskwa zwle-
kała z oddaniem zamków. Pod Nowogródkiem Zamoyski wszedł incognito 
do jednej z twierdz z towarzyszem, którego rozpoznano, a gdy ten przed-
stawił Zamoyskiego – na dźwięk jego nazwiska Moskale od razu zaczęli 
opuszczać twierdzę.

Tymczasem hetman chciał 
od razu wyruszyć na nową woj-
nę – ze Szwedami, aby wyprzeć 
ich z Estonii. Plany te nie zostały 
zrealizowane. Natomiast w  1584 
roku Zamoyski zaangażował się 
w stracenie banity Samuela Zbo-
rowskiego, co nie przysporzyło 
mu popularności wśród szlach-
ty. W  następnych latach odsunął 
się od polityki. Powrócił do niej 
w 1586 roku, kiedy zmarł Stefan 
Batory. Na jego następcę zosta-
li nominowani Zygmunt Waza 
i Maksymilian Habsburg. Pierw-
szy lądował w Gdańsku, gdy dru-
gi podchodził pod Kraków, gdzie 
drugą linią obrony dowodził 

Jan Matejko, Jan Zamoyski idący obwieścić wyrok 
śmierci Zborowskiemu,  ok. 1860. Akwarela i ołówek 

na papierze, Dom Jana Matejki w Krakowie
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Zamoyski i sam prowadził piechurów na oddziały wierne Maksymilianowi, co 
po krwawej walce uratowało miasto. Pod koniec stycznia 1589 roku Zamoyski 
podszedł pod Byczynę, gdzie śmiałym manewrem pokonał armię Maksymi-
liana, a jego samego wziął do niewoli. Na polu bitwy pozostało 3 tys. zabitych. 
Początkowo pozostał wierny Zygmuntowi III Wazie, a kilka lat później podjął 
próbę detronizacji monarchy, gdy ten chciał oddać koronę Rzeczypospolitej za 
wsparcie do tronu szwedzkiego. W latach 1600-1601 walczył w wojnie prze-
ciwko Szwedom w Inflantach, odnosząc kilka sukcesów. W 1602 roku zrezy-
gnował z dowództwa. 

Był mecenasem sztuki, wspierał Jana Kochanowskiego oraz swą Akade-
mię Zamoyską. Zgromadził potężny majątek. Posiadał 11 miast i 200 wsi pry-
watnych oraz w królewszczyznach 12 miast i 612 wsi. Z części swoich dóbr 
w 1589 roku utworzył Ordynację Zamoyską, co gwarantowało jej niepodziel-
ność i dziedziczenie w linii męskiej rodu. W takiej formie ordynacja przetrwa-
ła do 1939 roku. 

Hetman zmarł nagle 3 czerwca 1605 roku. Jak napisał jego bio-
graf, „przez 63 lata swego życia zdziałał tak wiele, że wypełniłoby to kilka 
żywotów ludzkich”.

Literatura:
Leśniewski Sławomir, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa 2008.
Wójcik-Góralska Danuta, Król niemalowany, Warszawa 1983.



Pomnik ks. Piotra Skargi przed Kościołem św. Piotra i Pawła w Krakowie 
autorstwa Czesława Dźwigaja, fot. Zbigniew Pytel
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KS. PIOTR SKARGA 
PRAWDZIWY  

ŻOŁNIERZ CHRYSTUSA

„Całkowicie święty, całkowicie Boży, całkowicie oddany Kościołowi; 
z wymowy Jan, z ducha Eliasz, z mądrości i gorliwości Paweł – jasno, otwarcie 
i  szczerze uczy, poucza, pobudza do pobożności, karci, niepokoi i  dociera, 
aż do odgraniczenia duszy od ciała. I  mimo że tego wszystkiego dokonał, 
w  najgłębszej pokorze uważa się za nieużytecznego robotnika, tak, jakby 
niczego nie uczynił” – napisał Jan Odrowąż-Pieniążek na egzemplarzu 
dzieł ks. Piotra Skargi przekazanych Ojcu Świętemu Innocentemu XII 
w osiemdziesiąt lat po śmierci polskiego kaznodziei.

Piotr Skarga urodził się 2 lutego 1536 roku w  rodzinie mieszczanina z Grój-
ca. Na wydziale filozoficznym Akademii Krakowskiej uzyskał tytuł bakalarza. 
W 1564 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a pięć lat później razem z przy-
jacielem Szymonem Wysockim wyjechał do Rzymu, gdzie 2 lutego, w 33. uro-
dziny, wstąpił do nowicjatu księży jezuitów na Kwirynale i  rozpoczął studia 
teologiczne w  Kolegium Rzymskim. Jednocześnie był także spowiednikiem 
w bazylice watykańskiej. W 1571 roku powrócił do Polski i w kolegiacie w Puł-
tusku objął urząd kaznodziei oraz profesora w kolegium jezuickim.

Skarga miał naturę gwałtowną i  wybuchową. Temperament taki właści-
wy był w ówczesnej Rzeczypospolitej Mazurom, wśród których przyszły ka-
znodzieja się urodził i wychował. Ekspresja, siła, a nawet pewna porywczość 

j
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uwidaczniająca się w  przemawianiu kapłana robiła na słuchaczach ogromne 
wrażenie. Skarga był z natury wojowniczy, był prawdziwym żołnierzem Chry-
stusa, choć jego orężem było słowo. Do walki dla Boga wzywał też innych: 
„Duch Święty daje nam siłę i męstwo z wysokości, to jest z nieba, abyście (...) 
o prawdę, o Ewangelię, o wiarę walczyli, nie dając sobie tego nigdy wydzierać” 
– wołał w Kazaniach o siedmiu sakramentach. 

Autor żywotów świętych 

Życzliwością otaczał Skargę król Zygmunt August. Po raz pierwszy jezuita 
wygłosił kazanie na sejmie w Warszawie 1 maja 1572 roku. Na życzenie nun-
cjusza apostolskiego Wincentego de Portici w sierpniu tego roku udał się do 
Płocka, aby głosić kazanie dla królewny Anny Jagiellonki opłakującej śmierć 
brata króla Zygmunta Augusta. Królewna miała do Skargi wielkie zaufanie 

i  to właśnie jego poprosiła 
o  przetłumaczenie na łacinę 
spisanego po polsku testamentu 
ostatniego Jagiellona. Otaczała 
też opieką jezuitów, a  w  1590 
roku pod jej patronatem Skarga 
założył bractwo św. Anny przy 
kolegiacie w Krakowie. Kazno-
dzieja towarzyszył przy śmier-
ci królowej i  wygłosił mowę 
pogrzebową. 

Skarga miał także wiel-
kie poważanie u  króla Stefana 
Batorego. Po zajęciu Połocka 
król polecił mu zorganizować 
kolegium jezuickie oraz klasz-
tor i  kościół św. Jakuba w  Ry-
dze, w  Inflantach. Jezuita 
głosił tam kazania dla namiest-
nika królewskiego w  Inflantach  Część II Żywotów Świętych ks. Piotra Skargi



– 95 –

ks. bp. Jerzego Radziwiłła i  jego dworu. Monarcha mianował Skargę pierw-
szym rektorem Akademii Wileńskiej założonej w 1579 roku. 

W tym samym roku Skarga wydał swe najbardziej poczytne dzieło, jeden 
z najpopularniejszych utworów w dziejach literatury polskiej – słynne Żywoty 
świętych, które za jego życia miały siedem wydań. W czasach walki z Kościo-
łem katolickim prowadzonej przez różne odłamy reformacji, postaci świętych 
były świadectwem wierności Bogu, odwagi, poświęcenia i gotowości przelania 
dla Niego krwi – w  myśl zasady „nic tylko Bóg”. Pomysł napisania Żywo-
tów świętych po polsku zrodził się w  środowisku zaangażowanych w obronę 
Kościoła polskich jezuitów. W 1573 roku, po uchwaleniu Konfederacji War-
szawskiej – gwarantującej równouprawnienie innowierców z  katolikami – 
ks. Stanisław Warszewicki wysłał list do generała zakonu jezuitów, w którym 
tłumaczył potrzebę napisania Żywotów. Pomysł był rozważany przez kilka lat. 
Problemem okazało się znalezienie odpowiedniego autora. Ostatecznie pro-
wincjał jezuitów nakazał opracowanie dzieła ks. Piotrowi Skardze. Temu na-
pisanie Żywotów świętych, liczących ponad tysiąc stron, nie zajęło nawet roku. 
Wielką pomocą były dla niego Żywoty świętych wydane przez Wawrzyńca 
Suriusa, kartuza z Kolonii. 

Dzieło od razu stało się niezwykle popularne i odniosło znaczny sukces 
w walce z innowiercami, którzy nie wierzyli w „świętych obcowanie”. Żywoty 
poza tym, że umacniały w wierze, dając świadectwo niezłomności i heroicz-
ności męczenników i wyznawców, były rodzajem baśni, która przenosiła czy-
telnika w krainę cudów i egzotycznych krain – do Rzymu, na Bliski Wschód, 
a także do Azji i Ameryki. Skarga szczególnie interesował się Japonią, gdzie 
jezuici prowadzili swoje misje, opłacone daniną męczeńskiej śmierci. Jako 
pierwszy w  Polsce opisał ten daleki kraj i  obyczaje jego mieszkańców, po-
dobnie jak Brazylię oraz inne egzotyczne kraje. W  kolejnych wydaniach 
uzupełniał informacje na temat krajów, w  których jezuici prowadzili misje. 
Korespondował z niektórymi z nich. Zawarte w Żywotach liczne geograficzne 
szczegóły powodowały, że jego dzieło mogło być traktowane jako podręcznik 
geografii, a także rozszerzało horyzonty współczesnych. Książka była przede 
wszystkim wzorem postępowania dla każdego stanu. Jak wskazywał sam ty-
tuł Żywoty świętych (...) do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki 
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przeciw kacerstwom dzisiejszym, autor do każdego życiorysu dodawał „du-
chowny obrok”, czyli moralną naukę.

W czasie obchodów 400-lecia urodzin Skargi w 1936 roku, metropolita 
warszawski ks. kard. Aleksander Kakowski opowiedział zdarzenie ze swego 
życia. Kiedy był młodym kapłanem, spotkał Henryka Sienkiewicza i  zapytał 
go, skąd wziął „cudny swój język polski i te wspaniałe, iście biblijne przenośnie 
i figury stylistyczne”. Polski laureat Nagrody Nobla odpowiedział: „Czytałem 
często Biblię w przekładzie ks. Wujka, rozczytywałem się z lubością w dziełach 
księdza Skargi, a zwłaszcza Żywotach świętych. Przede wszystkim w żywotach 
świętych Polaków, w których Skarga okazuje się niezrównanym mistrzem języ-
ka polskiego”.

Tyran dusz 

Skarga był nazywany „tyranem dusz”, gdyż przywrócił na łono Kościoła wielu 
znanych i zatwardziałych heretyków, którzy porzucili wiarę katolicką w czasach 
reformacji. Już we Lwowie, gdzie zaczynał kaznodziejską posługę, nawrócił na 
katolicyzm żonę hetmana wielkiego koronnego i wojewody ruskiego Katarzy-
nę Sieniawską. W 1566 roku przebywał na dworze kasztelana wojnickiego Jana 
Krzysztofa Tarnowskiego w  Gorliczynie pod Przeworskiem, umacniając go 
w wierze i przygotowując do śmierci. W drodze do Rzymu w Gródku próbo-
wał nawrócić wojewodę podolskiego hetmana wielkiego koronnego Mikołaja 
Mieleckiego i jego żonę Elżbietę. Ostatecznie udało się to przyjacielowi Skar-
gi, Benedyktowi Herbestowi. 

Wiosną 1574 roku, w  Wielkim Tygodniu, głośne stało się nawrócenie 
pod wpływem kazań głoszonych przez Skargę w kościele św. Jana w Wilnie: 
Jerzego, Albrychta i Stanisława, trzech synów jednego z najbardziej zagorza-
łych kalwinów i  ich przywódcy na Litwie, wojewody wileńskiego Mikołaja 
Radziwiłła „Czarnego”. Z kolei ich czwarty, najstarszy brat, Mikołaj Radziwiłł 
„Sierotka”, który przeszedł na katolicyzm już wcześniej, pod wpływem Skar-
gi usunął ze swego pałacu kalwiński zbór. Nawrócony Jerzy Radziwiłł został 
nawet w 1577 roku biskupem wileńskim i podporą kontrreformacji. Jak za-
notował Skarga, w latach 1580-1581 nawrócił 95 innowierców i 103 prawo-
sławnych. Wśród tych ostatnich sławne były powroty na łono Kościoła m.in. 
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Benedykta Wojny – przyszłego biskupa wileńskiego i  Katarzyny z  Tęczyń-
skich Słuckiej. 

Skarga odegrał ogromną rolę w doprowadzeniu do zawarcia w 1596 roku 
unii brzeskiej łączącej część prawosławia z polskim katolicyzmem. Wzywał do 
niej w wydanej 20 lat wcześniej książce O jedności Kościoła Bożego. 

Miłosierni bądźmy

Pewnego dnia w  październiku 1584 roku w  kruchcie kościoła św. Barbary 
w Krakowie padła Skardze do nóg Magdalena Walenta, żona ubogiego stola-
rza, którego choroba pozbawiła ją i troje dzieci środków do życia. Wzruszony 
Skarga od razu wygłosił kazanie o miłosierdziu: „Wszyscy miłosierni bądźmy, 
bo bez tej cnoty żadna się Panu Bogu nie podoba. Bez miłości nie waży ani 
czystość, ani post, ani sprawiedliwość. Na tę cnotę wszyscy są zobowiązani. 
Nie wszyscy mogą pościć, długo się modlić, za Chrystusa krew przelewać, ale 
wszyscy mogą być miłosierni, aby ludzkie nędze bliźnich swoich odganiali... 
Bez miłosierdzia inne cnoty są jako dom bez jednej ściany. Ptak bez skrzydła, 
potrawa bez soli, mowa bez prawdy, wiara bez uczynków”.

Skarga poznał włoskie organizacje dobroczynne, zalecane przez papie-
ży i  Sobór Laterański w  czasie studiów w  Rzymie. W  pamiętnym kazaniu 
zaproponował powołanie bractwa pomagającego cierpiącym „nędzę i  ucisk, 
utrapionym przez różne choroby, a wstydzącym się żebrać”. Ponieważ prawie 
natychmiast zgłosili się chętni, zawiązano je już 21 października 1584 roku, 
jako Bractwo Miłosierdzia Bogarodzicy. Skarga został jego duchowym opieku-
nem i przygotował odpowiednie ustawy. Każdy członek Bractwa był obowiąza-
ny codziennie odmówić trzy razy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo jako prośbę dla 
siebie o miłosierne serce, a dla ubogich i strapionych o cierpliwość. Co tydzień 
obowiązkowo dawali jałmużnę, oprócz niej dobrowolną, gdy było ich na to stać. 
Wizytatorowie, czyli dwaj członkowie Bractwa, raz w  tygodniu odwiedzali 
szpitale oraz więzienia, znajdowali potrzebujących i rozdawali im jałmużnę. Na 
początku stowarzyszenie miało tylko siedmiu członków, ale w 1588 liczyło 256 
braci i 239 sióstr, a podobne bractwa powstały przy innych kościołach i zako-
nach. Po połączeniu kilku bractw, jako Arcybractwo Miłosierdzia Bogarodzicy, 
zatwierdził je król Zygmunt III Waza, który też został jego członkiem z całym 
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dworem. Rozwijało się ono także w  innych miastach: Warszawie, Lublinie, 
Wilnie, Pułtusku, Sandomierzu.

Do bractwa dołączył Skarga Komorę Potrzebnych, czyli Bank Pobożny 
udzielający bezprocentowych pożyczek pod zastawy oraz skrzynkę św. Mikołaja 
(zainicjowaną przez Skargę, a ufundowaną przez krakowskiego starostę Miko-
łaja Zebrzydowskiego), z której wypłacano pieniądze na posagi ubogich panien. 
Wszystkie te inicjatywy dobroczynne zatwierdzili Ojciec Święty Sykstus V 
w 1588 roku i Grzegorz XIV w 1591 roku.

Krakowskie Arcybractwo Miłosierdzia działało przez wieki. Zostało roz-
wiązane dopiero przez komunistów, a  jego majątek skonfiskowany. Po 1989 
roku Arcybractwo mogło wznowić swą działalność na rzecz potrzebujących. 

Królewski kaznodzieja

Ksiądz Skarga znany jest przede wszystkim jako królewski kaznodzieja, którym 
został w 1588 roku na dworze Zygmunta III Wazy. Z królem tym połączyła ka-
płana prawdziwa przyjaźń. Monarcha zyskał nawet przydomek króla jezuickie-
go z powodu silnego wpływu i otaczania się zakonnikami. Niedługo po elekcji 
Skarga zarządził w krakowskim kościele św. Barbary 40-godzinne nabożeństwo 
za spokój Królestwa, z radości, że szlachta nie wybrała na polski tron kandydata 
Habsburgów, których jezuita był przeciwnikiem. 

„Mam wielką pociechę pracej tej mojej, gdy patrzę na Waszej Królewskiej 
Mości pobożność i bojaźń ku Panu Bogu... Gdy patrzę na sprawiedliwe pano-
wanie na trzeźwość i  mierność i  odmiatanie zbytków i  nieprzystojnych roz-
koszy..., które wielkie cnoty, acz z łaski Bożej, z dobrego wychowania i dobrej 
natury i  z  innych pomocy Waszej Królewskiej Mości wyrosły. Jedna słucha-
nie pilnie Słowa Bożego, w którym się Wasza Królewska Mość kochasz, ten 
ogród polewa i rozmnożenie mu od Boga daje” – mówił Skarga, dziękując za 
służbę królewskiego kaznodziei na dworze Zygmunta III Wazy. Dodał też, że 
jego radość powiększa wspomnienie, iż król „rad słuchał z taką wielką ochotą, 
i żem nigdy Waszej Królewskiej Mości drzymiącego na kazaniu, ani z kim ga-
dającego nie widział”. Ksiądz Skarga miał również wpływ na wychowanie syna 
i  następcy Zygmunta III Wazy, króla Władysława IV, którego był następnie 
spowiednikiem do 1612 roku.
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Na ratunek Ojczyźnie 

19 marca 1597 roku ks. Skarga uczestniczył w sejmie, którego obrady były jedną 
wielką awanturą, a zostały zerwane przez opłaconego przez Habsburgów posła. 
Jak przypuszczają historycy, właśnie pod wpływem tego wydarzenia Skarga napi-
sał swe Kazania sejmowe, które wydał jeszcze w tym roku jako dodatek do Kazań 
na niedzielę i święta. 

Przedstawił w nich diagnozę stanu Rzeczypospolitej i sposoby jej napra-
wy. Wytykał egoizm, prywatę, brak patriotyzmu i niechęć do poświęcania się 
dla ojczyzny: „Każdy przyjaciel zdradliwie postępuje i brat się z brata śmieje. 
Nadto rozmnożyło się w tym królestwie ludzi złych barzo, którzy, gdzie mogą, 
bunty i zmowy czynią. (...) Zginęła w tym królestwie karność i disciplina, bez 
której żaden rząd uczynić się nie może, którą Pismo ś.[więte] pilnie wszędzie 
zaleca. Nikt się urzędów ani praw nie boi, na żadne się karanie nie ogląda. Bo 

Choć duchowny nigdy nie wygłosił swoich homilii przed królem, obraz Jana Matejki ukazuje obojętny 
stosunek elit Rzeczpospolitej do konieczności naprawy państwa.  

Jan Matejko, Kazanie Skargi, 1864, olej na płótnie, Zamek Królewski w Warszawie
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gdy bojaźń Boża ginie i wstyd upada, w samej tylko karności urzędowej na-
dzieja do pohamowania złości zostaje. Której gdy nie masz Rzeczpospolita 
ginie, a  jako gdy obręczy z beczki opadają a nikt ich nie pobija, wszytka się 
rozsypuje” – tak widział ojczyznę na przełomie XVI i XVII wieku. Ratunkiem 
dla Rzeczypospolitej miała być silna władza królewska. W demokracji widział 
niebezpieczeństwo łatwego przerodzenia się w anarchię i rządy tłumów. 

Dzieje Rzeczypospolitej widział nierozerwalnie związane z katolicyzmem. 
W  Kazaniu sejmowym czwartym stwierdzał: „Na katolickiej wierze Kościoła 
ś.[więtego] rzymskiego to królestwo zbudowane jest. Tak stało przez sześćset 
lat, tak Chrystusa prawego i jego ś.[więtą] Ewangeliją piastowało, tak duchowne 
swoje ojce i kapłany czciło i tak im i świętej nauce ich posłuszne było. Tak się 
rozkwitnęło i tak wiele narodów do siebie skupiło, tak nieprzyjaciołom się odej-
mowało, tak sławy wielkiej u postronnych dostało. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr 
go żaden nie obalił. Bo korzeń jego jest Chrystus i kapłani jego, i nabożeństwo 

Karta tytułowa Kazań ks. Piotra Skargi, egzemplarz oryginalny wydania z 1597 roku.  Źródło: NAC
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ku Bogu katolickie. Ruszcież jedno tych fundamentów religiej starej i kapłań-
stwa, ujrzycie wielkie zrysowanie murów królestwa i ojczyzny waszej. A za tym 
i upadek, obroń Boże, nastąpi”. 

Prowincjał jezuitów, o. Stanisław Sopuch, podczas uroczystości odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej ku czci ks. Piotra Skargi na Zamku Królewskim w 400. 
rocznicę urodzin kaznodziei, powiedział, że: „Skarga był żarliwym miłośnikiem 
Ojczyzny, który tę miłość opromienił aureolą świętości i uczynił z niej obowią-
zek religijny, bo wyprowadzał ją z obowiązku miłości Boga. Z tej miłości Oj-
czyzny wypłynęło jedno z największych arcydzieł w kaznodziejskiej literaturze 
całego świata, mianowicie Kazania sejmowe, w których miłość Ojczyzny doszła 
do jakiegoś ekstatycznego napięcia”.

W 1610 roku Skarga rozgoryczony, iż rodacy nie słuchają jego napomnień 
ku naprawie Rzeczpospolitej, wydał jeszcze streszczenie Kazań sejmowych pod 
tytułem Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i  Wielkiego Księstwa 
Litewskiego uważane za jego polityczny testament. Królewski kaznodzieja za-
snął w Panu 27 września 1612 roku o godz. 4.00. Jego doczesne szczątki spo-
czywają w wybudowanym za jego życia krakowskim kościele św. Piotra i Pawła. 
Trwa też jego proces beatyfikacyjny.

Święty Jan Paweł II, który często odwoływał się do kazań Piotra Skargi, 
przyznawał, że codziennie odmawiał jego modlitwę za ojczyznę: „Boże, Rząd-
co i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać…”. 

Literatura:
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 2004.
Koehler Krzysztof, Boży podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze, Warszawa 2012.



Hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski zasłynął nie tylko geniuszem wojskowym,  
ale także swoją prawością i dostojnością, którą reprezentował godność Rzeczpospolitej.  

Wojciech Kossak, Hetman Żółkiewski z husarią, 1936, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie
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STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI 
ŻYWOT WIELKIEGO HETMANA

Hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu największą sławę przyniosły świet-
ne zwycięstwa nad Moskwą. To on poprowadził polskich husarzy do zwycię-
stwa pod Kłuszynem i był jedynym w historii zdobywcą Kremla.

Jeden z  najwybitniejszych wodzów dawnej Rzeczypospolitej, hetman Stanisław 
Żółkiewski, przyszedł na świat w 1547 roku w folwarku Turynka, niedaleko Lwo-
wa. Już jako młodzieniec został wysłany na dwór królewski pod opiekę przyszłego 
kanclerza Jana Zamoyskiego i pod jego okiem poznawał arkana sztuki politycz-
nej oraz wojskowej. W 1573 roku pojechał do Paryża razem z delegacją, która za-
wiadomiła Henryka Walezjusza o  jego elekcji na tron polsko-litewski. Dwa lata 
później służył pod królem Stefanem Batorym, gdy ten poskramiał zbuntowany 
przeciwko niemu bogaty Gdańsk. W  wojnach monarchy z  Moskwą dowodził 
chorągwią jazdy i już wówczas zasłynął z lojalności oraz wierności wobec przeło-
żonych, a szlachetnym postępowaniem wyróżniał się do końca życia. 

Dla wiary świętej chrześcijańskiej 

Po śmierci Stefana Batorego, u boku Jana Zamoyskiego, pokonał w bitwie pod 
Byczyną habsburskiego kandydata do polskiego tronu Maksymiliana, które-
go wziął do niewoli. Nagrodzony został za to buławą hetmana polnego. Brał 

j
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potem udział w wyprawach wojennych na Mołdawię, gdzie pojawiła się dla 
Rzeczypospolitej możliwość rozciągnięcia wpływów na te nadczarnomorskie 
ziemie, choć formalnie Mołdawia nadal pozostawała tureckim lennem. Nie-
długo po powrocie z wypraw mołdawskich rozgorzała wojna na północy, ze 
Szwecją. Pod Rewlem, 30 czerwca 1602 roku, samodzielnie dowodząc bitwą, 
Żółkiewski przełamał szyki szwedzkie i rozbił wojska gen. Reinholda Arne-
pa. Z  północy musiał się przenieść na kresy południowo-wschodnie, gdzie 
znów uderzyli Tatarzy. Hetman, który prawie nie wkładał szabli do pochwy, 
wiedząc, że na polu bitwy o  śmierć nietrudno, spisał testament, w  którym 
czytamy: „I  ja pamiętając na śmiertelność, a  tym więcej będąc na teraźniej-
szej Rzeczypospolitej posłudze, gdzie sobie tego życzę, abym mógł zdrowiem 
swym zastąpić nieprzezpieczeństwo ojczyzny, a położyć żywot dla wiary świę-
tej chrześcijańskiej”.

Tatarów z  łatwością pobił nad Udyczem, w  styczniu 1606 roku, ale już 
wkrótce przyszło mu walczyć w  najtrudniejszej wojnie, bo domowej, wy-
wołanej przez rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego, skierowany przeciw 
królowi. Żółkiewski, choć razem z hetmanem wielkim litewskim Janem Ka-
rolem Chodkiewiczem rozbił buntowników pod Guzowem, 5 lipca 1607 roku, 
w przemowie do Zygmunta III podkreślał jednak, że z wolą szlachty trzeba 
się liczyć, gdyż jest ona gospodarzem Rzeczypospolitej, a nie zwykłymi podda-
nymi, tak jak to było na Zachodzie. Król wykazał się dobrą wolą i nie stłumił 
krwawo rebelii.

Wojna z Rosją

W tym samym czasie pogrążona w kryzysie dynastycznym Rosja próbowała 
przezwyciężyć panujący w państwie chaos. Już w 1600 roku Lew Sapieha, jako 
poseł na dwór carów, proponował unię z Rzeczpospolitą, z poszanowaniem od-
rębnych praw, ale ze wspólną polityką zagraniczną, lecz bojarzy bojąc się utraty 
wpływów, odrzucali takie rozwiązanie. Polacy chcieli zdobyć wpływy w Mo-
skwie, angażując się w tzw. dymitriady, czyli próby osadzenia na tronie carskim, 
jakoby cudownie ocalałego, syna Iwana Groźnego, co doprowadziło do wojny 
rozpoczętej w 1609 roku. Stanisław Żółkiewski wsławił się w niej świetnym 
zwycięstwem pod Kłuszynem, po którym stał się bohaterem narodowym. 



– 105 –

Wojna z Rosją w 1609 roku rozpoczęła się od oblężenia przez Zygmun-
ta III Wazę Smoleńska, potężnie ufortyfikowanej twierdzy utraconej przez 
Wielkie Księstwo Litewskie za Zygmunta Starego i odtąd stanowiącej ważny 
punkt w systemie obronnym Moskwy. Zdobycie Smoleńska mogło otworzyć 
Rzeczpospolitej drogę na Kreml. W Rosji tymczasem panowała dwuwładza: 
na tronie carskim zasiadł Wasyl Szujski, ale pretendował do niego także Dy-
mitr Samozwaniec, popierany przez Polaków. 

Wiosną 1610 roku Wasyl Szujski zebrał wielką armię liczącą od 30 do 
48 tysięcy żołnierzy i wysłał ją na odsiecz Smoleńskowi. Stojący na jej czele 
brat cara, Dymitr, miał także korpus wojsk cudzoziemskich pod dowództwem 
Jacquesa de la Gardie. Przeciwko tej armii Zygmunt III wysłał około 7 tysięcy 
żołnierzy hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego. Polskie oddziały szyb-
kim marszem, pokonując średnio 20 km dziennie, dotarły pod założone przez 
cara Borysa Godunowa obwarowane miasteczko Carowe Zajmiszcze i  za-
atakowały znajdujące się tam siły wojewody Hrehora Wołujewa. Żółkiewski 
zmusił przeciwnika do zamknięcia się w twierdzy i rozpoczął blokadę, chcąc 
pokonać załogę głodem. Szujski i  de la Gardie postanowili wykorzystać tę 
sytuację i niepostrzeżenie podejść pod Carowe Zajmiszcze, aby osaczyć tam 
Polaków. 

Rosjanie obawiali się starcia w  polu z  osławioną i  niepokonaną husarią 
hetmana. 2 lipca 1610 roku armia moskiewska mająca kilkakrotną przewa-
gę liczebną nad wojskami Żółkiewskiego wyruszyła pod Carowe Zajmiszcze, 
wybierając trakt prowadzący przez Kłuszyn. Dwa dni później rozłożyła obo-
zy w jego pobliżu, w zalesionym i błotnistym terenie. Lekceważąc przeciwnika 
i w poczuciu pełnego bezpieczeństwa nie zostały one w ogóle ubezpieczone. 
Tymczasem Żółkiewski dzięki schwytanym jeńcom poznał zamiary moskiew-
skiej armii i pomaszerował z siedmiotysięcznym wojskiem w absolutnej ciszy 
pod Kłuszyn. Pod Carowym Zajmiszczem pozostało 700 żołnierzy, którzy 
czynili wiele zamieszania i sprawiali wrażenie, że jest ich dziesięć razy więcej, 
aby Wołujew nie zauważył odejścia głównych sił.

Choć armia Szujskiego i de la Gardie była zdecydowanie liczniejsza od pol-
skiej i nie brakowało w niej dobrych żołnierzy oraz dowódców, oddziały Żół-
kiewskiego górowały nad nią wyszkoleniem, doświadczeniem i utalentowanymi 
dowódcami. Sam hetman uczył się wojennego rzemiosła u takich mistrzów jak 
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Stefan Batory czy Jan Zamoyski. Doskonale znał sposoby walki Tatarów, Szwe-
dów, Mołdawian i Rosjan. Zgodnie ze staropolską szkołą prowadzenia wojny 
dążył do stoczenia walnej bitwy. Wśród podległych mu pod Kłuszynem rot-
mistrzów był późniejszy hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski. Nie 
mniejsze zdolności wykazywał uczestnik bitwy pod Kircholmem, pułkownik 
Marcin Kazanowski, także w przyszłości obdarzony buławą polną. Pod Bato-
rym i Zamoyskim walczył pułkownik Samuel Dunikowski, znany z niezwykłej 
rozwagi i  odwagi. Pod Kircholmem stawał na czele husarskiej roty, poliglota 
i erudyta Piotr Borkowski. Wszyscy oni na czele z Żółkiewskim cieszyli się nie-
podważalnym autorytetem i posłuchem wśród żołnierzy.

Kłuszyńska potrzeba i hołd ruski

Chorągwie polskie musiały dojść pod Kłuszyn wąskimi i błotnistymi dro-
gami leśnymi. Hetman zamierzał wykorzystać efekt zaskoczenia i zaatakować 
jeszcze śpiących w obozie wrogów. Zamysł ten udał się tylko częściowo, a nie-
wiele brakowało by w ogóle nie doszedł do skutku. Jak napisał uczestnik bitwy 
Mikołaj Marchocki: „Przyszło nam iść ze trzy mile lasem, a potem wyszliśmy 
w pola, kędy było trzeba poczekać pierwszym chorągwiom, ażeby się wszystko 
wojsko wyprawiło z lasa. Ale stał się ten error [błąd] pierwszy, że nie czekali. 
Aż tak urywczą idąc, świtać poczęło, i jużeśmy to wojsko nieprzyjacielskie do-
brze pomijać poczęli, tylko o Kłuszynie myśląc. Trafiło się tak, że u Niemców 
zatrąbiono pobudkę przez munsztuk. Trąbę usłyszawszy, dopierośmy się po-
częli nazad wracać; bośmy byli w ciasne miejsca jakieś zaszli”. Mimo to rosyj-
scy żołnierze nie zdążyli przygotować się do walki. 

Szybkiemu atakowi polskich wojsk przeszkodziła opóźniona koncentracja 
spowodowana zatarasowaniem wąskiej i bagnistej drogi przez dwa działka utopio-
ne w błocie. Drugą poważną przeszkodą okazały się płoty wsi Preczystoje, która 
leżała pośrodku polany będącej polem bitwy. Płoty bardzo utrudniały rozwinięcie 
szarży husarskiej, a z drugiej strony mogły stanowić zasłonę dla moskiewskiej pie-
choty. Dlatego Żółkiewski kazał kozakom zniszczyć przeszkodę i podpalić wieś. 
Działania kozaków zauważył nieprzyjaciel i  starał się ocalić owe płoty, wiedząc, 
że to jeden z niewielu ich atutów w bitwie. Rzeczywiście ogrodzenia okazały się 
solidne, dębowe i poczyniono w nich stosunkowo niewielkie wyrwy. 
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Bitwa rozpoczęła się 4 lipca 1610 roku, o  godz. 4.00. Jako pierwsze do 
walki ruszyły chorągwie husarskie Zborowskiego. Choć ich szarża poczyniła 
wielkie szkody w szeregach wroga, nie udało się za pierwszym razem przeła-
mać ich szyku. Roty musiały zawracać, co zresztą husarskie konie czynią bez 
problemu w miejscu, i powtarzać atak. Kolejne szarże polskich jeźdźców były 
o tyle utrudnione, że przy pierwszym starciu husarze skruszyli kopie, a ponie-
waż tabory nie nadciągnęły na pole bitwy, nie było możliwości użycia nowych. 
Dlatego oddziały nacierały tylko z koncerzami i szablami. Przeciwnicy zaś sta-
wiali wytrwały i zacięty opór. Powtarzano więc ciągle falowe ataki, mijały go-
dziny morderczego wysiłku, a bitwa wciąż pozostawała nierozstrzygnięta.

W końcu atakowani rajtarzy nie wytrzymali naporu polskich rot i dali się 
rozerwać, po czym bez zastanowienia rzucili się do ucieczki. Rajtarzy uciekając, 
wpadli na szyki moskiewskie i  kompletnie je pomieszali. Polscy husarze ru-
szyli w pościg za nimi. Dodatkowo Żółkiewski dowodzący bitwą ze wzniesie-
nia uderzył w bok armii moskiewskiej. To ostatecznie załamało wroga, którego 
oddziały utworzyły bezładną masę uciekającą w panice. W bitwie zginęło od 
200 do 2 tysięcy cudzoziemców i od kilku do 15 tysięcy Rosjan. Polacy stracili 
około 300 ludzi oraz tysiąc koni. 

Wkrótce potem hetman stanął w Moskwie i przyjął od bojarów przysięgę 
na wierność królewiczowi Rzeczpospolitej Władysławowi IV, synowi Zygmun-
ta III Wazy. Załoga polska obsadziła Kreml. 29 października 1611 roku hetman 
odbył triumfalny wjazd do Warszawy, prowadząc ze sobą, przez Krakowskie 
Przedmieście, uwięzionego cara rosyjskiego Wasyla IV Szujskiego oraz jego 
braci, których przedstawił Senatowi w sali Zamku Królewskiego. Szujscy zło-
żyli hołd królowi polskiemu Zygmuntowi i królewiczowi Władysławowi, jako 
carowi Rosji, a był to „akt tak sławny, wielki i nigdy w Polsce niewidziany”.

Ostatecznie unia polsko-rosyjska nie doszła do skutku z powodu bra-
ku dostatecznych sił do ciągłego tłumienia ewentualnych buntów opozy-
cji kremlowskiej i  obaw o  zapewnienie bezpieczeństwa młodemu jeszcze 
i niedoświadczonemu Władysławowi IV. Zygmunt chciał sam na początku 
zostać carem, ale na to w Moskwie nie było zgody. Żółkiewski zaś w 1613 
roku otrzymał buławę hetmana wielkiego koronnego i  kanclerstwo. Zgro-
madził także olbrzymi majątek, m.in. założył miasto Żółkiew, kilkadziesiąt 
kilometrów od Lwowa. 
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„Miło mi przy was umierać”

W 1620 roku hetman wyruszył do Mołdawii, aby stoczyć bitwę z zagrażający-
mi Rzeczpospolitej siłami turecko-tatarskimi. Siedemdziesięcioletni już wódz 
zebrał ledwie siedem tysięcy żołnierzy i przeprawił się z początkiem września 
przez Dniestr. Stanął pod Cecorą naprzeciw połączonych, czterokrotnie liczniej-
szych sił turecko-tatarsko-siedmiogrodzkich. Bez szans na pokonanie przeciw-
nika, aby uchronić armię polską przed rozbiciem, Żółkiewski z towarzyszącym 
mu zięciem, późniejszym hetmanem Stanisławem Koniecpolskim, uformował na 
wzór kozacki tabor, który w ciągu tygodnia przeszedł ponad 160 km, odpierając 
17 szturmów. Niedaleko granicy w obozie wybuchła panika i pierścień taborów 
został rozerwany. W sam środek polskiej armii wdarli się Tatarzy, którzy urzą-
dzili okrutną rzeź. Żółkiewski mimo swoich lat do końca walczył bohatersko 
z szablą w dłoni. Nawet gdy przyprowadzono mu konia i proponowano ucieczkę, 
powiedział: „Nie wsiądę, miło mi przy was umierać. Niech Pan Bóg nade mną 
wyrok swój, który uczynił, skończy”. 

Śmierć na polu bitwy, walcząc ramię w ramię ze swoimi żołnierzami, przydała hetmanowi nieśmiertelnej 
legendy. Śmierć Stanisława Żółkiewskiego w bitwie pod Cecorą, obraz Walerego Radzikowskiego
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Zginął 7 października 1620 roku pod Mohylowem, tuż przy polskiej gra-
nicy na Dniestrze w Mołdawii. Jego głowę Turcy nabili na włócznię i obnosili 
po obozie, a potem po stolicy imperium. Klęskę cecorską pomszczono póź-
niej w 1621 roku pod Chocimiem. Ciało wielkiego hetmana wykupiono i po-
chowano w Żółkwi, w kościele farnym. W zamku żółkiewskim zaś komnaty 
hetmana pozostawiono w  takim stanie jak za jego życia. Obok zbroi, broni 
i  ofiarowanej mu przez papieża buławy, złożono także zakrwawione szaty, 
które miał na sobie w chwili śmierci. Nad łożem wisiała kopia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, przed którym bez przerwy paliła się lampa. 

Potomkowie hetmana, w tym jego prawnuk król polski Jan III Sobieski, 
darzyli go wielkim szacunkiem, jako prawdziwego rycerza, wiernego Bogu 
i Ojczyźnie, jedynego w całej Europie wodza, który zdobył Moskwę i okupo-
wał Kreml. Jego syn wzniósł w miejscu śmierci ojca (dzisiaj wieś Bierezowska 
w Mołdawii) ponadośmiometrowy wapienny obelisk, zwieńczony wielkim me-
talowym krzyżem, z tablicą ze znanym cytatem: „Quam dulce et decorum est 
pro patria mori” („Jakże słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę”) z Ho-
racego. Pomnik przetrwał aż do 1868 roku, a w 1912 został odbudowany dzięki 
staraniom mieszkających tam Polaków. Po odnowieniu w 2003 roku poświęcił 
go Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp.

Literatura:
Podhorodecki Leszek, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988.
Starowolski Szymon, Stanisław Żółkiewski, w: Wojownicy sarmaccy (czyli pochwały mężów słynących 
męstwem wojennym w pamięci naszej lub naszych pradziadów), Warszawa 1978, s. 277-281.



XVIII-wieczne wyobrażenie świętości i (u dołu ryciny) męczeństwa św. Andrzeja Boboli
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ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
NIEZWYCIĘŻONY BOHATER 

CHRYSTUSOWY

Kult żarliwego jezuity zamęczonego okrutnie przez Kozaków w  1657 roku 
w  Janowie Poleskim, niedaleko Pińska, zaczął się szybko rozprzestrzeniać, 
gdy w 1702 odkopano jego nienaruszone ciało. „Tak okrutnego męczeństwa 
chyba jeszcze nie rozpatrywała św. Kongregacja” – powiedział niemal sto lat 
później postulator procesu beatyfikacyjnego. 

Andrzej Bobola, urodzony w szlacheckiej i bardzo religijnej katolickiej rodzinie 
w Strachocinie koło Sanoka, od 20. roku życia był jezuitą. Przez następne lata 
sam studiował i nauczał młodzież w kolegiach w Braniewie, Pułtusku i Wil-
nie. Był także spowiednikiem, kaznodzieją oraz misjonarzem ludowym w Nie-
świeżu, Bobrujsku, Połocku, Łomży oraz Pińsku na Polesiu. W tym ostatnim 
miejscu zasłynął ze swej gorliwej pracy misyjnej. Ci, którzy znali Andrzeja, 
zauważali, że był bardzo niecierpliwy, skłonny do gniewu oraz zapalczywości 
i  często upierał się przy własnym zdaniu. Jednak dzięki wytrwałej pracy nad 
sobą osiągnął najwyższy stopień doskonałości chrześcijańskiej oraz zakonnej. 

Łowca dusz

Największą troską o. Boboli było zbawienie dusz i w zabiegach o to wyróżniała 
go niezwykła żarliwość. Na Polesiu, gdzie przyszło mu prowadzić działalność 
misyjną, życie religijne mieszkańców było bardzo zaniedbane. Aby zapobiec 

j
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szerzeniu się ciemnoty, zabobonu i pijaństwa, o. Andrzej niezmordowanie gło-
sił kazania i spowiadał. Wiernych odwiedzał w domach. Zachodził do najdal-
szych osad i wiosek, nieraz zagubionych gdzieś w lasach, wchodził do ubogich 
lepianek, żeby ich mieszkańcom głosić Ewangelię i nieść pomoc. Nie na dar-
mo nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia, a także duszochwatem, czyli 
łowcą dusz. Pod wpływem nauczania o. Andrzeja wielu prawosławnych prze-
szło na katolicyzm, co sprowadziło na niego szczególną nienawiść.

Tymczasem Rzeczpospolita wciąż musiała walczyć jeszcze ze Szwedami, 
którzy szukali nowych sojuszników, aby ratować się przed ostateczną klęską. 
6 grudnia 1656 roku w  Radnot, w  Siedmiogrodzie, podpisany został traktat 
rozbiorowy, na mocy którego Rzeczpospolita miała być podzielona pomiędzy 
Szwecję, Brandenburgię, Siedmiogród, Bohdana Chmielnickiego i Bogusława 
Radziwiłła. Zgodnie z ustaleniami, przewidywany na króla Polski książę Sied-
miogrodu, Jerzy II Rakoczy, w styczniu 1657 roku wkroczył na ziemie Rzeczy-
pospolitej. Do jego wojsk dołączył, wysłany przez Chmielnickiego z Wołynia 
i Polesia, liczący około 15 tysięcy ludzi korpus kozacki pod dowództwem An-
tona Żdanowicza. W  uwolnionej w  ten sposób od „obrońców” prawosławia 
Pińszczyźnie jezuici znów powrócili do pracy misyjnej. Spokój nie trwał jednak 
długo. W maju 1657 roku przystąpił Rakoczy do oblężenia Brześcia nad Bu-
giem i podczas gdy część jego armii szturmowała twierdzę, Kozacy powrócili 
na Wołyń i Polesie do przerwanych gwałtów, rabunków i okrutnych mordów na 
ludności katolickiej i unickiej. 

Po zajęciu Pińska o. Bobola schronił się w Janowie Poleskim, tam 16 maja 
został schwytany. Kozacy zdarli z księdza sutannę i bili go nahajami, nawołu-
jąc do wyrzeczenia się wiary. Z gałęzi wierzbowych upletli koronę na wzór cier-
niowej, policzkowali go, wybili zęby, wyrwali paznokcie. Potem przywiązali do 
koni i popędzili do Janowa, gdzie dalej w rzeźni okrutnie go torturowali. Żadne 
męczarnie nie zdołały jednak skłonić Andrzeja do wyrzeczenia się Chrystusa, 
a wręcz przeciwnie prowadziły – do gorliwego wyznawania wiary. „Jestem ka-
tolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara 
moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i poku-
tę czynić, bo bez tego w  waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmu-
jąc moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje”. Oprawcy 
zdzierali mu skórę z pleców i świeże rany posypywali plewami z orkiszu, odcięli 
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mu nos i wargi, przez otwór wycięty w karku odcięli mu język, wreszcie powiesili 
go u sufitu za nogi, głową w dół i naśmiewali się z ciała, rzucającego się w kon-
wulsjach: „Patrzcie, jak Lach tańczy!”. W końcu odcięto go ze sznura. Po dwóch 
godzinach katuszy jego życie zakończyły dwa cięcia szablą w szyję. Pius XII za-
uważył, że „w tej męce dorównał Męczennik polski najchlubniejszym zwycięz-
com, jakich czci katolicki Kościół”.

W  męczeństwie Andrzeja Bobolę poprzedziło czterdziestu ośmiu je-
zuitów, zabitych w latach 1648-1657. W ogóle był osiemdziesiątym czwartym 
jezuitą-Polakiem, który poniósł śmierć męczeńską. Po nim w XVII wieku zgi-
nęło jeszcze kilkunastu zakonników.

Ciało Męczennika pochowano w kościele w Pińsku i właściwie o nim za-
pomniano. Ksiądz Bobola musiał sam przypomnieć się wiernym. Po prawie 
50 latach, w 1702 roku, ukazał się rektorowi kolegium w Pińsku, o. Marcino-
wi Godebskiemu, który modlił się o patrona dla nowej szkoły i  uchronienie 
jej przed napaściami wrogów. Andrzej polecił mu odszukać swój grób. Kiedy 
otwarto trumnę, okazało się, że ciało Męczennika zachowało się nienaruszone, 
mimo upływu tylu lat. Od tego czasu do grobu Andrzeja Boboli zaczęli przy-
bywać pielgrzymi i wypraszać wiele łask. 

W 1853 roku Pius IX ogłosił Sługę Bożego Andrzeja Bobolę błogosła-
wionym. W proteście Rosja odwołała swego posła w Watykanie, a do Połocka, 
gdzie od 1808 roku znajdowały się relikwie bł. Andrzeja Boboli, przyjechała 
rosyjska komisja w celu zbadania „polskich metod wyrabiania świętych”.

Patron wielkiego zwycięstwa

Bobola od początku uważany był za patrona odzyskanej przez Polskę w 1918 
roku niepodległości. Poza żywym kultem ogłoszonego w 1853 roku błogosła-
wionym jezuity-męczennika, wpływ na wzywanie jego orędownictwa w  od-
rodzonej Rzeczypospolitej miało spełnienie się, jak uważano, przepowiedni 
z  1819 roku. Andrzej Bobola objawił się wtedy w  Wilnie dominikaninowi 
o. Alojzemu Korzeniewskiemu, który prosił w modlitwie, aby męczennik „wy-
jednał u Boga miłosiernego litość dla biednych Polaków, żeby Polska stała się 
znowu jednym królestwem, królestwem prawowiernym i Bogu podległym”. Na 
to wezwanie w  celi zakonnika pojawił się ks. Andrzej i  ukazał zakonnikowi 
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wizję wielkiej bitwy wielu narodów, mówiąc, że kiedy ludzie doczekają się takiej 
wojny, za przywróceniem pokoju nastąpi wskrzeszenie Polski, a on – Bobola – 
zostanie uznany jej głównym patronem.

Dlatego też, kiedy dopiero co zdobyta przez Polaków wolność została 
w 1920 roku zagrożona przez bolszewików, od razu zwrócono się o interwen-
cję do błogosławionego Andrzeja. Zgromadzeni w  Częstochowie na Jasnej 
Górze polscy biskupi, 28 lipca 1920 roku, skierowali do Papieża Benedykta XV 
prośbę o kanonizację bł. Andrzeja Boboli, z nadzieją, że „podniesiony ku czci 
Świętych będzie najdzielniejszym i  nieustannym Patronem Ojczyzny i  Ko-
ścioła Katolickiego, szczególnie na Kresach Polski, najbardziej wystawionych 
na niemałe niebezpieczeństwo obyczajności i  prawdziwej wiary”. Do prośby 
hierarchów dołączono list Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, w  któ-
rym pisał: „Ojcze Święty! Od początku wojny światowej, która się zda obec-
nie dobiegać do końca, Bóg Wszechmogący widocznie błogosławił wysiłkom 
naszej bohaterskiej armii. Wbrew zamiarom naszych wrogów, Ojczyzna nasza 
zmartwychwstała, co według rachub ludzkich zdawało się prawie niemożli-
wym. Przypisujemy to dokonanie się aktu sprawiedliwości dziejowej możnemu 
wstawiennictwu naszych Świętych Patronów, a  zwłaszcza Błogosławionemu 
Andrzejowi Boboli, w sposób szczególny czczonemu przez naród polski, który 
w nim położył swą ufność. Pragniemy mu okazać wdzięczność za Jego opie-
kę nad Polską i zapewnić ją sobie na przyszłość dla dalszego rozwoju naszego 
Państwa. Dlatego błagamy Cię, Ojcze Święty, by Wasza Świątobliwość raczył 
zaliczyć w poczet świętych Błogosławionego Andrzeja Bobolę. Ufamy, że jako 
Patron Kresów Wschodnich, na których poniósł śmierć męczeńską, wyprosi 
nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu będzie przedmurzem chrześcijaństwa 
na rubieżach wschodnich”.

Po powrocie z  Częstochowy do Warszawy, wobec coraz poważniejsze-
go zagrożenia, metropolita warszawski ks. kard. Aleksander Kakowski wydał, 
w sobotę 31 lipca 1920 roku, list do duchowieństwa archidiecezji, apelując o re-
ligijno-patriotyczną mobilizację, a „dla pokrzepienia ducha i wzmocnienia serc 
wiernych, na ubłaganie pomocy z Nieba, której Bóg nigdy nie skąpił prosząc 
o nią, ufny w przyczynę bł. Andrzeja Bobolę, patrona Polski, i bł. Władysła-
wa z Gielniowa patrona Warszawy, zarządzam nabożeństwa błagalne za wsta-
wiennictwem tych błogosławionych naszych ziomków. Od dnia Przemienia 
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Pańskiego, czyli 6 sierpnia do 15 sierpnia – święta Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, w warszawskich kościołach ojców Jezuitów przy ul. Świę-
tojańskiej na Starym Mieście, św. Anny i  św. Zbawiciela, rano o  dziewiątej 
i  wieczorem o  siódmej winny zostać odprawione nowenny z  wystawieniem 
Przenajświętszego Sakramentu oraz odmawiane litanie do Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa z  aktem poświęcenia i  litanie do bł. Andrzeja Boboli 
i bł.  Władysława z Gielniowa”. 

Orędownik Polski nie zawiódł

Warszawa pogrążyła się w  modlitwie, która przybrała szczególny wymiar 
w niedzielę 8 sierpnia, do czego wezwał ks. kard. Aleksander Kakowski. Póź-
nym popołudniem po trwających cały dzień adoracjach z wyznaczonych ko-
ściołów ruszyły procesje z kapłanami na czele. Z katedry św. Jana w uroczystej 
procesji wyniesiono specjalnie sprowadzone z Krakowa relikwie bł. Andrzeja 
Boboli i bł. Władysława z Gielniowa. O godz. 18.00 wystawiono je na placu 
Zamkowym, wobec nieprzebranych rzesz warszawiaków. Wtedy właśnie padły 
słowa: „Błogosławiony Bobola, którego relikwie spoczywają w tej chwili na tym 
ołtarzu, to wielki Patron Polski, który za te same hasła, za które Polska obecnie 
walczy i z rąk tych samych wrogów, które jej istnieniu zagrażają, najokrutniej-
sze poniósł męczeństwo. Andrzej Bobola to w najściślejszym słowa znaczeniu 
bohater wschodniego frontu! I  jak Polsce jej zmartwychwstanie przepowie-
dział, tak dziś o jej ocalenie modlić się nie przestaje”. Przybyły lud odśpiewał 
tyle razy wznoszone tego lata suplikacje: „Święty Boże, Święty mocny, Święty 
a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”, po czym wysłuchawszy porywających 
słów kapłanów, wierni rozeszli się do swych kościołów, przystępując masowo 
tego dnia do Komunii św. w  intencji ratowania ojczyzny. I  tym razem wiel-
ki orędownik Polski nie zawiódł. Bolszewicy zostali pod Warszawą pokonani 
w ostatnim dniu nowenny, 15 sierpnia 1920 roku, kiedy to doszło do sławnej 
bitwy nazwanej Cudem nad Wisłą.

W 1922 roku relikwie bł. Andrzeja Boboli zostały zbezczeszczone przez 
komunistów najpierw w Połocku, a potem w Moskwie, gdzie znalazły się, jako 
ciekawy okaz mumii, w  Muzeum Higienicznej Wystawy Ludowego Komi-
sariatu Zdrowia. W 1923 roku w okresie wielkiego głodu, chcąc otrzymywać 
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pomoc z zagranicy, Lenin musiał się zgodzić na żądanie papieża wywiezienia 
ciała Męczennika do Rzymu. Relikwie otoczone kultem spoczywały w jezuic-
kim kościele Najświętszego Imienia Jezus (Il Gesu) aż do 1938 roku, do kano-
nizacji Męczennika. 

Patron trudnych czasów

„W imię Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia świętej Wiary kato-
lickiej i rozwoju chrześcijaństwa, mocą powagi Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa (...) ogłaszamy, że błogosławieni Andrzej Bobola, Jan Leonardi i Salvator 
da Horta istotnie są święci i  zapisując ich do Spisu Świętych, polecamy (...) 
aby Kościół wspominał ich jako świętych z pobożną czcią w dniach wyzna-
czonych na ich święta (16 maja wspomnienie św. Andrzeja Boboli)” – słowa 
te wypowiedział w  Niedzielę Wielkanocną 17 kwietnia 1938 roku Ojciec 
Święty Pius XII podczas uroczystości kanonizacyjnych, wynosząc na ołtarze 
św. Andrzeja Bobolę. Ten XVII-wieczny jezuita był jedynym Polakiem, który 
w okresie II Rzeczypospolitej dostąpił tego zaszczytu, a pierwszym od ponad 

Sprowadzenie zwłok św. Andrzeja Boboli z Rzymu do Polski, Procesja z trumną męczennika, 1938 rok
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170 lat. „Uroczystości kanonizacyjne (...) odbyły się z wielką wspaniałością. (...) 
Przeważają oczywiście Włosi, za nimi Polacy, a dalej Niemcy, Francuzi i inni. 
(...) Przy sztandarze św. Andrzeja Boboli idą polscy jezuici z ojcem generałem 
Włodzimierzem Ledóchowskim na czele” – donosiła polska prasa.

Po uroczystościach kanonizacyjnych relikwie wróciły do Polski. 
11  czerwca 1938 roku specjalny pociąg owacyjnie witany wjechał na stację 
graniczną w Zebrzydowicach. Na następnym postoju w Dziedzicach trum-
nę procesyjnie przeniesiono przez miasto i odprawiono uroczystą Mszę św. 
Na dalszej trasie przez Kraków, Katowice, Łódź do Warszawy relikwie witały 
ogromne rzesze wiernych.

„To, co się działo w Warszawie 17 czerwca 1938 r., zapisze się jako histo-
ryczny moment w dziejach Polski (...) działo się coś niezwykłego. Masy, setki 
tysięcy ludzi zebranych na ulicach Warszawy zastygły w jakby radosnym i pew-
nym powagi i skupienia oczekiwaniu, że oto teraz stanie się coś wielkiego, gdy 
święty Patron Polski, zapowiadający jej zmartwychwstanie przybył do nas (...) 
Głowa przy głowie, wojsko, ludność cywilna, młodzież, cisza, aż nagle zrywa 
się śpiew – wołanie: Gaude Mater Polonia. (...) Mocarz ducha triumfator – mę-
czennik wraca do swych rodzinnych stron” – zanotowali dziennikarze.

Papież Pius XII w 300. rocznicę śmierci świętego jezuity ogłosił ency-
klikę „Invicti Athletae Christi”, czyli „Niezwyciężony bohater Chrystusowy”, 
w której przedstawił Andrzeja Bobolę jako „wspaniały wzór chrześcijańskie-
go męstwa”.

Od 1988 roku relikwie świętego spoczywają w  warszawskim koście-
le-sanktuarium pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. W 2002 roku 
święty jezuita został ogłoszony patronem Polski.

Literatura:
Poplatek Jan SJ, Błogosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego. Życie-męczeństwo-kult, 
Kraków 1936.
Paciuszkiewicz Mirosław SJ (red.), Będę jej głównym patronem. O św. Andrzeju Boboli, Warszawa 
1992.



Na obrazie Jana Matejki monarcha odwiedza Matkę Bożą na Jasnej Górze tuż przed wyprawą 
pod Wiedeń. Jan Matejko, Jan III Sobieski składa ślub w Częstochowie, 1859, Pałac Herbsta
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JAN III SOBIESKI
OSWOBODZICIEL 

CHRZEŚCIJAŃSTWA

Można śmiało powiedzieć, że Jan III Sobieski był najznakomitszym wodzem 
w  dziejach dawnej Polski i  żaden z  jego hetmanów, czy innych wyższych do-
wódców nie mógł się z nim równać, a sławą podobną cieszyli się tylko Stanisław 
Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Koniecpolski, Jerzy Lubomirski 
i Stefan Czarniecki. Sobieski był wodzem owianym legendą, ale ta legenda była 
prawdą. Polacy pamiętają go jako ostatniego zwycięskiego króla, obrońcę Euro-
py przed Turkami. W ocenie jego wielkości zgodni są także historycy. Wybitny 
znawca dziejów wojen i wojskowości, gen. Karl von Clausewitz, w swoim dziele 
o historii powszechnej sztuki wojennej umieścił Sobieskiego jako jedynego Polaka, 
zaliczając do śmiałych, pełnych pomysłów i w ogóle do najwybitniejszych wodzów 
wszystkich czasów. Polski historyk wojskowości gen. Marian Kukiel pisał, że: „sła-
wili Sobieskiego współcześni, że był on, jedyny z  wodzów polskich, a  pierwszy 
przed Eugeniuszem Sabaudzkim wódz chrześcijański «Turkom piorunem». Wiel-
biły go pokolenia Polaków za to, że według słów króla «Bóg i Pan nasz dał zwycię-
stwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały»”.

„Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył” (Venimus, vidimus, Deus vicit) – 
napisał do papieża Jan III Sobieski, wybitny wódz i król Polski, który w 1683 
roku obronił chrześcijańską Europę przed islamem, gromiąc pod Wiedniem 
potęgę turecką.

j
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Wojownik i poliglota

Pochodził Sobieski z  rodziny wielkich wojowników. W  walkach z  Tatarami 
i Turkami oraz Moskwą wojenne zasługi położyli i brat króla Marek, ojciec – 
Jakub, dziad – Marek i pradziad ze strony matki – sławny hetman Stanisław 
Żółkiewski. W  swojej autobiografii król Jan wspominał: „Tak tedy pradziad, 
dziad, wuj i brat rodzony od pogańskiej położony ręki; jakiego przykładu w do-
mach, lubo rycerskich i wojennych, podobno się mało trafiło”. Symboliczne na-
wet mogą się wydawać okoliczności towarzyszące przyjściu na świat przyszłego 
monarchy, bo jak sam napisał: „Podczas urodzenia mego biły pioruny barzo… 
Tatarowie też podpadli w tenże czas pod zamek”. 

Zdobytą w  Kolegium Nowodworskiego w  Krakowie rzetelną wiedzę 
przyszły wódz pogłębił w czasie dwuletniej podróży po Europie, którą odbył 
z bratem. Poznali wtedy najlepsze na świecie fortyfikacje niderlandzkie, mieli 
także sposobność przyjrzeć się świetnym armiom Szwedów i Hiszpanów. Poza 
tym Jan znacznie poprawił znajomość języków obcych. A trzeba wiedzieć, że 
biegle władał francuskim i łaciną, mówił też po turecku i tatarsku oraz po nie-
miecku i włosku. Jego wykształcenie nie ograniczało się oczywiście do umiejęt-
ności językowych. Znał się na historii, literaturze, filozofii, przyrodzie, sztuce 
i architekturze oraz inżynierii wojskowej. 

Pogromca czambułów

Po powrocie do kraju od razu podjął służbę wojskową. Gdy brat Marek znalazł 
się w oblężonym Zbarażu, dwudziestoletni Jan razem z królem Janem Kazi-
mierzem śpieszył na odsiecz twierdzy. Swój chrzest bojowy przeszedł w bitwie 
pod Zborowem w  1649 roku, jako rotmistrz jazdy. Dwa lata później wziął 
udział w zwycięskiej trzydniowej bitwie z wojskami Chmielnickiego pod Be-
resteczkiem, w której został ciężko ranny w głowę i tylko cudem uniknął tatar-
skiej niewoli. Niedługo potem doznał dużo większej straty, gdy pod Batohem 
w 1652 roku Tatarzy w okrutny sposób zamordowali jego brata Marka. Trage-
dia ta stała się bardzo ważnym momentem w życiu przyszłego króla. Dalsze 
doświadczenia wojenne zdobywał w wojnach za Jana Kazimierza i Władysła-
wa IV, pod okiem Stefana Czarnieckiego i  Jerzego Lubomirskiego. Walczył 
pod Warszawą, Warką, Ochmatowem i Słobodyszczem.
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Jako samodzielny wódz dobrze wykorzystał nauki Czarnieckiego, ale 
mierzył się już nie ze Szwedami, lecz ze zwinnymi i  szybkimi Tatarami. 
Wkrótce zasłynął jako pogromca tatarskich czambułów. Jesienią 1667 roku 
ruszyły na Ukrainę połączone armie Tatarów chana Krym Gireja i Kozaków 
Piotra Doroszenki. Sobieski jako hetman polny nie dysponował odpowiednio 
dużymi siłami, żeby wydać wrogom walną bitwę. Dlatego podzielił swoje woj-
ska na oddziały, które rozmieścił w terenie, aby w ten sposób mogły atakować 
czambuły napadające okoliczne osady dla łupu i jasyru. Sam zaś z 3 tysiącami 
jazdy i  6 tysiącami uzbrojonych chłopów stanął w  ufortyfikowanym obozie 
pod Podhajcami, przecinając w ten sposób główne linie komunikacyjne nie-
przyjaciela. To zmusiło wojska kozacko-tatarskie do uderzenia głównymi siła-
mi na hetmana. Mimo znacznej liczebnej przewagi nie udało im się pokonać 
Polaków. W tym czasie klęskę za klęską ponosiły też rozpuszczone czambu-
ły. Na wieść o uderzeniu sprzyjającego Rzeczypospolitej atamana kozackiego 
Iwana Sirki na Krym, chan Girej poszedł na układy. To samo trzy dni później 
zrobił Doroszenko. Sukces pod Podhajcami przyniósł Sobieskiemu buławę 
hetmana wielkiego koronnego.

„Lew Chocimski”

W następnych latach Sobieski z powodzeniem stosował błyskawiczne wyprawy 
komunikiem (bez taborów) na czambuły tatarskie, które poruszały się tak szyb-
ko, że tylko zaskoczenie dawało szansę na ich złapanie. W sierpniu 1671 roku 
w ten sposób ruszył hetman pod Bracław. Aby zaskoczenie było jak największe, 
szedł bezdrożami i nocą, przebywając w ciągu 5 dni 200 km. W bitwie Tatarzy 
zostali rozproszeni, ale Sobieski posłał w pogoń za nimi całą jazdę z wyjątkiem 
husarzy. Dopadani ordyńcy, aby być lżejszymi i szybciej uciekać, wyrzucali spod 
siebie siodła, a w końcu koszule i szarawary. Był to jeden z największych i naj-
skuteczniejszych pościgów w walkach z Tatarami. Podobnie było w 1672 roku 
w czasie kolejnej niezwykle śmiałej wyprawy Sobieskiego na czambuły. Zwycza-
jem tatarskim przydzielił hetman na każdego jeźdźca dwa konie. Dzięki całko-
witemu zaskoczeniu rozbił w bitwie pod Komarnem 9 października 1672 roku 
cztery duże i  kilkanaście mniejszych grup ordy i  uwolnił z  jasyru co najmniej 
20 tysięcy ludzi. Ścigał potem ordyńców ponad 30 kilometrów. W ciągu 10 dni 
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przeszedł wtedy 300 kilometrów z takimi sukcesami, że jeden z historyków na-
zwał tę wyprawę Sobieskiego „najpiękniejszym zagonem polskiej kawalerii”.

Świetne zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem w  1673 
roku, zmazujące hańbę traktatu buczackiego, przyniosło hetmanowi koronę 
Rzeczypospolitej. Odtąd też Turcy zwali Sobieskiego „Lwem Chocimskim”. 
Król wyznał kiedyś, po przeczytaniu historii wypraw krzyżowych, że byłoby 
dla niego wielkim szczęściem, gdyby papież Innocenty XI potrafił skłonić mo-
narchów chrześcijańskich do podobnej wyprawy na niewiernych. 

Dżihad – święta wojna 

Sułtan Mehmed IV, skuszony przez żądnego łupów, sławy i władzy wielkiego 
wezyra Karę Mustafę, rozkazał w styczniu 1683 roku wystawić buńczuki przed 
Bramę Szczęścia pałacu w Adrianopolu, jako znak wypowiedzenia wojny ce-
sarzowi niemieckiemu. Kiedy Turcy wsparli przeciw Habsburgom powstanie 
węgierskich kuruców (krzyżowców), Wiedeń i  Warszawa zawarły wspólny 
traktat obronny. Podpisano go 1 kwietnia 1683 roku, ale z powodu „prima apri-
lis” antydatowano na 31 marca. Tego samego dnia potężna stutysięczna armia 
osmańska, przy ogłuszającym łomocie kotłów podróżnych i dźwięku trąb, wy-
maszerowała z  Adrianopola na dżihad, czyli świętą wojnę. Sułtan ze swoim 
haremem towarzyszył wojskom aż do Belgradu, skąd posłał już tylko swego 
wezyra Karę Mustafę, mianowanego serdarem, czyli wodzem całej armii. Miał 
on zdobyć węgierski zamek Györ, zwany Jawarynem, ale po połączeniu się 
z węgierskimi powstańcami oraz Tatarami chana Murada Gireja zapowiedział, 
że z taką armią postanowił wyruszyć na Wiedeń, co zaskoczyło nawet sułtana. 
Marsz Osmanów znaczyły przez nikogo nie powstrzymywane okrutne mordy, 
gwałty, grabieże i rozboje w austriackich zamkach, fortecach i osadach. Żołnie-
rze wezyra nie oszczędzili nawet pastwisk, zasiewów, czy ogrodów, niszcząc do 
cna wszystko, czego nie mogli zabrać ze sobą.

Cesarz Leopold I opuścił zagrożony Wiedeń 7 lipca 1683 roku i, jak kpił 
turecki dziejopis, „powodowany dzikim lękiem, rozesłał posłów do królów in-
nych narodów chrześcijańskich, prosząc na wszystkie strony o ratunek”. W sto-
licy cesarstwa pozostał dzielny hrabia Rüdiger von Starhemberg z 11 tysiącami 
żołnierzy, 5 tysiącami ochotników i  300 działami. Tydzień później, w  środę 
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14 lipca, Kara Mustafa stanął przed strzegącymi twierdzy ośmioma bramami 
i fortyfikacjami, „jakie człowiekowi nie przyszłyby nawet na myśl czy do głowy” 
i  na tzw. Schmeltzu postawił miasto namiotów, a  obleganym wiedeńczykom 
zapowiedział: „(…) Jeżeli staniecie się muzułmanami, będziecie ocaleni. (…) 
Jeśli się będziecie sprzeciwiać i stawiać opór, wówczas z łaski Allaha Najwyż-
szego zamek Wiedeń zostanie przemożną potęgą padyszacha zdobyty i opa-
nowany, a wtedy ani jednej osoby nie oszczędzi się i nie pożałuje, lecz gwoli 
Allaha Najwyższego, który stworzył ziemię i niebiosa – wy sami będziecie wy-
rżnięci, mienie wasze i zapasy żywności będą złupione, zaś wasze dzieci pójdą 
w jasyr”. Europa stanęła w obliczu zagłady całego chrześcijaństwa. 

Na odsiecz 

Cesarski posłaniec z wiadomością o oblężeniu Wiednia dotarł do Wilanowa 
po dwóch dniach i  na kolanach prosił Jana Sobieskiego o  jak najrychlejszą 

Na obrazie Wojciecha Gersona najstarszy syn monarchy, Jakub, także uczestnik odsieczy, pogania 
ojca odsłaniając kotarę, za którą widać już maszerujące wojsko Rzeczypospolitej. Wojciech Gerson, 

Pożegnanie Jana III z rodziną przed wyprawą wiedeńską, 1882, Muzeum Mazowieckie w Płocku
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odsiecz. „Nie tyle oczekujemy wojsk Waszej Królewskiej Mości, ile osoby wa-
szej, pewni, że osoba wasza królewska na czele naszych wojsk i imię wasze, tak 
groźne dla wspólnych nieprzyjaciół, same zapewnią mu klęskę” – pisał Leopold 
I. Polski król odpowiedział, że: „Wiedeń u niego jest takiej wagi i doniosło-
ści, że go stawi nad Kraków, Lwów i Warszawę. Dlatego wszystkie chwile dni 
i nocy na to tylko obróci, aby z pomocą Bożą wesprzeć sprawę chrześcijaństwa, 
które przez zagrożenie tego miasta w niebezpieczeństwie się znajduje”. Wkrót-
ce pod bronią stanęło 30 tysięcy wojska w samej tylko Koronie. 

Od początku, idąc na odsiecz Wiedniowi, zarówno Sobieski jak i  jego 
wojsko byli przekonani, iż bronić będą nie tyle ważnego miasta, ale przede 
wszystkim najważniejszej dla Europy wartości – wiary chrześcijańskiej. Polski 
król podbudowany wizją swojego spowiednika, dziś świętego, ojca Stanisła-
wa Papczyńskiego, któremu w  czasie modlitwy ukazała się Maryja i  zapew-
niła go o  zwycięstwie nad Turkami, po drodze do Wiednia osobiście służył 
do Mszy św. na Jasnej Górze, modlił się w Krakowie i w Piekarach na Ślą-
sku, a do Ojca Świętego pisał, że w obronie Kościoła i chrześcijaństwa całe-
go  „jesteśmy i będziemy zawsze zobowiązani, ja i całe moje Królestwo, przelać 
ostatnią kroplę krwi naszej, jako że moje Królestwo i ja jesteśmy dwoma tar-
czami chrześcijaństwa”.

Wieczorem 11 września 1683 roku Sobieski stanął na szczycie Kahlen-
bergu i  spojrzał na pole przyszłej bitwy. Jednocześnie jako znak nadchodzą-
cej odsieczy wystrzelono w stronę Wiednia pięć rac i ustawiono wielką białą 
chorągiew z czerwonym krzyżem św. Jerzego, co wywołało euforię oblężonych, 
którzy bronili się już 63 dni. Król stwierdził, że dostarczone mu mapy były nie-
dokładne i  nie zaznaczono na nich pasma wzgórz oddzielającego wojska od 
wiedeńskiej równiny. Wobec konieczności jego zdobycia polski wódz zaplano-
wał bitwę na dwa kolejne dni, 12 i 13 września. Obserwując wroga, zauważył, 
że Kara Mustafa nie przerwał oblężenia i  szykował janczarów do kolejnych 
szturmów, a zaniechał przygotowań do bitwy: „Ten wódz, który mimo zbliże-
nia się wojsk naszych nie skupił swej armii, nie okopał i obozuje tak, jakbyśmy 
byli o sto mil od niego przeznaczony jest na zgubę i nie wart tego, byśmy się go 
bali. Pobijemy go przy pomocy Boga!” – stwierdził. 
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Venimus, vidimus, Deus vicit

O świcie pamiętnego 12 września 1683 roku ojciec Marco d’Aviano odśpie-
wał Jutrznię. O  godz. 6.00 do bitwy, jako pierwsze, ruszyło lewe skrzydło 
złożone z wojsk austriackich Karola Lotaryńskiego. W ciężkich walkach, do 
południa, Austriacy odrzucili Turków i parli w stronę Wiednia. Sobieski roz-
kazał im jednak wstrzymać natarcie, bo Polacy, z powodu coraz to nowych 
przeszkód terenowych, nie doszli jeszcze na pole bitwy. Tymczasem stojący 
w centrum Niemcy także w ciężkich bojach wyparli już ze wzgórz i winnic 
nieprzyjaciela. Czekano tylko na Polaków. „Z  wielką niecierpliwością sie-
dzieliśmy dobre pół godziny, a każdy miał twarz zwróconą w  tamtą stronę 
(ku zachodowi), gdy nagle ujrzeliśmy małe proporczyki, które jazda polska 
nosi na swych lancach. Wojska nasze podniosły wówczas tak straszliwy krzyk, 
że nawet stojący naprzeciwko nas Turcy wydali się tym wstrząśnięci” – pisał 
margrabia Herman Badeński.

Po dołączeniu Polaków utworzyła się ponad 10-kilometrowa, półkolista 
linia bojowa zmierzająca w  kierunku tureckiego obozu wojskowego na polu 
Schmelz. Kara Mustafa zrozumiał, że główne uderzenie nastąpi nie jak my-
ślał wzdłuż Dunaju, ale ze wzgórz zajętych przez wojska królewskie. Sobieski 
ubrany w niebieski kontusz i biały żupan jedwabny, w kołpaku litewskim z cza-
plim piórem na głowie, na wielkim bułanym rumaku szykował wojsko do boju. 
Do godziny 15.00 piechota polska oczyściła pole dla ataku kawalerii, wyko-
nując tym samym plan przewidziany na pierwszy dzień bitwy. Widząc to, król 
postanowił uderzyć niezwłocznie i rozstrzygnąć starcie od razu. Dwie godziny 
później 25 tysięcy jeźdźców stanęło gotowych do decydującej szarży. Polskie 
roty husarskie odśpiewały Bogurodzicę i „uczyniło się jakby w kościele”, a wiatr 
rozwinął proporce. Po ostatnim Kyrie elejson dowódcy przeżegnali się i spojrzeli 
na króla, który uniósłszy buławę, zawołał: „Dalej w imię Pańskie” i sam popę-
dził na czele, a „skoczył tak rezolutnie, że bardziej jako zwykły żołnierz i dotąd 
radą, teraz przykładem wszystkich animując”. (Zanim doszło do starcia, króla 
odciągnięto w bezpieczne miejsce). 

Ruszyła jedna z największych szarży w historii wojen, która uderzyła na 
wrogów z  tak ogromną siłą, że tatarskiemu kronikarzowi Mehmedowi Ge-
rejowi zdała się Sądem Ostatecznym, a  żołnierze muzułmańscy ogarnięci 
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przerażeniem takim, jakie owca odczuwa przed wilkiem, tratowali jedni dru-
gich”. Z pola bitwy uciekł Kara Mustafa i to „na jednym koniu i w jednej suk-
ni”, a  „wielka armia osmańska w  jednej chwili zniknęła sprzed oczu jak zły 
sen” – zanotował francuski inżynier Philippe Dupont. 

Nocą Jan III z namiotu wezyra napisał list do królowej Marysieńki: „Bóg 
i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, 
o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, do-
statki nieoszacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem 
aprosze [okopy], pola i  obóz, ucieka w  konfuzyi. [...] Mam wszystkie znaki 
jego wezyrskie, które nad nim noszą; chorągiew mahometańską, którą mu dał 
cesarz na wojnę i którą dziś jeszcze posłałem do Rzymu Ojcu Świętemu”. Król 
dołączył do niej znane słowa: „Venimus, vidimus, Deus vicit” ( Przybyliśmy, 
zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył). „Racz Ojcze Święty przyjąć, jako nowy do-
wód uszanowania mego, wiadomość o  poważnym zwycięstwie, którem Bóg 
Wszechmogący obdarzył chrześcijańskie rycerstwo”.

„Ocaliłeś wszystkie państwa i narody!”

Król, rozbiwszy jeszcze raz armię turecką pod Parkanami 9 październi-
ka 1683 roku, które to zwycięstwo uważał za większe niż to pod Wiedniem, 
dopiero w grudniu powrócił do ojczyzny. W  towarzystwie wiernych husarzy 
wjechał na Wawel, gdzie w katedrze odśpiewano dziękczynne Te Deum lau-
damus. W  Wigilię Bożego Narodzenia w katedrze wawelskiej zawiesił na gro-
bie św. Stanisława – na Ołtarzu Ojczyzny – chorągiew turecką zdobytą pod 
Wiedniem.

Wiktoria wiedeńska wywołała w  całej Europie wielką radość. Nazwisko 
Sobieskiego stało się sławne. Opiewano go w  wierszach i  pieśniach. Gratu-
lowali mu wszyscy władcy, a  także papież Innocenty XI, który dla uczczenia 
zwycięstwa zarządził obchodzenie święta Najświętszej Maryi Panny w całym 
Kościele katolickim na początku września. Królowa szwedzka Krystyna pisa-
ła: „Ocaliłeś wszystkie państwa i narody! Dałeś życie i wolność przyjaciołom 
i nieprzyjaciołom (Niemcom). Tobie się należy panowanie nad światem. Tyś 
pierwszy, któryś we mnie zazdrość obudził! Zazdroszczę ci, że jesteś oswobo-
dzicielem chrześcijaństwa!”.
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W 1684 roku Rzeczpospolita weszła w skład Świętej Ligi, zawiązanej przez 
Austrię, Wenecję i  papieża przeciwko Turcji. Polacy podjęli kilka wypraw na 
 Podole, Mołdawię i  Wołoszczyznę. Sobieski planował zdobyć Konstantynopol. 
Jednak koalicjanci zdecydowali się działać oddzielnie. Skazywało to Rzeczpospo-
litą na toczenie wojny w Mołdawii, gdzie gęsta sieć rzeczek, zalesienie, liche dro-
gi uniemożliwiały prowadzenie operacji na wielką skalę. Wojska koronne grzęzły 
w błotach, gdy Austriacy zdobywali kolejne miasta węgierskie. Sobieski pragnął 
walnej bitwy, jednak Tatarzy ograniczali się do taktyki szarpania armii polskiej.

Opozycja w Rzeczypospolitej chciała pokrzyżować plany władcy. Gdy So-
bieski trzymał z Francją, magnaci zwracali się do cesarza austriackiego, gdy zaś 
król zbliżał się do cesarza, oligarchowie szukali wsparcia w Paryżu. Nie udało 
się władcy uzdrowić polityki wewnętrznej, mimo prób wzmocnienia swojej po-
zycji i ograniczenia roli sejmików. Wczesnym latem 1696 roku monarcha po-
ważnie zaniemógł, a kiedy biskup płocki nalegał, by spisał testament, Sobieski 
odpowiedział z żalem: „Za życia nie chcą mię słuchać, będąż po śmierci?”. Po-
gromca Turków odszedł do wieczności 17 czerwca 1696 roku. Czuwający przy 
nim biskup Załuski powiedział: „Pospołu z tym Atlasem runęła w oczach mo-
ich i sama Rzeczpospolita”.

Literatura:
Wójcik Zbigniew, Jan III Sobieski, Warszawa 1991.



Stanisław Konarski (1700-1773), litografia ze zbioru Bisiego
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STANISŁAW KONARSKI
ODWAŻYŁ SIĘ BYĆ MĄDRYM

„Można mówić o  swoistym geniuszu księdza Stanisława Konarskiego. 
Ujawnia się on w trzech dziedzinach. Pierwsza z nich to pedagogika, stwo-
rzenie postępowego systemu wychowania obywatelskiego i  organizacji 
oświaty narodowej.  Drugim elementem (…) jest jego działalność w dzie-
dzinie  społeczno-politycznej. (…) Istnieje jeszcze trzeci element (…) to wy-
chowanie religijne narodu” – mówił w 1974 roku Sługa Boży ks. kard. Stefan 
Wyszyński, Prymas Polski.

Konarski urodził się 30 września 1700 roku w Żarczycach w powiecie jędrze-
jowskim. Był jedenastym dzieckiem miecznika sandomierskiego i  kasztelana 
zawichojskiego Jerzego i Heleny Czermińskiej, spokrewnionej z możnym ro-
dem Tarłów. 18 października dziecko ochrzczono, nadając mu imiona Hiero-
nima i  Franciszka. Przodkowie Konarskiego jeszcze do połowy XVII wieku 
wyznawali arianizm, ale już jego rodzice byli katolikami, a Hieronim (Stani-
sław) i  jego dwaj starsi bracia Stanisław (Antoni) oraz Władysław (Ignacy) 
wybrali życie zakonne. 9-letni Konarski został posłany do znanego kolegium 
pijarów w Piotrkowie, po ukończeniu którego wstąpił do zakonu i przyjął imię 
Stanisława od św. Wawrzyńca, pod którym przeszedł do historii. Zaraz potem 
znalazł się w Podolińcu na Spiszu, gdzie pijarzy mieli swój nowicjat i szkołę, 
w której został wykładowcą. 

j
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Wybitnie zdolny 

Pijarzy to potoczna nazwa Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki 
Bożej Szkół Pobożnych, czyli Zakonu Szkół Pobożnych ustanowionego przez 
papieża Grzegorza XV w 1621 roku, ale odwołującego się do działalności 
św. Józefa Kalasancjusza, który w  1597 roku otworzył pierwszą bezpłatną 
i powszechną szkołę podstawową w Europie. Pijar od łacińskiego słowa „pius” 
oznacza „pobożny”. W 1642 roku pijarzy zostali sprowadzeni do Polski i wte-
dy też dzięki fundacji starosty spiskiego i  wojewody krakowskiego Stanisła-
wa Lubomirskiego, przy pierwszym w środkowej Europie swoim klasztorze 
w Podolińcu, założyli kolegium, w którym kształcili się chłopcy z całej Polski, 
a także z terenów dzisiejszej Słowacji i Węgier. Szkoła należała do najlepszych 
w kraju. Stanisław Konarski był z nią związany przez siedem lat (1715-1722). 

Po ukończeniu nowicjatu, 15 sierpnia 1717 roku złożył śluby zakonne, po 
których zajmował się pracą katechetyczną i filozofią, a będąc nauczycielem, spe-
cjalizował się w naukach humanistycznych, ucząc składni i poezji. W 1722 roku 
jako wybitnie zdolny został na polecenie prowincjała, ks. Wincentego Ślegielskie-
go, jego dawnego rektora z Piotrkowa, wysłany na studia teologii spekulatywnej do 
Warszawy, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Dzięki wujowi biskupowi poznań-
skiemu Janowi Tarle w 1725 roku wyjechał do Rzymu, do Collegium Nazareta-
num. Po kilku latach przeniósł się do Paryża, gdzie nauczył się języka i studiował 
dzieła ówczesnych filozofów europejskich. Tam też zapoznał się z nowym typem 
szkoły, w programie której nad starożytnością, mitologią, filozofią i retoryką prze-
ważały historia, geografia, przyroda, fizyka z matematyką oraz języki obce i ojczy-
sty. Wprowadzano także buchalterię, prawo, szermierkę, jazdę konną, czy tańce. 
Konarski zamierzał w tym kierunku reformować szkoły w Polsce. Na zachodzie 
pozostawał też pod wrażeniem rozwiniętej gospodarki: „Miasta przepyszne, gę-
ste, handlowe, bogate, ludne, czyste miasteczka i wsi kwitnące (...) owe bibliote-
ki, akademie, rozliczne szkoły. Zapatrzyć się na manufaktury tysiączne, na monety 
srebrnej i własnej mnogość, na fabryk publicznych i krajowi użytecznych, mosty, 
kanały, tamy, groble, mury, bruki, fortece, drogi publiczne dla bezpieczeństwa, dla 
obrony, w dobrym wszystko zachowanym stanie” – pisał. W tym czasie powstały 
jego pierwsze utwory, m.in. wzorowany na poezji jezuity Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego cykl wierszy do Matki Boskiej. 
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Założyciel Collegium Nobilium

Po powrocie do kraju, w 1732 roku, za namową biskupa kijowskiego, ks. Józefa 
Andrzeja Załuskiego – polityka, mecenasa nauki i kultury, bibliofila, edytora, 
bibliografa, historyka, poety, dramatopisarza, tłumacza, i współzałożyciela Bi-
blioteki Załuskich w Warszawie – Konarski zajął się historią polskiego prawa. 
Opublikował wówczas I tom Volumina Legum, zbiór konstytucji i praw sejmo-
wych (do 1739 roku wyszło kolejnych pięć tomów). 

W tym czasie rozpoczął też działalność publiczną, opowiadając się za elekcją 
króla-Piasta Stanisława Leszczyńskiego na tron polski. Następnie należał do przy-
wódców konfederacji w  Dzikowie zawiązanej w  1734 roku przeciwko wyborowi 
Augusta III. Po jej upadku zajął się nauczaniem, najpierw w Krakowie, następnie 
w Rzeszowie. Jednocześnie opracowywał reformę szkolnictwa pijarskiego. 

W 1740 roku z polecenia władz zakonnych zorganizował i 1 września otwo-
rzył w Warszawie przy ulicy Długiej elitarną szkołę dla synów szlacheckich Col-
legium Nobilium. Program szkoły obejmował historię i geografię Polski i świata, 
astronomię, filozofię, matematykę, fizykę, nauki przyrodnicze, język ojczysty oraz 
języki obce, a także naukę tańca, muzyki, szermierki i jazdy konnej. Istniał w niej 
także teatr, w  którym uczniowie przygotowywali się do wystąpień publicznych. 
Kolegium dzieliło się na pięć klas, nauka trwała osiem lat (klasy II, IV oraz V były 
dwuletnie).W pierwszym roku w ławie szkoły zasiadł tylko jeden uczeń. 

W 1741 roku Konarski, już jako prowincjał polskiej prowincji pijarów, mając 
pod sobą 300 zakonników w 20 domach zakonnych, zapoczątkował przygotowa-
ną reformę szkolnictwa. Napisał nowe podręczniki m.in. O poprawie wad wymowy 
oraz Gramatykę łacińską, wznawianą potem po polsku 18 razy i 9 po łacinie. 

Wprowadzanie zmian w  szkołach napotykało na liczne trudności, ale 
w 1754 roku papież zatwierdził projekt reformy osobnym breve. W tym samym 
roku został otwarty nowy gmach Collegium Nobilium przy ulicy Miodowej 
(obecnie mieści się tam Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), 
a ks. Konarski wygłosił wówczas sławną Mowę o kształceniu człowieka uczciwe-
go i dobrego obywatela: „Celem wszystkich szkół jest (...) nie tylko rozwijanie 
umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnie-
nie serc i dusz”. Szkoły pijarskie osiągnęły wysoki poziom nauczania i stały się 
ośrodkami kultury w ówczesnej Polsce.
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„Sapere auso”

Konarski zajmował się również reformami społecznymi i  politycznymi. Za 
fundament Rzeczypospolitej uznawał religię katolicką. W  1757 roku pisał: 
„O to tu idzie, aby za najgruntowniejszy wszystkiego Rzeczypospolitej dobra 
fundament uznawszy religię, tamę irreligi i bezbożności szerzącej się założyć. 
A wzorem i duchem przodków naszych nie tylko świętymi i mocnymi bronić 
ją prawami, ale też na obronę Boskiego honoru i wiary, kiedy by tego było po-
trzeba, krew i samo życie łożyć ochotnie”.

W 1760 roku wydał anonimowo O skutecznym rad sposobie albo o utrzyma-
niu ordynaryjnych sejmów, w  którym poddał druzgocącej krytyce zasadę libe-
rum veto i  zrywania sejmów. Domagał się jej zniesienia, co przyczyniłoby się 
do uzdrowienia stanu Rzeczypospolitej. Jego reformy przynosiły szybko owo-
ce. Ponad stu posłów Sejmu Wielkiego, który podjął próbę reformy państwa, 
m.in. uchwalając Konstytucję 3 maja, było uczniami szkół pijarskich. 

Konarski zajmował się także twórczością literacką, tłumaczył z  języka 
francuskiego oraz tworzył poezję, najczęściej patriotyczną. Napisał też prze-
znaczony dla teatrów szkolnych dramat Tragedia Epaminondy, w którym uzna-
wał wyższość dobra ogólnego nad korzyściami prywatnymi i składał hołd tym, 
którzy bezinteresownie służą ojczyźnie. Stwierdzał, że nikt nie ma prawa do-
magać się uznania za zasługi, które oddał ojczyźnie, gdyż: „Nie masz zasług te, 
co my zowiemy zasługi; Są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi”. Jest poza tym 
autorem Ordynacji wizytacji apostolskich, gdzie w części I znajduje się pierwszy 
zarys etyki zawodowej nauczyciela. 

Król Stanisław August Poniatowski, z którym Konarskiego łączyły przy-
jaźń i częste spotkania, szczególnie na „obiadach czwartkowych”, za jego radą 
założył w 1765 roku Akademię Rycerską, czyli szkołę wojskową, która przy-
gotowywała młodzież szlachecką do życia obywatelskiego, wychowując w du-
chu kultury polskiej. Jej absolwentami byli m.in. Tadeusz Kościuszko, Karol 
Kniaziewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński. W 1765 roku Konar-
ski zrezygnował ostatecznie ze stanowiska rektora Collegium Nobilium. Za 
wybitne zasługi dla państwa został przez króla uhonorowany medalem z na-
pisem „Sapere auso” (Temu, który odważył się być mądrym). Przeżył jesz-
cze pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku. Schorowany, zmarł 3 sierpnia 1773 
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roku w Warszawie i spoczął w podziemiach kościoła pijarów przy ul. Długiej. 
Wiersz nagrobkowy ułożył ks. bp Ignacy Krasicki: „Ten, co pierwszy zdzicza-
łe ciął gałęzie wzniosłe / I śmiał ścieżki odkrywać wiekami zarosłe, / Co na-
uki, co miłość kraju wzniósł i krzepił / W cieniu laurów spoczywa, które sam 
zaszczepił”.

Po powstaniu listopadowym władze carskie przekazały kościół pijarów ro-
syjskiej Cerkwi Prawosławnej i usunęły z niego prochy Stanisława Konarskiego 
oraz innych pijarów. Zostały one skrycie pochowane w zbiorowej, nieoznaczo-
nej mogile pod alejką między kwaterami 7 i 9 na Cmentarzu Powązkowskim. 
Miejsce mogiły wskazuje tablica wmurowana z inicjatywy o. Innocentego Buby 
w ścianę zakrystii kościoła pw. św. Karola Boromeusza na cmentarzu katolic-
kim na Powązkach z napisem: „W pobliżu tej tablicy spoczywają pod drogą 
cmentarną w nieoznakowanej mogile zbiorowej usunięci przez zaborcę z ko-
ścioła przy ul. Długiej po Powstaniu Listopadowym i  tu skrycie pogrzebani 
księża pijarzy:... ks. Stanisław Konarski +1773 reformator szkolnictwa, wycho-
wawca narodu polskiego... I wielu innych... Requiescant in pace”.

Literatura:
Konopczyński Władysław, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Kraków 2012.



Jan Matejko, Rejtan – Upadek Polski, 1866, olej na płótnie, Zamek Królewski w Warszawie. 
Obraz przedstawia autentyczną scenę z sejmu 1773 roku. Dzięki sprzeciwowi posła ziemi 

nowogródzkiej I rozbiór Polski pozostał w pamięci jako akt gwałtu na Rzeczpospolitej
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TADEUSZ REYTAN
NIE POZWALAM!

Tadeusz Reytan, syn zamożnego litewskiego szlachcica Dominika i Weroniki 
z Wołodkowiczów, urodził się 20 sierpnia 1742 roku w Hruszówce na Nowo-
gródczyźnie. Ukończył założone przez ks. Stanisława Konarskiego Collegium 
Nobilium, a następnie rozpoczął służbę wojskową w chorągwi Buławy Wielkiej 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był gorliwym katolikiem i żarliwym patriotą. 
Nienawidził Rosji. Zaręczyny zerwał tylko dlatego, że w domu jego wybran-
ki wisiał portret cara Piotra I. Według Juliana Ursyna Niemcewicza w chwili 
wybuchu konfederacji barskiej przebywał u swojego wuja metropolity unickie-
go Felicjana Wołodkowicza, wrogiego Stanisławowi Augustowi, a zwolennika 
konfederatów i, co jednak mało prawdopodobne, wziął udział w konfederacji 
barskiej z uzbrojonym przez siebie oddziałem Kozaków, z którym brawurowo 
napadał na obozy wroga. 

Tadeusz Reytan, patriota, konfederata barski, poseł nowogródzki. Na sejmie 
1773 roku mającym zatwierdzić I rozbiór, jako jeden z nielicznych, bronił 
honoru Rzeczypospolitej. Własnym ciałem zagrodził posłom wyjście z sali 
ze słowami: „Tylko po moim trupie stąd wyjdziecie”.

j
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„Panowie! Bądźcie przyzwoici!”

W marcu 1773 roku Reytan razem z Samuelem Korsakiem przyjechali do stolicy 
na sejm, nazwany potem rozbiorowym, jako posłowie sejmiku nowogródzkiego, od 
którego otrzymali precyzyjną Instrukcję. Zgodnie z nią mieli m.in.: żądać ewaku-
acji „wojsk zagranicznych ze wszystkich krajów polskich”, nie przystępować „do 
konkluzyi obrad sejmowych”, póki nie wysłane będą poselstwa „do gwarantujących 
posesyje polskie narodów, w sprawie zawarcia traktatów z rozbiorcami; zalecenie 
było jednoznaczne: „o uwolnienie kordonami zajętych krajów dopraszać się obo-
wiązani będąc, na rozdział kraju przez trzy sąsiedzkie potencyje uprojektowany, 
etiam z azardem życia i majątków, nie pozwolą i w aprobatę alienacyi najmniejszej 
cząstki od tego królestwa wchodzić mocni nie będą”.

Magnaci powolni żądaniom mocarstw rozbiorowych, aby zalegalizo-
wać podział Rzeczypospolitej, postanowili bez porozumienia z  resztą posłów 
ogłosić sejm jako konfederacki pod marszałkowstwem Adama Ponińskiego. 
Przeciwko temu już na pierwszej sesji 19 kwietnia 1773 roku zaprotestował 
Tadeusz Reytan. Gdy senior posłów Stanisław Łętowski próbował przekazać 
laskę marszałkowską Ponińskiemu, poseł nowogródzki sprzeciwił się temu 
stanowczo, w  czym poparło go jeszcze kilkunastu towarzyszy (Samuel Kor-
sak, Stanisław Bohuszewicz, Ignacy Kurzenicki, Feliks Oraczewski, Franciszek 
Jerzmanowski, Stanisław Kożuchowski, Rupert Dunin, Jan Tymowski, Józef 
Zaremba, Michał Radoszewski, Ignacy Sucecki, Tadeusz Wołodkowicz i An-
toni Pęczkowski) oraz większość publiczności zgromadzonej na sali, która za-
częła bić brawo. Reytan zdając sobie jednak sprawę z powagi sytuacji, zawołał: 
„Panowie! Bądźcie przyzwoici! Nie jesteśmy tu ani na operze, ani na dialogu!”. 
Poniński formalnie nie został wybrany, ale laskę przechwycił i  ogłosił prze-
rwę w obradach. Następnego dnia nazwał Reytana wrogiem ojczyzny, naka-
zał konfiskatę jego dóbr i banicję oraz odroczył posiedzenie. Reytan i Korsak 
oraz poseł miński Stanisław Bohuszewicz -Minkowski, krewniak Reytana, nie 
opuścili sali, protestując w ten sposób przeciwko uzurpacji Ponińskiego, który 
nie był legalnym marszałkiem sejmowym i nie miał prawa odraczać posiedzeń, 
a zgodnie z prawem trzech posłów wystarczało, aby sejm trwał. 

„Rozpoczyna się sławna demonstracyjna okupacja sali sejmowej przez 
Reytana i  towarzyszy. Tak spędzają pierwszy dzień i  pierwszą noc. Nie śpią, 
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aby się nie dać znienacka napaść i wynieść z sali; nie jedzą i nie piją; dlacze-
go głodowali, opis tych zdarzeń, przez Bohuszewicza zostawiony, powodu tego 
postu dobrowolnego nie podaje – ale nietrudno się domyśleć: pewno nie dla 
ascetyczno-teatralnego efektu, boć oni nie wiedzieli wcale o tym, iż zaczyna się 
scena historyczna, po prostu walczyli o to, o co im akurat walczyć przyszło;– 
ale pościli na pewno dlatego, aby nie być zmuszonym dla potrzeby fizjologicz-
nej wychodzić z sali, którą by tymczasem mogli zająć i zamknąć widocznie tam 
czyhający poplecznicy samozwańczego marszałka – i  tym samym uniemożli-
wić im tę symboliczną fikcję prawną trwającego nadal posiedzenia sejmowego” 
– pisał publicysta Ludwik Karol Koniński.

„Depczcie po mnie!”

Najbardziej dramatyczny przebieg miały wydarzenia z 21 kwietnia, kiedy to do 
czekających od sześciu godzin na rozpoczęcie obrad posłów przemówił książę 
Marcin Lubomirski, który w imieniu Ponińskiego zamknął posiedzenie do na-
stępnego dnia. Reytan na takie bezprawie stanął, a potem i ukląkł w drzwiach, 
jak pisze jeden ze świadków ze słowami: „Dziś spowiadałem się i  przyjmo-
wałem Chrystusa, który was krwią swoją odkupił; jeżeli tę deptać zechcecie, 
depczcie po mnie!” i padł krzyżem na progu, aby posłowie nie mogli opuścić 
sali. Jego gest stał się już na zawsze symbolem największej miłości do Ojczyzny. 

Jak pisał Koniński: „Późną już porą trzem demonstrantom donoszą, że król 
nieodwołalnie postanowił do konfederacji przystąpić... Nie ma na co dłużej 
czekać. Sprawa przegrana. O godzinie 10 wieczorem we czwartek, po trzech 
dniach i dwóch nocach, czczych, pustych, samotnych i daremnych, trzej wier-
ni towarzysze opuszczają ściany sali, która jest widownią ich klęski – i klęski, 
i hańby Rzeczypospolitej”. Sejm zatwierdził rozbiory 30 września 1773 roku.

Reytan jeszcze dwa lata przebywał w stolicy, gdzie agitował i składał ma-
nifesty; w jednym z listów pisał: „Czczym i bezczynnym w Warszawie znajduję 
się obywatelem. Zapatruję się tylko na dalsze tutejsze roboty; chcę być dowo-
dem bezprawności i gwałtów tutejszych świadkiem, mając mocną w Bogu na-
dzieję, że z czasem wyjdziemy na swoje...”.

Zdrajca Poniński poniósł karę kilkanaście lat później. Sejm Wielki ska-
zał go w 1790 roku na utratę czci, nazwiska, tytułu książęcego i na wieczne 
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wygnanie za granicę Rzeczypospolitej. Tadeusz Reytan nie żył już jednak wte-
dy od dziesięciu lat. Ostatnie lata życia spędził w rodzinnej Hruszówce. Do-
tkniętego obłędem, rodzina umieściła w oficynie zwanej „Murowanką”. Zmarł 
tam 8 sierpnia 1780 roku. Jak podaje Henryk Rzewuski, znany powieściopi-
sarz, którego babka była siostrą Reytana, niezłomny poseł rozciął sobie brzuch 
kawałkiem rozbitej szyby, gdy zobaczył przez okno wysiadającego z  powozu 
rosyjskiego generała. Przez wiele lat uważano, że bohater spoczywa w  pod-
ziemiach kościoła w pobliskich Lachowiczach. W 1930 roku wskazano grób 
w dworskim ogrodzie, w miejscu zwanym „Pod Grabem”. 

„I to on ma rację”

Swoim czynem poseł nowogródzki zapewnił sobie nieśmiertelność. Adam Mic-
kiewicz uwiecznił go w naszej narodowej epopei. Pojawia się on na jej kartach 
wielokrotnie, np. w scenie gdy Tadeusz Soplica wraca do domu i ogląda portrety 
narodowych bohaterów: „...w polskiej szacie/ Siedzi Rejtan żałosny po wolno-
ści stracie,/ W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona,/ A przed nim leży 
Fedon i żywot Katona”. Jan Matejko namalował arcydzieło Rejtan czyli upadek 
Polski. Przywoływali go powstańcy listopadowi i styczniowi, patronował zawsze 
tym, którzy poświęcali się i walczyli o niepodległość. Jeszcze przed zakończe-
niem drugiej wojny światowej, ale po zapadnięciu już jałtańskiego wyroku na 
Polskę Jan Lechoń napisał: „Kiedy wszystko struchlało z obawy Moskali,/ On 
na progu się sali jako kłoda wali;/ Z tą jedną myślą w głowie: Ja wszystko oca-
lam,/ Rozdziera swoje szaty, krzycząc: Nie pozwalam! (...) Dziś, kiedy na świat 
cały grzmią moskiewskie spiże,/ Gdy niejedno poselstwo stopy w  Moskwie 
liże,/ A oklask dla przemocy brzmi na wszystkie strony –/ Ten Rejtan znów 
podnosi, nie łeb podgolony,/ Lecz głowę wychyloną z  Dantejskiego piekła,/ 
Z której, zda się, krew cała narodu wyciekła./ Bo on, co myślą swoją szedł przed 
naród przodem,/ Teraz stał się już całym świadomym narodem./ I gdy wszystko 
przemocy gotuje owację,/ On woła: Nie pozwalam! I to on ma rację”.

W  latach 1864-1876 Hruszówkę odwiedzał Napoleon Orda, któ-
ry uwiecznił wiele kresowych zabytków na swoich rysunkach, wśród nich 
zachował się także klasycystyczny dwór Reytanów z  „Murowanką”. Był 
to budynek murowany, parterowy, nakryty czterospadowym dachem, 

Ilustracja z teki „Gwiazdy myśli polskiej : 36 portretów 
rysowanych przez Wł. Barwickiego. Z. 1.”, wydanej w 

1917 roku w Lublinie przez  Litografię A. Jarzyńskiego.
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z  czterokolumnowym portykiem 
przed frontem. Wnętrza zdobiły 
lustra oprawione w  złocone ramy, 
portrety przodków w  rycerskich 
zbrojach, olejne mitologiczne ob-
razy i  cenne bibeloty oraz boga-
ta biblioteka ze starymi drukami, 
które przetrwały do wybuchu dru-
giej wojny światowej.

Pod koniec XIX wieku, ostat-
ni z Reytanów pan na Hruszówce, 
Józef, zbudował na starych fun-
damentach nowy obszerny dwór 
drewniany, w  modnym wówczas 
stylu „uzdrowiskowym”. Po jego 
śmierci majątkiem zarządzały żona 
Alina i  siostra Maria, po mężu 
Grabowska, której syn Henryk za-

słynął w 1921 roku wystąpieniem sejmowym, w którym podobnie jak kiedyś 
sławny przodek protestował przeciwko ratyfikacji polsko-sowieckiego trakta-
tu ryskiego. On też wybudował niedaleko dworu, w lesie przy drodze do La-
chowicz, przepiękną neogotycką kaplicę grobową rodziny, gdzie przeniósł urnę 
z prochami Tadeusza Reytana. Sam zaś został zamordowany we wrześniu 1939 
roku przez zbolszewizowanych chłopów. Jego ciotka Alina Reytanowa została 
wtedy wywieziona na Sybir. Zmarła niedługo po uwolnieniu w 1945 roku.

Zarówno dwór, jak i wszystkie zabudowania dworskie, w tym „Murowanka” 
oraz neogotycka kaplica Reytanów w Hruszówce, znajdują się w stanie całkowi-
tej, przygnębiającej ruiny. Pozostała tylko wspaniała, stara aleja lipowa, prowa-
dząca do zdewastowanego dworu, w którym w czasach sowieckich mieściła się 
dyrekcja kołchozu.

Literatura:
Konopczyński Władysław, Pierwszy rozbiór Polski, Kraków 2010.
Rymkiewicz Jarosław Marek, Reytan. Upadek Polski, Warszawa 2013.

Rejtana zapamiętaliśmy jako gorliwego i odważnego 
patriotę. Ilustracja z teki Gwiazdy myśli polskiej: 
36 portretów rysowanych przez Wł. Barwickiego



Tadeusz Kościuszko w mundurze lejtnanta wojsk koronnych w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku.  
Karl Gottlieb Schweikart, Tadeusz Kościuszko, 1802, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie
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TADEUSZ KOŚCIUSZKO
NACZELNIK NARODU

Tadeusz Kościuszko przyszedł na świat 4 lutego 1746 roku w rodzinnym dworku 
w Mereczowszczyźnie pod Kossowem, za Kobryniem. Zanim ojciec bohatera 
Ludwik Tadeusz przejął w 1733 roku cały folwark, należał on do Sapiehów. 

Dom rodzinny

Modrzewiowy, parterowy dwór miał wysoki, łamany dach, pokryty słomianą 
strzechą. Najmłodszy z czworga dzieci państwa Kościuszków syn Andrzej Ta-
deusz Bonawentura, przyszły naczelnik insurekcji i bohater wojny o niepodle-
głość Stanów Zjednoczonych, mieszkał w nim do 12. roku życia. Gdy w 1758 
roku z rąk zbuntowanych chłopów zginął jego ojciec, rodzina przeniosła się do 
rodowych Siechnowicz, a dworek w Mereczowszczyźnie niszczał opuszczony 
aż do połowy XIX wieku. Dopiero w 1857 roku właściciel pobliskiego Kosowa, 
Wandalin Pusłowski, z powodu czci, jaką darzył narodowego bohatera, wyre-
montował dom rodzinny Naczelnika. Kiedy dwa lata później zawitał do niego 

„Kościuszko, męczennik wolności już nie żyje. Sława jego trwać będzie dopóty, 
dopóki wolność panować będzie nad światem; dopóki na ołtarzu wolności jej 
obrońcy składać będą swe życie w ofierze, imię Kościuszki trwać będzie wśród 
nas” – powiedział na wieść o  śmierci Naczelnika William Henry Harrison, 
późniejszy prezydent USA, w amerykańskim Kongresie. 

 j
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ksiądz Franciszek Sęczykowski, zobaczył: „dwór nieduży z gankiem na dwóch 
kolumnach. W drugiej od wejścia z sieni komnacie stoi proste drewniane łóż-
ko, przykryte narzutą. Nad nim wisi deseczka z napisem: na tym łóżku i w tym 
miejscu urodził się słynny Tadeusz Kościuszko”. Dworek w  latach 70. XIX 
wieku uwiecznił na rysunku także Napoleon Orda.

W Drugiej Rzeczypospolitej dom ponownie odrestaurowano i urządzono 
w nim muzeum z pamiątkami po Tadeuszu Kościuszce. Ale w czasie wojny, 
w 1942 roku, został spalony do fundamentów przez sowieckich partyzantów. 
Pół wieku później powołano w  Stanach Zjednoczonych Komitet Odbudo-
wy Domu Rodzinnego Kościuszki, który przy finansowym wsparciu białoru-
skich władz doprowadził do rekonstrukcji dworu w 2004 roku. Zachowały się 
w nim jedynie oryginalne piwnice. Odtworzono także folwark z budynkami 
gospodarczymi, ocembrowaną studnią, a nawet psią budą z drewnianych okrą-
glaków. Na wielkim głazie narzutowym ustawionym obok domu umieszczono 
brązową tablicę z portretem bohatera oraz napisem tylko w  języku białoru-
skim: „Tutaj, na uroczysku Mereczowszczyzna, urodził się Andrej Tadeusz 
Bonawentura Kaściuszka, wielki syn ziemi białoruskiej, który w  przyszłości 
został bohaterem narodowym Polski, USA, Honorowym Obywatelem Fran-
cji. Wdzięczni potomni”.

Przyszły naczelnik uczył się w  kolegium pijarów w  Lubieszowie nad 
Stochodem. Ulubioną lekturę młodego Tadeusza stanowiły Żywoty sław-
nych mężów rzymskiego historyka Korneliusza Neposa. Najbardziej spośród 
nich upodobał sobie dzieje Tymoleona z Koryntu, pogromcy Kartagińczyków, 
wyzwoliciela Syrakuz. W  wieku 19 lat został przyjęty do Korpusu Kadetów 
Szkoły Rycerskiej, przygotowującej młodzież do służby wojskowej i publicznej 
w duchu patriotycznym. Rok później otrzymał patent oficerski i rangę chorą-
żego oraz przyjęty został w poczet kadry oficerskiej Szkoły Rycerskiej. Naukę 
kontynuował w Szkole Inżynieryjnej Korpusu Kadetów. Wkrótce awansował 
na stopień kapitana, po czym wyjechał na stypendium do Paryża, gdzie zapi-
sał się na Akademię Malarstwa i Rzeźby. We Francji wspierał go książę Adam 
Kazimierz Czartoryski, dzięki któremu miał środki na naukę. Zachowały się 
rysunki i szkice Kościuszki z tego czasu, które są „wyrazem prawdziwego ta-
lentu, dowodem całkowitego opanowania środków technicznych, znakomi-
cie oddają styl epoki i  jego upodobania”. Jednocześnie wzbogacał swą wiedzę 
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inżynieryjną, uczestnicząc w prywatnych wykładach z tego tematu. Do Polski 
– spacyfikowanej przez wojska carskie po konfederacji barskiej i  pierwszym 
rozbiorze – wrócił w końcu 1774 roku. 

Bohater Ameryki

Nie mogąc znaleźć zatrudnienia, próbował zaciągnąć się do armii saskiej, a gdy 
to się nie udało, wyjechał do Francji, a stamtąd do Ameryki, gdzie toczyła się 
wojna o  niepodległość Stanów Zjednoczonych. Podczas rejsu jego statek się 
rozbił, ale udało się mu dopłynąć do wybrzeży Martyniki. Stamtąd, wraz z in-
nymi rozbitkami, popłynął do Filadelfii. Latem 1776 roku Kongres na wnio-
sek Wydziału Wojny „pokładając szczególną ufność i zaufanie” w Kościuszce 
i ze względu na jego „patriotyzm, dzielność, zachowanie się i wierność”, przy-
jął go jako inżyniera w stopniu pułkownika do armii Stanów Zjednoczonych. 
Jego pierwszym zadaniem była budowa fortyfikacji pod Billingsport, mających 
chronić Filadelfię przed brytyjskim desantem. Gdy prace były już na ukończe-
niu, Kościuszko otrzymał polecenie rozbudowy fortu Ticonderoga na granicy 
z Kanadą. Komendant Filadelfii gen. Horatio Gates pisał o przybyłym z Polski 
oficerze: „Jest on zdolnym inżynierem i jednym z najlepszych i najsubtelniej-
szych rysowników, jakich kiedykolwiek widziałem”. 

Dużą sławę przyniosła Kościuszce budowa umocnień na wzgórzu 
 Bemis Heights pod Saratogą, które przyczyniły się do pokonania angielskie-
go korpusu jesienią 1777 roku. Głównodowodzący armią amerykańską Jerzy 
 Waszyngton pisał do przewodniczącego Kongresu: „Pozwolę sobie wspomnieć, 
że informowano mnie, iż inżynier armii północnej (zdaje się, że nazwiskiem 
Kosieski) jest człowiekiem wiedzy i zasług. Z tego, co słyszałem o jego charak-
terze, zasługuje on również na uwagę”. Efektem było powierzenie Kościuszce 
ufortyfikowania fortu West Point. 16 lipca 1778 roku po raz pierwszy jego pra-
ce wizytował Waszyngton. Kościuszko oprowadzał go również w czasie kolej-
nych odwiedzin „najważniejszego posterunku w Ameryce”.

Na swą prośbę został przeniesiony do gen. Gatesa dowodzącego wtedy ar-
mią południową, aby zająć się tam pracami fortyfikacyjnymi. Sposobił do obro-
ny miasto Halifax. Przygotowywał prace oblężnicze pod fortem Ninety Six. Nie 
zostały one jednak zakończone na czas i Amerykanie musieli się wycofać. Gdy 
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jesienią 1782 roku podpisano traktat pokojowy z Anglią, Kościuszko zrealizował 
ostatnie inżynierskie zadanie, jakim był pokaz sztucznych ogni z okazji zakoń-
czenia wojny. 

Generał Nathanael Green, dowodzący Armią Kontynentalną, tak zapa-
miętał Kościuszkę: „Nic nie było w stanie przewyższyć jego zapału do służby 
publicznej ani też nie mogło być użyteczniejsze nad jego uwagę, czujność i pil-
ność w prowadzeniu różnych przedsięwzięć, których dostarczała nasza mała, 
ale ruchliwa wojaczka. Skierowany do jakiegokolwiek rodzaju służby był on 
zawsze chętnym i  zdolnym pomocnikiem w  wykonywaniu moich zamiarów. 
Słowem, jednym z tych, których ani przyjemność nie może uwieść, ani praca 
znużyć, ani niebezpieczeństwo odstraszyć. Co zaś go ponadto wielce wyróż-
niało, to niezrównana skromność i zupełna nieświadomość, że dokonał czegoś 
niezwykłego. Nigdy nie miał on roszczeń ani pretensji dotyczących jego osoby, 
a nigdy nie ominął sposobności wyróżnienia się i podniesienia zasług innych. 
Ten zdolny i dzielny żołnierz opuścił nas teraz, udając się na północ w zamia-
rze niezwłocznego powrotu do swej ojczyzny, gdzie niezawodnie w  krótkim 
czasie zostanie wybitnie wyróżniony”. W 1783 roku został awansowany na sto-
pień generała brygadiera armii amerykańskiej. Przyjęty przez głównodowodzą-
cego armii, późniejszego pierwszego prezydenta USA, Waszyngtona, otrzymał 
od niego szablę z  wygrawerowanym napisem: „Ameryka z  Waszyngtonem 
swojemu przyjacielowi T. Kościuszce”. Przyjęto go również do Towarzystwa 
Cyncynatów skupiającego weteranów wojny o niepodległość. 

W obronie Konstytucji 3 maja

W lecie 1784 roku – po ośmiu latach pobytu w Ameryce – wsiadł na statek, 
który odpłynął do Francji, a  stamtąd miał wyruszyć do ojczyzny. Do jedne-
go ze swych amerykańskich przyjaciół wysłał list: „Jutro wyjeżdżam do Polski 
i czynię to z wielką niechęcią, jako że zostałem powiadomiony przez jednego 
z mych rodaków, że zarówno sprawy Rzeczypospolitej, jak i moje własne, znaj-
dują się w okropnym stanie. Muszę się przygotować na najgorsze, może zoba-
czysz mnie znowu w Twojej ojczyźnie”.

Znów nie znalazło się dla niego miejsce w  armii, powodem była naj-
prawdopodobniej niechęć króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do jego 
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protektora Adama Kazimie-
rza Czartoryskiego. Osiadł 
zatem na pięć lat w  swym 
rodzinnym majątku w Siech-
nowiczach i  zajął się gospo-
darowaniem. Po rozpoczęciu 
w  1788 roku Sejmu Wiel-
kiego i  podniesieniu stanu 
wojska do 100 tys. z dotych-
czasowych 18 tys. otwarła 
się przed Kościuszką droga 
do armii. Patent na generała 
majora w  wojsku koronnym 
otrzymał jesienią 1789 roku. 
W  lutym złożył przysięgę 
i rozpoczął służbę w  dywi-
zji wielkopolskiej jako do-
wódca jej brygady kawalerii 
i  trzech pułków. Po ponad 
roku został przeniesiony do 
dywizji małopolskiej w Lublinie. Wobec napięć z Rosją został wysłany na Wo-
łyń. 10 maja 1791 roku złożył przysięgę dla żołnierzy zobowiązującą do obro-
ny Konstytucji 3 maja. Jednemu z przyjaciół napisał wtedy: „Do celu jednego 
powinniśmy się zjednoczyć, wydobyć ojczyznę naszą spod przemocy obcych, 
z upodlenia i  zniszczenia imienia nawet Polaków. (...) A gdy podli będziemy, 
chciwi, interesowni, nie dbający o kraj swój, słusznie, abyśmy potem mieli kajda-
ny na szyjach – i tego warci będziemy”. 

Gdy w maju 1792 roku Rosja rozpoczęła wojnę z Rzecząpospolitą, w bi-
twie pod Zieleńcami żołnierze Kościuszki ubezpieczali główne siły księcia 
Poniatowskiego. Po jej zakończeniu król ustanowił Order Virtuti Militari, któ-
rego złotym medalem odznaczono generała. Po reorganizacji armii stanął na 
czele jednego z jej trzech korpusów. Walczył na jego czele pod Dubienką. Je-
den z pamiętnikarzy zapisał: „O generale Kościuszce oficerowie polscy twier-
dzili podówczas, iż jak w  każdej, tak i  w  tej akcji okazywał się człowiekiem 

Tadeusz Kościuszko na czele oddziałów chłopskich. 
Juliusz Kossak, Tadeusz Kościuszko, fragm. Panoramy 

Racławickiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
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niepospolitym; w ogniu zdawał się być jak na przechadzce, rozsądny, odważny, 
kochany i szanowany od wszystkich”. Po przystąpieniu króla do Targowicy gen. 
Kościuszko złożył dymisję, nie chcąc złamać przysięgi danej na wierność Kon-
stytucji 3 maja i służyć Moskwie. Wobec rządów i panoszenia się targowiczan 
w stolicy opuścił ją i wyjechał przez Lwów, Kraków do Lipska. Jego postawa 
wobec Moskwy i zdrajców przyniosła mu sławę. Po drodze wszędzie oddawa-
no mu honory, pisano poświęcone mu wiersze, pieśni, malowano portrety. Sta-
wał się symbolem niepodległości. W związku ze śledzeniem go przez rosyjskich 
agentów, pod przybranym nazwiskiem Calvados przybył do Paryża, gdzie miał 
sondować szanse udzielenia pomocy przez Francję dla przygotowywanego an-
tyrosyjskiego powstania. On wyrastał na jego przywódcę, gdyż „zwycięstwa 
przezeń odniesione nad wojskami rosyjskimi natchnęły naród polski takim 
w nim zaufaniem, że nikt na wojnę iść nie chciał, tylko pod jego dowództwem”.

Naczelnik insurekcji

Rankiem 24 marca 1794 roku w krakowskim kościele kapucynów odprawio-
no Mszę św., a  przed figurą Najświętszej Marii Panny gwardian klasztoru 
o. Tadeusz poświęcił szable Naczelnika Kościuszki, który ślubował w obronie 
Ojczyzny gotowym być na oddanie życia. Następnie na Rynku Krakowskim 
w obecności oddziałów wojska i  tłumów mieszczan odczytano Akt powstania 
mieszkańców województwa krakowskiego. Naczelnik insurekcji złożył przy-
sięgę: „Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w  obliczu Boga całemu Narodo-
wi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, 
lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu 
i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopo-
móż i niewinna Męka Syna Jego”. Duchowo-religijny wymiar był w powstaniu 
niezwykle ważny. Powstańcy tak jak dawni rycerze szli do boju z Bożym bło-
gosławieństwem. Powszechnie modlono się, zanosząc błaganie do Boga o oca-
lenie narodu. Przez siedem miesięcy Polacy w obronie prawa do niepodległości 
toczyli wielką wojnę z dwoma największymi mocarstwami ówczesnej Europy – 
Rosją i Prusami. Insurekcja objęła całe terytorium Rzeczpospolitej po drugim 
rozbiorze, a nawet poza nim. Do walki stanęło około 150 tysięcy ochotników. 
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Największa bitwa powstania kościuszkowskiego rozegrała się 4 kwiet-
nia 1794 roku pod Racławicami. Pierwsi zaatakowali Rosjanie. Siła ognia ich 
12 dział spowodowała zamieszanie, a nawet panikę w oddziałach polskiej ka-
walerii. Wtedy Tadeusz Kościuszko, pod osłoną własnej artylerii, poprowadził 
320 kosynierów (chłopów, których bronią były kosy ustawione na sztorc). Ich 
brawurowy atak przełamał szyki nieprzyjaciela i  przyniósł zdobycie wszyst-
kich wrogich armat. W walce wyróżnił się szczególnie Wojciech Bartos, chłop 
z Rzędowic, awansowany na chorążego milicji województwa krakowskiego (po 
nadaniu szlachectwa przyjął nazwisko Bartosz Głowacki). Podobne uderze-
nie przeprowadził Kościuszko na prawym skrzydle nieprzyjaciela, co dało mu 
zwycięstwo. Polacy stracili w bitwie stu ludzi i tyluż rannych, Rosjanie zaś 600 
żołnierzy i 12 dział. „Pierwsze to zwycięstwo odniesione przez Kościuszkę nad 

Osobista odwaga Kościuszki przeszła do legendy i przyświecała kolejnym pokoleniom polskich powstańców. 
Wojciech Kossak, Kościuszko prowadzi kosynierów do ataku - Kościuszko pod Racławicami, 1924
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naszym wojskiem pociągnęło do powstania wielu Polaków. Bojaźliwi nabrali 
odwagi, a niezdecydowani dali się unieść fali” – pisał rosyjski kronikarz. 

Bohaterami Racławic stali się kosynierzy. Po bitwie naczelnik przywdział 
chłopską sukmanę, gdyż zgodnie z ówczesną tradycją wojskową, dowódca ubie-
rał mundur oddziału, który najbardziej wyróżnił się w walce. Później pod War-
szawą regiment grenadierów krakowskich otrzymał nową chorągiew, ze snopem 
zboża i kosami – narzędziem pracy, ale i obrony, co też podkreślił napis: „Żywią 
y bronią” – odtąd symbol powstania kościuszkowskiego. Racławice potwierdziły 
legendę Kościuszki jako wodza. Żołnierze na własne oczy zobaczyli jego mę-
stwo, co wybitnie podniosło ich morale. Zwycięstwo Polaków miało również 
wielkie znaczenie propagandowe. Kościuszkę malowano w  chłopskiej sukma-
nie, powstawały dziesiątki pieśni, krakowiaków, polonezów Kościuszki. W maju 
1794 roku w obozie pod Połańcem naczelnik ogłosił uniwersał regulujący kwe-
stie chłopskie. Miesiąc później został ranny w bitwie pod Szczekocinami, ule-
gając połączonym wojskom rosyjsko-pruskim. W  październiku 1794 roku, po 
klęsce w bitwie pod Maciejowicami, również raniony, dostał się do niewoli i był 
więziony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu, gdzie prowadzono prze-
ciwko niemu śledztwo. „Był bardzo niezdrów, wskutek czego niezwykle wychudł 
i zmienił się”. Caryca Katarzyna nazwała go „moje nędzne bydlę – Kościuszko”. 
Miesiąc później Rosja z Prusami i Austrią dokonały trzeciego rozbioru Polski. 

„Męczennik wolności”

Po śmierci Katarzyny jej następca Paweł I w końcu 1796 roku uwolnił Kościusz-
kę. Naczelnik złożył wtedy carowi wiernopoddańczą przysięgę, przekonany, że 
zależy od tego uwolnienie tysięcy pojmanych Polaków. Przez Skandynawię 
i Londyn wyruszył do Stanów Zjednoczonych. Wszędzie po drodze witano go 
jak bohatera. W sierpniu 1797 roku „męczennik wolności” dotarł do Filadelfii. 
Po rocznym pobycie w USA wyjechał do Francji, gdzie wsparł tworzone przez 
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Legiony Polskie. W  1799 roku finansował 
broszurę napisaną przez jego adiutanta Józefa Pawlikowskiego Czy Polacy wybić 
się mogą na niepodległość?. Wkrótce sam napisał po francusku Manewry artylerii 
konnej. Książka w 1812 roku została wprowadzona do użytku służbowego w ar-
mii USA i obowiązywała w niej aż do 1860 roku. 
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W 1806 roku Kościuszko, pamiętając wcześniejsze doświadczenia, odmó-
wił współpracy z  Napoleonem przy tworzeniu Księstwa Warszawskiego. Ten 
jednak wydał odezwę do Polaków z jego nazwiskiem, ale bez jego wiedzy. Tym-
czasem w okupowanej przez Prusaków stolicy powtarzano wierszyki: „Uciekaj-
cie z Warszawy pruskie śledzie, bo Kościuszko z wojskiem jedzie”, ale Naczelnik 
nie udzielił poparcia cesarzowi w wyprawie na Moskwę. Jego nadziei nie spełnił 
również car Aleksander I, który zaprosił go na rozmowę. Rozczarowaniem były 
także postanowienia kongresu wiedeńskiego. 

W lipcu 1815 roku udał się do Szwajcarii i osiadał w Solurze. Tam też 
15 października 1817 roku zmarł. „Wszędzie w Polsce, w Warszawie, w Po-
znaniu, w Krakowie, w Wilnie, w Królestwie i w guberniach polskich, wszyst-
kie wyznania odprawiły żałobne nabożeństwo. Chrześcijanie wszelkiego 
obrządku, katolicy, luteranie, kalwiniści. Księża bernardyni w  Wilnie stroili 
katafalk w kościele ewangelickim na ten obrządek. Również odprawili żałobne 
nabożeństwo wyznawcy mojżeszowi, czyli Żydzi, i mahometanie” – notował 
Joachim Lelewel. Mszę św. odprawiono w  katedrze wawelskiej, w  podzie-
miach której spoczął 23 czerwca 1818 roku. Kilka lat później w  Krakowie 
wdzięczni rodacy usypali kopiec jego imienia. W  następnych latach niewoli 
Kościuszko inspirował kolejne pokolenia w walce o niepodległą ojczyznę.

Literatura:
Korzon Tadeusz, Kościuszko, biografia z dokumentów wysnuta, Kraków, Warszawa, 1894.



Na portrecie książę Józef Poniatowski nosi Krzyż Virtuti Militari, dziś najwyższe odznaczenie wojskowe, 
ustanowiony po zwycięskiej przez niego bitwie pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku. 

 Josef Grassi, Portret księcia Józefa Poniatowskiego, ok. 1813, olej na płótnie, Zamek Królewski w Warszawie
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KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI
„BÓG POWIERZYŁ MU  

HONOR POLAKÓW”

Poniatowski przyszedł na świat 7 maja 1763 roku w wiedeńskim pałacu Kin-
skych, należącym do starego czeskiego rodu, z którego pochodziła jego mat-
ka. Ojciec Andrzej był generałem wojsk austriackich. Józef, nazywany przez 
wszystkich Pepi, mając dwa lata, był już podwójnym księciem: pierwszy tytuł 
dostał jako bratanek polskiego króla Stanisława Augusta, od Sejmu Rzeczy-
pospolitej, a drugi odziedziczył po swoim ojcu, któremu cesarzowa Maria Te-
resa nadała godność księcia Korony Czeskiej. Ale jak pisał Szymon Askenazy: 
„nie z  tych świeżych, przygodnych tytułów będzie on czerpał istotne swoje 
dostojeństwo: własnym uczuciem i  czynem on się uksiążęci w opinii swego 
narodu i świata”. 

Urodzony do konia i szabli

Gdy Pepi miał dziesięć lat, zmarł mu ojciec i opieką, może aż nazbyt troskli-
wą, otoczyła go przewrażliwiona matka. Wkrótce jednak jego wychowaniem 
zajął się koronowany stryj – Stanisław August Poniatowski i młody książę stał 

„Był prawdziwym królem, łączył wszystkie po temu tytuły i wszystkie talenty: 
jednak on zmilczał” – mówił o  księciu Józefie Poniatowskim Napoleon na 
Wyspie św. Heleny. Dla Polaków książę pozostaje rycerzem niezłomnym, 
wzorem wierności i honoru.

j
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się królewskim ulubieńcem. Bratanek zawdzięczał mu wiele, ale w przyszłości 
z trudem musiał pozbywać się piętna hańby Targowicy i nieszczęsnego pano-
wania związanego z nazwiskiem. 

W 1780 roku, 17-letni Józef, urodzony do konia i szabli, wstąpił, za przy-
zwoleniem króla, do armii austriackiej, aby jak najlepiej przygotować się do 
przyszłej służby dla ojczyzny. Mundur obcej armii miał nosić jedynie czasowo 
i gdyby tylko okazało się to konieczne porzucić go w każdej chwili dla ojczy-
stego. Poniatowski nie tylko idealnie wypełniał służbowe obowiązki, ale za-
skakiwał wszystkich niezwykłą brawurą. W czasie jednych z manewrów, aby 
wygrać zakład z kolegą, przepłynął w pełnym rynsztunku na koniu wezbraną 
deszczami Łabę. Już w 1786 roku awansował na podpułkownika w elitarnym 
pułku cesarskich szwoleżerów im. Józefa II, a  wkrótce został przybocznym 
adiutantem tegoż cesarza. Okrył się sławą w wojnie z Turcją (co okupił ciężką 
raną nogi) i wtedy właśnie, w 1789 roku, Sejm Wielki upomniał się imiennie 
o niego jako „w służbie wojskowej cesarskiej zostającego, który i sobie, i naro-
dowi przynosi sławę”, wzywając go tak jak innych oficerów polskich do wojska 
Rzeczypospolitej. Wiedział, że taka chwila nadejdzie, bo Stanisław August pil-
nował, żeby nie zapomniał, że „Bóg dał mu się urodzić Polakiem”.

W stopniu generał-majora został komendantem straży królewskiej. Zaj-
mował się także układaniem regulaminu wojskowego. Niezwykle przystojny, 
elegancki i czarujący u jednych budził podziw i uwielbienie, u innych zgorsze-
nie i oburzenie. Już jednak wiosną 1790 roku został przeniesiony na Ukrainę, 
gdzie objął dowództwo dywizji bracławskiej i kijowskiej z kwaterą w Tulczy-
nie, z  zadaniem przywrócenia dyscypliny i  poczucia obowiązku oraz honoru 
żołnierskiego, w pułkach znanych z rozprzężenia i rabunku ludności cywilnej 
oraz niechętnych reformom Sejmu Wielkiego. Mimo że misja była trudna, 
udało mu się zdecydowanie podnieść w żołnierzach „czucie męstwa i honoru”. 

„Jako żołnierz przysięgły, honor kochający”

W dniu uchwalania Konstytucji 3 maja książę wraz z  innymi ułanami prze-
bywał w sali obrad Zamku Królewskiego i należał potem do Klubu Przyjaciół 
Konstytucji Rządowej. Jan Matejko uwiecznił go na swoim znanym obrazie 
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Konstytucja 3 maja jako komendanta gwardii królewskiej, towarzyszącego kon-
no pochodowi na ulicy Świętojańskiej. 

W wojnie o konstytucję, która rozpoczęła się po ogłoszeniu w maju 1792 
roku konfederacji targowickiej i wkroczeniu do Rzeczypospolitej Rosjan, jako 
wódz sił polskich na Ukrainie z 17-tysięcznym młodym i niedoświadczonym 
wojskiem, musiał przeciwstawić się 60-tysięcznej zaprawionej w  bojach, ro-
syjskiej armii gen. Michaiła Kachowskiego. Zadanie było tym trudniejsze, że 
książę sam przyznawał: „Może doszedłem do tego, że potrafię z dobrą wolą 
i rozumem pułk prowadzić w ogień, ale nie miałem czasu dojrzeć na jenerała 
komenderującego”. Gdy na początku czerwca 1792 roku do jego kwatery do-
tarło pismo hetmana polnego (zniesionego przez Konstytucję 3 maja) Sewe-
ryna Rzewuskiego rozkazującego poddać się wszystkim polskim wojskom pod 
komendę konfederacji targowickiej, zdecydowanie odmówił: „Jako żołnierz 
przysięgły, honor kochający i powinności swojej zadość czyniący, nie znam in-
nej władzy jak władzę, którą naród cały ustanowił, żadnego innego prawa jak 
rozkaz Króla i  Prześwietnej Komisji Wojskowej, żadnego innego obowiązku 
jak żyć z ukochaną ojczyzną lub za nią umierać. (…) Ci, którzy śmieli dla ich 
dumy i własnej miłości zaprzedać krew współziomków swoich, są ohydą naro-
du i zdrajcami ojczyzny! Te są moje sentymenta i wszystkich podkomendnych 
moich, zacząwszy od prostego żołnierza”. Zaskarbił tym sobie powszechne 
uznanie wśród podwładnych.

Choć w pierwszym boju, 15 czerwca 1792 roku, pod Boruszkowcami prze-
grał, to już trzy dni później stoczył wspaniałą zwycięską bitwę z korpusem gen. 
Herkulesa Morkowa, pod Zieleńcami, która – jak stwierdził Stanisław Au-
gust  – była „od króla Jana pierwszą batalią wygraną przez samych Polaków”. 
Książę Józef właśnie za to zwycięstwo, jako pierwszy, został odznaczony, usta-
nowionym wtedy przez monarchę do dzisiaj najbardziej zaszczytnym Orderem 
Virtuti Militari, przyznawanym odtąd za szczególne męstwo w boju. Zieleńce 
nie były jednak w stanie powstrzymać marszu Rosjan na Warszawę, a o zanie-
dbania Poniatowski obwiniał króla: „Gdybyś Wasza Królewska Mość na począt-
ku tej kampanii – ponieważ ona nie była przewidziana wojskowo – był poruszył 
kraj cały, siadając na koń ze szlachtą, uzbrajając miasta i dając wolność chłopom, 
albo byśmy zginęli z honorem, albo Polska by się była utrzymała mocarstwem”. 
Kiedy Tadeusz Kościuszko nie powstrzymał wojsk rosyjskich 18 lipca 1792 
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roku pod Dubienką, książę Józef wycofał się do Kurowa, gdzie dowiedziawszy 
się o przystąpieniu króla do Targowicy, napisał: „Na wszystko byłem przygoto-
wany, lecz nie na podobną nikczemność, raczej należało się bić do zgonu, niż 
oddychać hańbą”. 

„Biliśmy się za swobody ojców i całość ziemi”

Początkowo poparł, przygotowany w  czasie narad u  księżnej Izabeli Czar-
toryskiej w  Puławach, plan porwania króla i  zmuszenia go do prowadzenia 
dalszej walki o Konstytucję 3 maja, ale ostatecznie odmówił w nim udziału 
i podał się do dymisji. Wyjechał do Warszawy żegnany przez żołnierzy ad-
resem wręczonym mu w Kozienicach: „dopóki imię żołnierza nie wygaśnie, 
dopóki cnota wdzięczności ludziom miłą będzie, zaręczamy Mu tym pismem 
naszym nieśmiertelną wdzięczność, głębokie uszanowanie i niczym niezatarte 
przywiązanie nasze. Aby zaś mniejszy hołd, który męstwu, cnocie, talentom 
i  szlachetności duszy Jego oddajemy, całemu światu był wiadomy, medal bić 
zalecamy, na którym z jednej strony ma być wyryty biust Jego, a na drugiej ten 
napis: „Miles Imperator” (Żołnierze Wodzowi). Książę zaś rozesłał 16 sierp-
nia dziękczynną odezwę do wszystkich oddziałów, które w wojnie 1792 wal-
czyły pod jego komendą: „Biliśmy się za rządną wolność, za sławę narodu, za 
szczęście wszystkich obywatelów. Była to wojna święta, bo żołnierz nie wal-
czył za dumę swego króla, lecz za swobody ojców i całość ziemi, w której się 
urodził”.

Tymczasem pod naciskiem targowiczan i carskiego ambasadora, król na-
kazał bratankowi opuszczenie stolicy i  kraju. Książę wyjechał do Saksonii, 
a potem do Czech i Wiednia, skąd po drugim rozbiorze został znowu wyda-
lony na żądanie ambasadora Rosji. W lipcu 1793 roku przeniósł się zatem do 
Brukseli, gdzie spędzał czas dość beztrosko na zabawach, do chwili gdy dowie-
dział się o wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. W przygotowania do powsta-
nia nie został wciągnięty, a  na stanowisko Najwyższego Naczelnika Narodu 
powołano Tadeusza Kościuszkę, bądź co bądź, jego podkomendnego. Ponia-
towski, jako zawodowy wojskowy i arystokrata, nie był przekonany ani do wal-
ki powstańczej, ani tym bardziej do rewolucyjnych haseł. Król także starał się 
powstrzymywać jego przyjazd, ale w połowie maja 1794 roku książę wyruszył 
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do kraju, bo przestraszony Stanisław August zmienił zdanie, uznając że przed 
gwałtownymi zachowaniami ludu może go obronić dzielny i sławny bratanek. 

27 maja 1794 roku książę przybył do obozu Najwyższego Naczelnika pod 
Jędrzejowem. Kościuszko chciał, żeby objął naczelne dowództwo wojsk po-
wstańczych na Litwie, ale Poniatowski poprosił o  zezwolenie na wyjazd do 
Warszawy. Pod koniec czerwca 1794 roku rozpoczął służbę w dywizji swego 
krewnego gen. Stanisława Mokronowskiego i w rejonie Błonia osłaniał stolicę 
przed nadciągającymi Prusakami. W czasie oblężenia Warszawy przez wojska 
rosyjskie i pruskie dowodził dywizją na prawym skrzydle obrony na odcinku 
Bielany, Marymont i Powązki, początkowo z sukcesem, potem mimo że oso-
biście poświęcał się w walce (postrzelono pod nim konia, był kontuzjowany) 
obwiniono go o  poniesienie zbyt dużych strat i  utratę pozycji. Po zdobyciu 
Pragi przez wojska rosyjskie podał się 6 listopada do dymisji. Insurekcja nie 
przyniosła mu sławy, podobnie jak następne dwanaście lat, które upłynęły mu 
właściwie na zabawach. 

Po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego, która nastąpiła 12 lutego 
1798 roku w  Petersburgu, książę zajął się pogrzebem stryja oraz spłatą jego 
wierzycieli. Przejął w spadku pałace Pod Blachą i w podwarszawskiej Jabłon-
nie, gdzie urządzano odtąd zbytkowne i głośne przyjęcia. Sprawiający wrażenie 
beztroskiego, nie dbającego o wyższe wartości arystokraty, nie budził szacun-
ku w środowiskach patriotycznych, do czasu kiedy po rozgromieniu pod Jeną 
i Auerstadt wojsk pruskich jesienią 1806 roku armia napoleońska wkroczyła 
w Poznańskie i zbliżała się ku Warszawie. 

U boku Napoleona

W połowie listopada 1806 roku Fryderyk Wilhelm III zlecił księciu Poniatow-
skiemu utworzenie w  Warszawie milicji mieszczańskiej, która miała czuwać 
nad porządkiem w mieście po ewakuacji władz pruskich. Jako jej dowódca, ale 
i dawny wódz naczelny, wieczorem 28 listopada 1806 roku, powitał na rogat-
kach wolskich Joachima Murata, wodza awangardy Wielkiej Armii i napole-
ońskiego namiestnika, który kilka dni później, 7 grudnia 1806 roku, powierzył 
mu organizację i dowództwo polskiej siły zbrojnej – legii warszawskiej. Ksią-
żę przedstawił 5 stycznia 1807 roku Napoleonowi memoriał, w  którym 
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wskazywał, że należy utworzyć niepodległe państwo polskie (na razie) z ziem 
zaboru pruskiego i rosyjskiego, pod berłem cesarza Francuzów, któremu obie-
cywał: „Zawsze cokolwiek nastąpi, moje przywiązanie i zdolności, jakie posia-
dam, należą do Ciebie, Sire, dowiodę tego aż do ostatniego tchnienia”.

W połowie stycznia 1807 roku Poniatowski został powołany przez Komi-
sję Rządzącą, czyli ówczesny rząd „napoleońskiej Polski”, na stanowisko dyrek-
tora Wydziału Wojennego. Miał szybko organizować polską armię i kierować 
oddziały na front wojny francusko-rosyjskiej. Zajmował się także aprowizacją 
wojska napoleońskiego. 

Po traktacie w Tylży z 7 lipca 1807 roku, na mocy którego powstało Księ-
stwo Warszawskie, Poniatowski, odznaczony przez Napoleona najwyższym or-
derem francuskim, Legią Honorową, mianowany został ministrem wojny, a we 
wrześniu 1808 roku objął dowództwo nad armią Księstwa. Jako jej organizator 
i dowódca sprawił, że noszenie munduru stało się wyrazem największej dumy 
i uznania społecznego. Wojsko uczestniczyło we wszystkich obchodach świąt 
narodowych, asystowało przy Mszach, bijąc w bębny podczas podniesienia, itp. 
Książę sam brał udział w paradach wojskowych, w mundurze ułańskim z  le-
gendarną burką przewieszoną przez lewe ramię, na pięknym koniu, prowadził 
jedną z  najbarwniej odzianych armii w  Europie, co zachwycało publiczność 
i przysparzało wojsku szacunku i podziwu, tak że jak zauważano: „Cała polska 
młodzież przywdziewała mundury, zdawało się występkiem chodzić we fraku”. 
Poniatowski zawsze uważał, że „żaden naród bezpieczniejszym i pewniejszym 
szczęścia nie jest nad ten, który się opiera na własnej zbrojnej sile”.

„Trzeba umrzeć mężnie”

19 kwietnia 1809 roku, na czele swojego wojska, książę Józef stoczył z  Au-
striakami pod Raszynem bitwę, w  której wziąwszy od szeregowca karabin 
z bagnetem, osobiście, z  fajką w zębach poprowadził do ataku cofających się 
żołnierzy. Zapewniło mu to nie tylko sławę, ale i miłość podwładnych. Dzięki 
jego działaniom politycznym i wojskowym terytorium Księstwa Warszawskie-
go powiększono o połowę. Wkrótce powiódł 100 tysięcy polskich żołnierzy na 
wielką wojnę Napoleona z Rosją w 1812 roku. Wierny do końca cesarzowi sta-
nął po jego stronie w tzw. bitwie narodów pod Lipskiem w październiku 1813 
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roku. Na dzień przed walką, jako jedyny w historii cudzoziemiec został miano-
wany marszałkiem Francji. Trzy dni później, 19 października, osłaniał odwrót 
francuskiej, pokonanej armii. Uważając, że „trzeba umrzeć mężnie”, do końca 
nie chciał się poddać. Historia przypisała mu też słowa: „Bóg mi powierzył ho-
nor Polaków, Bogu go tylko oddam”. W sytuacji bez wyjścia, razem z koniem 
skoczył do wezbranych wód Elstery i trafiony kulą, w nich zginął.

Trumnę z  jego ciałem przewieziono w eskorcie żołnierzy z gen. Micha-
łem Sokolnickim do Warszawy i 9 września 1814 roku złożono w podziem-
nej kaplicy kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Po trzech latach, 
23 lipca 1817 roku, książę Józef, jako bohater narodowy, został uroczyście prze-
niesiony do krypty św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej, aby spocząć wśród 
polskich królów. 

Ku jego czci w 1829 roku stanął w Warszawie pomnik wzorowany na kon-
nym monumencie Marka Aureliusza, zaprojektowany przez znanego duńskie-
go rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. W Paryżu jego nazwisko uwieczniono na 
Łuku Triumfalnym, a na ścianie Luwru od strony ulicy Rivoli stoi pomnik Po-
niatowskiego, jako marszałka Francji, wykonany przez Bernarda. Poza tym nad 
Sekwaną polski książę ma też swój bulwar. W Polsce jego imię nosił 8. Pułk 
Ułanów z Krakowa, a w Warszawie – most na Wiśle. Jest również bohaterem 
wielu utworów literackich. 

Literatura:
Askenazy Szymon, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, Poznań 2006.
Skowronek Jerzy, Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.



Gdy Polski nie było na mapie, książę Adam Czartoryski cieszył się niemal królewskim autorytetem
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ADAM JERZY CZARTORYSKI 
„BŁĘDNY RYCERZ DYPLOMACJI”

„Nigdy nie było rzeczą pilniejszą i  bardziej konieczną skierować wreszcie 
zbrukaną dawnymi niesprawiedliwościami dyplomację w  łożysko religii 
i moralności. Idea sprawiedliwości i moralności jest uniwersalna” – pisał książę 
Adam Jerzy Czartoryski, carski minister, szef powstańczego rządu, „król” 
emigracji, mąż stanu. 

Ród Czartoryskich należał do najstarszych na Litwie, był spokrewniony z Ja-
giellonami, pieczętował się litewską Pogonią, a w XVIII wieku stał się jednym 
z pierwszych w Rzeczypospolitej, tworząc potężny obóz polityczny, zwany Fa-
milią. Rodzicami urodzonego 14 stycznia 1770 roku w  warszawskim Pałacu 
Błękitnym księcia Adama Jerzego byli książę Adam Kazimierz, generał ziem 
podolskich, komendant utworzonego w  1765 roku Korpusu Kadetów, oraz 
księżna Izabela z  Flemingów. Plotka jakoby pierworodny syn książęcej pary 
miał innego ojca – carskiego ambasadora Mikołaja Repnina, nie wydaje się 
prawdziwa z powodu pozycji księcia Adama Jerzego w rodzinie, od początku 
wyznaczonego na głównego spadkobiercę politycznej i materialnej potęgi rodu.

Przeznaczony do korony

Młodym księciem zajmowali się najlepsi nauczyciele, a wśród nich tak wybit-
ni jak filolog klasyczny Ernest Groddeck, pisarz i poeta, filozof ks. Grzegorz 

j
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Piramowicz, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Karpiński, czy Jean
-Pierre Norblin, którzy uczyli go historii, literatury, języków obcych, geografii, 
matematyki, rysunku, sztuki wojennej, a także fechtunku i tańca. Książę spę-
dzał czas nie tylko w rezydencjach rodowych, ale i za granicą – w Czechach, 
Niemczech, Szwajcarii, Francji, Holandii, a zwłaszcza Anglii; wszędzie pozna-
wał stosunki polityczne, ustrojowe, prawne, gospodarcze i kulturalne.

Matka, księżna Izabela, ambitna polska Sybilla, strzegąca narodowych 
świętości, zadbała o patriotyczne wychowanie syna, dla którego wymarzyła so-
bie koronę i polski tron. Już w 1787 roku, przed wielkim Sejmem Czteroletnim 
mającym uratować upadającą Rzeczypospolitą, Czartoryski opracował w Pary-
żu wspólnie z Włochem Scipionem Piattolim, przyszłym sekretarzem Stani-
sława Augusta i uczestnikiem prac nad redagowaniem Konstytucji 3 maja, swój 
pierwszy projekt politycznej i wojskowej reformy Rzeczypospolitej, który jed-
nak nie miał szans na realizację. Książę należał potem do Towarzystwa Przy-
jaciół Konstytucji 3 Maja i gdy w maju 1792 roku na wezwanie targowiczan 
oddziały rosyjskie wkroczyły w granice Rzeczypospolitej, wstąpił do wojska li-
tewskiego. Zasłużył nawet na Order Virtuti Militari, a po przystąpieniu króla 
do targowiczan podobnie jak książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko 
podał się do dymisji. 

W  powstaniu kościuszkowskim nie wziął czynnego udziału, ale za po-
parcie Naczelnika, które szczególnie manifestowała jego matka, caryca za-
sekwestrowała (zapowiedź konfiskaty) Czartoryskim wszystkie dobra leżące 
w zaborze rosyjskim, czyli około 3/4 całej ich fortuny. Aby ratować majątek, 
wysłano w 1795 roku Adama i jego brata Witolda do Petersburga jako zakład-
ników. Młody książę był zrozpaczony losem utraconej Ojczyzny, co wyraził 
w poemacie Bard polski: „Ojczyzno rozszarpana!/ Wszystko już stracone/ Nie-
szczęsna Polsko! Nawet twe imię zgładzone (…) Wyzuty z stanu, z ojczyzny, 
z istności,/ Obcy w swym kraju, w nikczemników rzędzie,/ Bez celu zmierzłe 
wlec życie skazany,/ Pożyję próżno – i zginę nieznany!”. 
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Na carskim dworze

Błaganie carycy o łaskę upokarzało go, ale misja odzyskania dóbr powiodła się 
prawie w pełni. Obaj bracia weszli do rosyjskiej służby państwowej, która była 
początkowo nieznośna dla Adama. Jednak wiosną 1796 roku miała miejsce 
słynna „rozmowa taurydzka” z najstarszym, 19-letnim, wnukiem  Katarzyny II, 
wielkim księciem Aleksandrem, zwolennikiem liberalnych metod rządzenia 
państwem, krytykującym carycę. Od tego czasu polskiego księcia i przyszłe-
go cara połączyła przyjaźń. Wkrótce Czartoryski został adiutantem Aleksan-
dra, w  randze generała majora. Już przy nowym carze w 1801 roku należał 
do tzw. Nieoficjalnego Komitetu, który zajmował się opracowywaniem pro-
jektów reform. Książę Adam przygotował plan zmian w oświacie, wzorowany 
w  dużej mierze na dorobku polskiej Komisji Edukacji Narodowej, w  któ-
rym starał się stworzyć system 
umożliwiający podbitym naro-
dom podtrzymywanie oraz roz-
wój rodzimego języka i  kultury. 
Objął wtedy w  1803 roku sta-
nowisko kuratora wileńskiego, 
czyli zwierzchnika całego syste-
mu oświaty w ośmiu zachodnich 
guberniach Cesarstwa Rosyj-
skiego, w  tym na ziemiach Rze-
czypospolitej. Doprowadził do 
rozkwitu Uniwersytet Wileński, 
zachowując jego polski charakter, 
przyciągając wybitnych uczonych, 
zapewniając mu liberalny statut 
oraz bardzo korzystne warunki 
finansowe. Na Litwie w  latach 
1803-1820 powstało najwięcej 
w  Rosji szkół początkowych na-
uczających języka polskiego. 

Książę Adam Czartoryski zaczynał swoją karierę od 
służby na carskim dworze. Józef Oleszkiewicz, Adam Jerzy 
Czartoryski, 1810, Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie
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Książę Czartoryski zaangażował się także w politykę zagraniczną Rosji. 
Jako zastępca ówczesnego ministra spraw zagranicznych Aleksandra Woron-
cowa opracował w języku francuskim memoriał O systemie politycznym, który 
winna stosować Rosja. Pisał w  nim, że politycy powinni zważać na to, „aby 
polityka łączyła się zupełnie ze sprawiedliwością i moralnością” oraz kierowa-
ła się „zasadą powszechnego dobra narodów”. Autor podkreślał, że „polityką 
kieruje nie tylko interes, ale i moralność”. Dlatego domagał się uznania prawa 
każdego narodu do odrębności i wolności. Małe i słabe państwa, aby zapew-
nić sobie niezależność i bezpieczeństwo, winny tworzyć federacje. Czartory-
ski zajął się także sprawiedliwym ułożeniem stosunków politycznych w całej 
Europie. Z  cara chciał uczynić „kogoś na podobieństwo arbitra pokoju cy-
wilizowanego świata”, a Europie zapewnić równowagę przez zorganizowanie 
czterech federacji państw: Francji, Belgii i Hiszpanii jako federacji „rasy fran-
cuskiej”; federacji ludów słowiańskich z carem na czele; federacji niemieckiej 
wraz z Holandią i Szwajcarią, ale bez Prus i Austrii; oraz federacji państw 
włoskich. 

W 1804 roku książę Adam został ministrem spraw zagranicznych Rosji. 
Była to najwyższa funkcja, jaką w cesarstwie objął kiedykolwiek Polak. Choć 
rosyjska arystokracja i biurokracja traktowały go podejrzliwie, odważnie pro-
wadził politykę w Azji i na Półwyspie Bałkańskim, popierał też niepodle-
głościowe dążenia Greków okupowanych przez Turcję. Przede wszystkim 
jednak organizował koalicję antynapoleońską, która miała zmusić Francję 
do rezygnacji z jej zdobyczy terytorialnych i doprowadzić do kongresu po-
kojowego tworzącego „nowy system polityczny państw dla trwałego spoko-
ju Europy”. Klęska połączonych wojsk rosyjsko-austriackich w  bitwie pod 
Austerlitz 2 grudnia 1805 roku spowodowała rozpad koalicji antynapoleoń-
skiej i fiasko politycznych planów Czartoryskiego, którego obciążono winą 
za przegraną Rosji w wojnie z Napoleonem. Oskarżenia skłoniły księcia do 
złożenia rezygnacji ze stanowiska, której car nie przyjął. Ostatecznie zrobił 
to dopiero w czerwcu 1806 roku.
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„Moja rzecz skończona” 

W odpowiedzi na działania Napoleona w sprawie polskiej Czartoryski zapro-
ponował carowi, aby wskrzesił państwo polskie z  ziem dwóch albo i  trzech 
zaborów pod swoim berłem i przywrócił w nim Konstytucję 3 maja. Po utwo-
rzeniu przez Napoleona, na mocy francusko-rosyjskiego traktatu w  Tylży 
z 7 lipca 1807 roku, Księstwa Warszawskiego, książę, po trzynastu latach wy-
jechał z Moskwy do rodzinnych Puław znajdujących się w zaborze austriac-
kim. Gdy w wyniku wojny 1809 roku ziemie te zostały włączone do Księstwa 
Warszawskiego, pozostawał w  Wiedniu i  nie zamierzał zabiegać o  urzędy 
w zależnym od Napoleona Księstwie. Powrócił natomiast ostatni raz do Pe-
tersburga i Aleksandra I, który aby odciągnąć Polaków od Napoleona, obie-
cywał im utworzenie, z  ziem Księstwa Warszawskiego i  Galicji, Królestwa 
Polskiego pod własnym berłem. Czartoryski w 1811 roku w poufnej misji pró-
bował pozyskać dla planów cara elitę Księstwa Warszawskiego, ale niezgoda 
księcia Józefa Poniatowskiego dowodzącego armią polską zdecydowała o nie-
powodzeniu przedsięwzięcia. 

W  czasie wojny francusko-rosyjskiej w  1812 roku, kiedy po wkroczeniu 
Wielkiej Armii napoleońskiej do Rosji w Warszawie ogłoszono Konfederację 
Generalną Narodową, z księciem Adamem Kazimierzem Czartoryskim, jako 
jej marszałkiem, Adam Jerzy nie stanął przy boku ojca, choć wysłał do cara list 
z prośbą o pełną dymisję, bo był jeszcze kuratorem wileńskim i zapewniał, że: 
„jego pierwsze obowiązki są oczywiście względem mojej ojczyzny”. Ale to for-
malne nieprzystąpienie do Konfederacji dało mu już wkrótce, po klęsce Napo-
leona pod Moskwą, możliwość zaproponowania Aleksandrowi I  rozwiązania 
sprawy polskiej przez utworzenie Królestwa Polskiego – albo w unii personal-
nej z Rosją, albo pod berłem wielkiego księcia Michała. Swój plan przedstawił 
carowi ponownie w 1814 roku, po pokonaniu Napoleona przez koalicję w „bi-
twie narodów” pod Lipskiem, w październiku 1813 roku i w takim duchu dzia-
łał, jako doradca Aleksandra do spraw polskich, podczas kongresu europejskich 
monarchów w Wiedniu. Na mocy traktatu kończącego ten kongres powstało 
Królestwo Polskie pod berłem Aleksandra, które zawdzięczało Czartoryskie-
mu własną konstytucję, (Zasady do konstytucji Królestwa Polskiego), podpisa-
ną przez cara 25 maja 1815 roku. Dzięki księciu pozostałe terytoria dawnej 
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Rzeczypospolitej otrzymały formalną gwarancję „praw rozwoju narodowości 
polskiej”. Niespodziewanie jednak namiestnikiem Królestwa nie został miano-
wany, a urząd ten przypadł Józefowi Zajączkowi, napoleońskiemu generałowi, 
bezwzględnie posłusznemu wielkiemu księciu Konstantemu, wodzowi polskiej 
armii. „Zdaje się, że moja rzecz skończona. Postawienie na nogach, jakożkol-
wiek niedołężnych, tej biednej Polski było moją pensa. (…) Niech inni teraz 
pracują, znajdę się może później” – stwierdził Czartoryski, który jeszcze raz 
mógł się przekonać o carskiej polityce obawiającej się jego niezależności. Alek-
sander nie dotrzymał danej Polakom obietnicy przyłączenia do Królestwa ziem 
litewsko-ruskich, a rządy w Warszawie powierzył swemu bratu, niepopularne-
mu, brutalnemu księciu Konstantemu. 

Książę Adam zajął się wówczas swoimi majątkami, ożenił się z osiem-
nastoletnią księżniczką Anną z  Sapiehów, dużo podróżował, nawiązu-
jąc kontakty z  zachodnimi politykami, a  w  Petersburgu wziął urlop i  do 
śmierci Aleksandra nie uczestniczył w  życiu politycznym Królestwa Pol-
skiego, choć słał protesty do cara przeciwko łamaniu przez niego kon-
stytucji. Jako kurator wileński w  1823 roku zaangażował się w  obronę 
Towarzystwa Filomatów, którego członkom wytropionym przez służby 
sprawującego nadzór nad policją senatora Mikołaja Nowosilcowa grozi-
ły surowe represje. W  tej sprawie Czartoryski po raz ostatni spotkał się 
z  Aleksandrem, by odwołać się do jego sumienia. Car jednak usprawiedli-
wiał represje wobec wileńskiej młodzieży „zbytkiem patriotyzmu polskiego” 
i  nie odpowiedział księciu na pytanie „od kiedy patriotyzm polski jest wy-
stępkiem”, dlatego kurator mógł już tylko podać się do dymisji. Przyjęto ją 
w  lecie 1824 roku, ale z  listy członków rosyjskiej Rady Państwa i  Senatu 
Rządzącego skreślono go dopiero w 1831 za udział w powstaniu listopado-
wym. Porzucił wtedy już ostatecznie orientację prorosyjską, a przywrócenie 
sprawiedliwych stosunków i  rządów w  Europie wiązał z  Anglią i  Francją. 

Szef powstańczego rządu

W 1828 roku Czartoryski przygotował dla cara Mikołaja I raport uzasadnia-
jący wydanie przez Sąd Sejmowy Królestwa Polskiego wyroku uniewinniają-
cego w  sprawie Towarzystwa Patriotycznego oskarżanego o  przygotowanie 
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przewrotu. Ku wielkiemu niezadowoleniu cara książę dowodził, że Towarzy-
stwo zamierzało jedynie „rozkrzewić narodowość” i przygotować w przyszłości 
połączenie zaboru rosyjskiego z Królestwem Polskim, co było zgodne z inten-
cją zmarłego Aleksandra I. 

Gdy wybuchło powstanie listopadowe w  1830 roku, Czartoryski, jako 
człowiek o największym autorytecie w Warszawie, został szefem Rządu Tym-
czasowego, przemianowanego na Radę Najwyższą Narodową. Próbował do-
prowadzić do porozumienia z  carem, od którego domagał się przyrzeczenia 
przestrzegania konstytucji i  przyłączenia do Królestwa Ziem Zabranych, ale 
kiedy Mikołaj I zażądał bezwarunkowej kapitulacji, opowiedział się za zbrojną 
walką o niepodległość. Stanął na czele powołanego 30 stycznia 1831 roku Rzą-
du Narodowego, w którym zastrzegł sobie bezpośrednie kierowanie wszystkimi 
sprawami polityki zagranicznej. Usilnie zabiegał za granicą o  poparcie wal-
ki Polaków, podkreślając jej narodowy charakter. Przywiązywał też dużą wagę 
do działań militarnych. Po klęsce powstania był krytykowany za zaniechanie 
jakichkolwiek reform włościańskich. W  związku z  potajemnym zapropono-
waniem kanclerzowi Klemensowi Metternichowi roli mediatora w  konflikcie 
polsko-rosyjskim, w zamian za ewentualne osadzenie na tronie polskim jednego 
z arcyksiążąt habsburskich, Joachim Lelewel zarzucił księciu Adamowi zdradę 
interesów powstania i narodu. Czartoryski podał się do dymisji w sierpniu 1831 
roku, po zamieszkach i samosądach dokonanych przez podburzony przez dzia-
łaczy Towarzystwa Patriotycznego tłum w Warszawie. Na specjalny rozkaz cara 
był poszukiwany w Krakowie po wkroczeniu do tego „wolnego i ściśle neutral-
nego” miasta wojsk rosyjskich i  dzięki pomocy austriackiego konsula przedo-
stał się na drugi brzeg Wisły, do leżącego już w granicach Austrii Podgórza. 
Mając sześćdziesiąt lat rozpoczął nowy okres życia na emigracji: „Przyszła kolej 
na mnie, wprawdzie w wieku zbyt podeszłym, ale czuję się na siłach i zdrowiu 
znosić los mój, i znoszę go niekiedy nawet z dobrym humorem”.

„Król Polski Adam I”

Czartoryscy utracili wszystkie dobra pod zaborem rosyjskim i na utrzymanie 
zostało mu tylko pozostawione jego teściowej dożywocie. Książę osiadł w Lon-
dynie, skąd prowadził ożywioną akcję dyplomatyczną na zachodnich dworach. 
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Założył wtedy Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski w Anglii, które prze-
trwało do 1922 roku. W  1833 roku przeniósł się do Paryża, gdzie stworzył 
centrum polskiego życia na wychodźstwie z siedzibą w nabytym w 1843 roku 
Hotelu Lambert na Wyspie św. Ludwika. Był to ośrodek polskiej polityki za-
granicznej, kultury i  oświaty narodowej. Książę patronował wielu emigracyj-
nym instytucjom zarówno naukowym (Towarzystwo Historyczno-Literackie, 
Biblioteka Polska), jak i  oświatowym (Szkoła Polska na Batignolles, Instytut 
Przygotowawczy do wyższych studiów technicznych na Montparnasse, Insty-
tut Wychowania Panien) oraz dobroczynnych (Zakład św. Kazimierza, przytu-
łek dla najuboższych emigrantów). 

Co roku Czartoryski występował na posiedzeniach Towarzystwa Literac-
kiego z okazji rocznicy Nocy Listopadowej i Konstytucji 3 maja oraz urządzał 

tradycyjne „święcone” dla emi-
grantów w  drugim dniu Wielkiej 
Nocy w Hotelu Lambert. Najważ-
niejszym celem polityka było „wy-
jednanie lub wywalczenie Polski 
niepodległej”, do czego chciał wy-
korzystać każdy międzynarodowy 
konflikt i  skierować go przeciwko 
Rosji. Książę miał swoich agentów 
w Belgradzie, Bukareszcie, Jassach, 
Stambule, Watykanie, a  nawet 
wśród Kozaków dońskich i kauka-
skich Czerkiesów. Przygotowywał 
też plany militarne powstania na-
rodowego, którego Naczelnikiem 
podejmował się zostać. O sprawie 
włościańskiej pisał: „uwłaszcze-
nie włościan (…) uważam w  za-
sadzie (…) za główny i konieczny 
dla nas środek, jeżeli chcemy, żeby 
w  chwili rozstrzygającej naszym 
losem cały naród, to jest miliony 

Książę Adam Jerzy Czartoryski z synami Witoldem 
i Władysławem, przed 1861, Paryż, fot. Mayer 
& Pierson, https://commons.wikimedia.org/
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ludu, zgodnym i powszechnym spłonęli zapałem i obrócili go razem na swo-
ich ciemięzców”.

Już w 1833 roku w wydanym w Paryżu (po polsku i francusku) zbiorze po-
ezji księdza Tomasza Praniewicza został nazwany „królem Polski Adamem I”. 
Kilka lat później działacz Wielkiej Emigracji, publicysta Janusz Woronicz, 
ogłosił Czartoryskiego (zaocznie) królem Polski „de facto”, tzn. nie z namasz-
czenia koronacyjnego, ale na podstawie rzeczywistej jego pozycji. 

W 1846 roku książę publicznie poparł powstanie krakowskie, na co władze 
austriackie odpowiedziały sekwestrem Sieniawy, jedynego jego majątku do tej 
pory nieskonfiskowanego. Po upadku powstania i tragedii chłopskiej rabacji pi-
sał do Władysława Zamoyskiego: „To jest smutna przerwa, może coś lepszego 
nadejdzie i  znowu podniesie nas; tak jak boksujących coraz podnoszą, aby na 
nowo walkę rozpoczynać”. Nie udało mu się jednak uzyskać żadnego poparcia 
dla niepodległościowych dążeń Polaków w czasie Wiosny Ludów 1848 roku, 
a wojna krymska 1853-1856, podczas której cierpliwie słał noty do rządów An-
glii, Francji i Turcji w sprawie utworzenia legionu polskiego do walki z Rosją, 
skończyła się kongresem w Paryżu, którego postanowienia całkowicie pomijały 
sprawę polską. Był to koniec ćwierćwiecza „dyplomacji” księcia Adama. Jeszcze 
budzące się w Królestwie Polskim nastroje patriotyczne od początku 1860 roku 
ożywiły w nim nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Doszedł już 
jednak do kresu swego życia. Zmarł 15 lipca 1861 roku w  Montfermeil pod 
Paryżem. Z cmentarza Montmorency jego szczątki przewieziono w 1865 roku 
do rodzinnego grobowca w Sieniawie. Był jak sam o sobie mówił „błędnym ry-
cerzem dyplomacji” i do końca wierzył, że „polityką kieruje nie tylko interes, ale 
i moralność”. 

Literatura:
Handelsman Marceli, Adam Czartoryski, t. I-III, Warszawa 1948-1950.
Kukiel Marian, Książę Adam, Paryż 1950 (Warszawa 1993).
Skowronek Jerzy, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.



Romuald Traugutt, fotografia z czasów powstania styczniowego, autor nieznany
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ROMUALD TRAUGUTT
OSTATNI POWSTAŃCZY DYKTATOR

Romuald Traugutt był człowiekiem głęboko religijnym. W  nocy przed 
egzekucją napisał list pożegnalny do żony. „Teraz wiem, że wierzę w  Boga 
i kocham Go. Wiem, że do Niego idę! Wszak i wy wierzycie w Niego; więc nie 
żałujcie mnie, bo nie ginę jeno gorsze życie na lepsze zamieniam”.

j
Traugutt pochodził z  niezamożnej rodziny szlacheckiej, przybyłej do Polski 
w XVIII wieku z Saksonii i szybko spolonizowanej. Jego dziadek walczył jako 
oficer w Powstaniu Kościuszkowskim, ale już ojciec był skromnym dzierżawcą 
wsi Szostaków na Grodzieńszczyźnie. Tam też 16 stycznia 1836 roku przyszedł 
na świat Romuald. Matki Alojzy z Błockich nie pamiętał, bo zmarła, gdy miał 
dwa lata. Jego wychowaniem zajęła się babcia – Justyna Błocka, wywodząca się 
z książęcego ruskiego rodu Szujskich. Ona wpoiła wnukowi nie tylko przywią-
zanie do porządku, sumienności, ale przede wszystkim żarliwą wiarę i umiłowa-
nie ojczyzny. W gimnazjum w Świsłoczy, w którym żywe były jeszcze filareckie 
tradycje, jednak nie zaangażował się w niepodległościową konspirację. 

„Dmuchnąć tylko, a już by mnie nie było”

Młody, zdolny, inteligentny z  bardzo dobrymi wynikami w  nauce ma-
rzył o  studiowaniu w  petersburskim Instytucie Inżynierów Dróg Komuni-
kacyjnych. Nie przyjęto go, gdyż nie miał koneksji i  pieniędzy. Złożył więc 
egzaminy „na junkra saperów” do wojskowej szkoły technicznej. Jako sa-
per wyruszył w  korpusie ekspedycyjnym Iwana Paskiewicza tłumiącego 
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węgierskie powstanie. Zapamiętał obrazy heroicznej walki Węgrów, poznał 
ich „szlachetny charakter” oraz „prawdziwą i gorącą miłość ku swej nieszczę-
śliwej i pognębionej piekielną przewrotnością ojczyźnie”. 

Jako młody porucznik spotkał córkę warszawskiego jubilera Annę Pikieló-
wnę. Zwróciła jego uwagę „z powodu uderzającej prostoty, prawości i prawdzi-
wej dobroci serca”. „25 lipca 1852 roku zostałem szczęśliwym mężem Anioła” 
– napisał. Takie były też jego najbliższe lata. Urodziły mu się dzieci, ale nie 
mógł z nimi zostać, bo wojskowe obowiązki służbowe zmusiły go do wyjazdu 
na wojnę krymską. „Gdyby nie wiara w Boga… często byłoby człowiekowi nie 
do zniesienia” – tłumaczył swój los w liście do przyjaciela. Rozłąka trwała dwa 
i  pół roku. Wkrótce stanął w  obliczu niewyobrażalnego dramatu. Najpierw 
w listopadzie 1859 roku zmarła ukochana babka Justyna; w grudniu najmłod-
sza córeczka; w styczniu 1860 roku żona Anna – jego „Anioł”, a za cztery mie-
siące maleńki synek. Pozostał sam z  dwójką małych dzieci. Siłę odnajdywał 
w lekturze Męki bolesnej Pana naszego Jezusa Chrystusa Katarzyny Emmerich, 
ale jak pisał: „Dmuchnąć tylko, a już by mnie nie było (...) Doktorów się żad-
nych nie radzę, bo na moje cierpienia wszelakie tylko Bóg lekarzem w niebie”. 
Chciał wstąpić do zakonu, ale za namową rodziny i radą spowiednika – pra-
gnąc dzieciom zapewnić opiekę – ponownie się ożenił. Jego wybranką została 
wnuczka brata Tadeusza Kościuszki, Antonina. Uzyskał zwolnienie ze służby 
wojskowej i osiadł z rodziną na gospodarstwie. 

„Siła w kraju i narodzie, a nie za granicą”

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe. Jego 
wybuch został wymuszony przez tzw. brankę, czyli pobór do carskiego wojska 
polskiej młodzieży patriotycznej, co oznaczało rozbicie całej niepodległościowej 
konspiracji. 

Traugutt zdając sobie sprawę z małych szans na zwycięstwo, nie był jego 
zwolennikiem, ale nie zamierzał uchylać się od walki. Żona doskonale to ro-
zumiała. Kiedy otrzymał propozycję dowództwa nad formowanymi w  po-
wiatach kobryńskim, prużańskim i brzeskim oddziałami, nie odmówił. Eliza 
Orzeszkowa, która zajmowała się dostarczaniem żywności do partii Trau-
gutta, tak go zapamiętała: „Miał lat trzydzieści sześć i na wiek ten wyglądał, 
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wzrost średni, budowę ciała więcej sprężystą i szczupłą niż silną, a w ruchach 
łatwych, pewnych siebie, w  postawie wyprostowanej coś, co przypominało 
typy wojskowe. (…) Oczy niełatwo było dostrzec, bo okrywały je szkła oku-
larów, lecz wśród owalu śniadej twarzy uwagę zwracały usta bez uśmiechu, 
spokojne i  poważne. Może ta powaga ust i  ta zmarszczka na czole przed-
wczesna sprawiały, że w powierzchowności tej uderzał przede wszystkim wy-
raz myśli skupionej, małomównej”.

Oddział liczący około dwustu ochotników w krótkim czasie przemienił 
w  przeszkolonych żołnierzy, narzucając surową dyscyplinę i  prowadząc in-
tensywne ćwiczenia. Jego organizacyjna sprawność, wojskowe umiejętności, 
gdy udawało się mu skutecznie walczyć z Rosjanami i unikać rozbicia przez 
przeważające siły wroga, przyniosły mu rozgłos. Dlatego po przybyciu latem 
1863 roku do Warszawy i spotkaniu z ówczesnym Rządem Narodowym za-
proponowano mu stanowisko jego komisarza i  stopień generała. Otrzymał 
również pierwszą misję. Był nią wyjazd za granicę, aby spotkać się z polskimi 
i  zagranicznymi przedstawicielstwami oraz dyplomatami, i  przedstawić im 
sytuację w kraju oraz oczekiwania. Podróżował przez Lwów, Kraków, Wie-
deń, Paryż. Spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Francji. Wracał już 
bez złudzeń. Zrozumiał, że Europa nie zrobi nic w sprawie wsparcia Polski. 
W  Krakowie rozmawiał z  dowódcami wojskowymi: Józefem Hauke-Bosa-
kiem, Dionizym Czachowskim, Michałem Heydenreichem-Krukiem i Alek-
sandrem Waligórskim. Byli pod wrażeniem jego planów skupienia całej walki 
między Wisłą a Bugiem oraz reorganizacji wojska. 

Jesienią 1863 roku Rosjanie rozpętali terror, dążąc do szybkiego stłumie-
nia powstania. Niemal codzienne aresztowania czyniły wyrwy w konspiracyj-
nych strukturach, a chętnych do ich łatania zaczynało brakować. Malały też 
perspektywy na militarną interwencję państw zachodnich. 

„Krwią protestujemy przeciw najazdowi”

W takiej sytuacji w warszawskim konspiracyjnym mieszkaniu zebrało się, ran-
kiem 17 października 1863 roku, trzech dotychczasowych członków Rządu 
Narodowego. Wkrótce potem przybył Józef Kajetan Jankowski. Miał zostać 
jednym z  najbliższych współpracowników przyszłego dyktatora. Z  wojskową 



Maksymilian Gierymski, Powstaniec z 1863 roku, 1869, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie.  
Obraz ukazuje osamotnienie Polaków walczących o niepodległość
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punktualnością o  10.00 wszedł generał Traugutt w  towarzystwie Józefa Ga-
łęzowskiego, dyrektora wydziału wojny, później na emigracji dyrektora Mu-
zeum Polskiego w  Raperswilu. Przyjęto ich w  milczeniu. „Po kilku chwilach, 
gdyśmy zajęli miejsca, zabrał głos generał. W  krótkich energicznych słowach 
wypowiedział członkom Rządu gorzką prawdę w sprawie ich działania. Zakoń-
czył krótko, także po wojskowemu, oświadczając, iż od tej chwili mogą zupełnie 
swobodnie rozporządzać swoimi osobami, gdyż przestają być Rządem Narodo-
wym, a on sam ster tego Rządu obejmuje. Milczenie, jakby makiem posiał. Nikt 
więcej słowa nie powiedział, tyle było stanowczości, siły, a  przede wszystkim 
prawdy w  całym przemówieniu Traugutta. Wszyscy trzej członkowie w  mil-
czeniu podaniem ręki pożegnali się i wyszli bez słowa protestu, a może nawet 
z wewnętrznym w głębi duszy zadowoleniem, że przyszedł ktoś, co dobrowol-
nie brał na siebie ciężar wielki i bardzo niebezpieczny” – zapamiętał Jankowski. 

Już jako dyktator Traugutt od razu przystąpił do „uporządkowania, o  ile 
było można, wszystkiego”. Po doświadczeniach swej podróży na Zachód: „Wi-
dząc zawsze rzeczywistą siłę naszą w samym kraju i narodzie, a nie za granicą, 
zwróciłem całą uwagę na skarb i wojsko”. W 1300 dworach zorganizował sta-
cje pocztowe co usprawniło powstańczą komunikację – w każdym przez całą 
dobę czekały – gotowe do drogi w ciągu 15 minut – konie z zaprzęgiem. Wo-
bec policyjnych represji w stosunku do kobiet chodzących w żałobie, co było 
manifestacją uczuć patriotycznych, nie chcąc narażać ich na szykany, zakończył 
narodową żałobę, tłumacząc: „Nie potrzebujemy protestować kolorem sukni, 
kiedy krwią protestujemy przeciw najazdowi”. 

Przez ponad pół roku był nieuchwytny dla policji. Ale uwięziono pra-
wie wszystkich współpracowników w różnych wydziałach rządu narodowego. 
Schwytano samych dyrektorów, „lecz naczelnik rządu narodowego, dyktator, 
jak go niektórzy nazywali, uchodził rąk poszukującej go władzy. Upłynę-
ło przeszło dwa miesiące, nim natrafiono na pierwsze jego ślady” – twierdził 
rosyjski historyk Mikołaj Berg, który pisał o  Traugutcie jako „.niezmordo-
wanym, energicznym bojowniku za sprawę polską, pełnym niesłychanego 
bohaterskiego poświęcenia, powstańczym dyktatorze Polski”, a  „niezwykła 
religijność była rysem znamiennym dla charakteru Traugutta: od lat najmłod-
szych zwykł modlić się, klęcząc…”.
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„To już”

Z żarliwej wiary czerpał siłę, która pozwoliła mu znieść niedawną śmierć wszyst-
kich najbliższych, a teraz pozwalała trwać i mieć nadzieję, gdy wokół rwały się 
wszystkie nici i  duch powszechnie upadał. Udało mu się przetrwać zimę, ale 
jego działania przyszły zbyt późno, a na powstanie spadły kolejne ciosy. Austria 
ogłosiła w Galicji stan oblężenia i  państwa zaborcze przystąpiły do ściślejsze-
go współdziałania przeciwko Polakom w duchu Świętego Przymierza. 18 marca 
1864 roku napisał Odezwę do rządów i ludów Europy będącą reakcją na decyzję 
Wiednia, tłumacząc, iż: „Dla nas «nie pożądaj cudzego; nie czyń drugiemu czego 
nie chcesz, aby tobie nie czyniono» jest główną podstawą wszystkich stosunków 
społecznych, tak dobrze podstawą narodów, jak i stosunków wzajemnych rodzin 
i  jednostek, z których narody się składają; bo my w swojej prostocie nie umie-
my pojąć, jakim sposobem to, co obowiązuje każdego w szczególności, nie ma 
w równejże sile obowiązywać ogółu całego…”. Te najprostsze prawdy były cał-
kowicie obce państwom europejskim, które jednoczyły się, by Polskę „w nową 
trumnę zakuć…”, a kilka miesięcy wcześniej francuski minister spraw zagranicz-
nych radził w Paryżu Trauguttowi: „Więcej egoizmu”…

Powstańczy dyktator ukrywał się w mieszkaniu nieistniejącego już domu 
przy ul. Smolnej w Warszawie, jako Michał Czarnecki. Policji udało się do-
trzeć do Traugutta dzięki zeznaniom aresztowanych, a  znających go jeszcze 
sprzed powstania, lekarzy Karola Przybylskiego i Cezarego Mórawskiego oraz 
zatrudnionego w Wydziale Skarbu Artura Goldmana. 

W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku, o godzinie pierwszej w nocy usły-
szał głośne, natarczywe dzwonienie. „Nie było wątpliwości, iż naszli dom, by 
kogoś uwięzić. Orszak zbrojny zapytał o  lokal pana Michała Czarneckiego 
i tam wtargnął. Traugutt był w łóżku. Ujrzawszy wchodzących, rzekł ze spoko-
jem sobie właściwym: «To już»” – opisywał aresztowanie dyktatora jego sekre-
tarz Marian Dubiecki. 

Po aresztowaniu Traugutta osadzono na Pawiaku, a  stamtąd przewie-
ziono do pawilonu Cytadeli. W  śledztwie nie zdradził swoich współpra-
cowników i wziął na siebie całą odpowiedzialność za powstanie. Nie szukał 
usprawiedliwienia, ale był przekonany, że miał prawo walczyć, bo: „skoro 
Bóg podzielił ludzkość na narody, dając każdemu z  nich pewne, odrębne 
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cechy, każdy więc naród równe ma prawo do swego istnienia…”. W złożo-
nym oświadczeniu pisał, iż: „Celem zaś jedynym i  rzeczywistym powstania 
naszego jest odzyskanie niepodległości i  ustalenie w kraju naszym porząd-
ku opartego na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa i wszelkiej 
sprawiedliwości, udzielając obywatelom należytą swobodę, bez naruszenia 
powagi i  prawdziwej siły, jaka się władzy najwyższej, strzegącej porządku 
i bezpieczeństwa wszystkich należy”. 

W procesie „członków Rządu Narodowego” sądzono 23 osoby, 15 spośród 
nich skazano na karę śmierci. Ostatecznie generał Fiodor Berg ograniczył licz-
bę wyroków śmierci do pięciu: dla Romualda Traugutta, Jana Jeziorańskiego, 
Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana Żulińskiego. W  śledztwie 
męczeni, zachowali się godnie. 

 
„Z tego samego źródła i ja czerpię moc”

Traugutt w ostatnim liście do żony Anny: „do Ciebie, mój Aniołku”, pocieszał: 
„W  Bogu tylko cała nadzieja moja, że Ci raczył dać siłę i  da wytrwanie do 
zniesienia wszystkiego, żeś przy tym pamiętała i nigdy, mój Skarbie najdroższy, 
nie zapominała, że cokolwiek Ojciec nasz Niebieski zsyła na nas, z zupełnym 
poddaniem się i z synowską wdzięcznością przyjąć winniśmy, i że to wszystko 
nie jest skutkiem ślepego przypadku, ale, wolą Bożą zrządzone, jest karą Jego 
za grzechy nasze, a zarazem i prawdziwym dobrodziejstwem, gdyż wszystko, 
co Stwórca czyni z nami, dla dobra naszego prawdziwego czyni. Poddanie się 
wszakże zupełne i ochocze Jego woli świętej jest koniecznym warunkiem, aby 
nam wszystko na prawdziwy pożytek się obracało. Nie zapominajmy, moje 
Dziecię, że Bóg, chociaż o  szczęściu naszym doczesnym pamięta, przede 
wszystkim jednakże ma na celu szczęście nasze wieczne, do którego nas stwo-
rzył i przeznaczył... Taką to jedynie pociechę przesyłam Ci, Najdroższa moja, 
gdyż ta tylko człowiekowi w największym nieszczęściu i strapieniu prawdziwą 
być może. Z tego samego źródła i ja czerpię moc i ochotę”.

W celi chciał wyrzeźbić w chlebie głowę żony. „Napotykam tu mnóstwo 
trudności: najprzód sam materiał wysychając, pęka, potem brak jakichkolwiek 
pomocniczych narzędzi, a w końcu i co najważniejsze brak zupełny wszelkiego 
żywego, a chociażby i gipsowego modelu dla zauważenia ogólnych kształtów 
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ludzkich twarzy. Służba więzienna, gdy się ukazuje, to tak przelotnie, że nie po-
dobna przyjrzeć się choć trochę, przy tym są to twarze męskie. Tak więc psuję, 
poprawiam i znów psuję, ale wciąż robię i tak mnie to zajmuje, że czasem go-
dziny niepostrzeżenie upływają… w ten sposób Ciebie, mój Aniele, mam ciągle 
obecną w mej wyobraźni, a z Tobą to jakoś koniecznie i Dziatki i cała Two-
ja i moja Rodziny się łączą... Trzynastego czerwca obchodziłem dzień ślubu 
naszego, a zarazem dzień Twoich imienin. Pomodliłem się więcej jak zwykle, 
poleciłem Was Bogu i Matce Najświętszej, prosząc, aby Wam byli pociechą, 
nadzieją i pokrzepieniem…”.

Pisząc o konieczności wykształcenia dzieci, wskazał: „Cokolwiek bądź ze 
mną się stanie, nieskończone dzięki składam codziennie Bogu, że Dziatki, 
pod bacznym okiem i czułą opieką takiej Matki jak Ty, będą wzrastać w łasce 
u Boga i u  ludzi, tylko ich spod swego oka nie usuwaj dla jakich próżnych 
widoków świetnego wychowania. Pragnąłbym z duszy, aby one jak najlepsze 
wychowanie naukowe odebrały, ale przede wszystkim chodzi mi o to, żeby ich 
dusze i serca podobne twemu sercu i twej duszy były. Dobra jest i pożyteczna 
uczoność, naturalnie prawdziwa uczoność i gruntowna, a nie powierzchowna, 
ale ważniejsza nad to wszystko uczciwość. Prawdziwa poczciwość musi za-
wsze iść w parze ze zdrowym rozsądkiem i to jest dla człowieka bardzo wy-
starczającym i koniecznie potrzebnym. Tak więc bądźcie zawsze razem, gdzie 
Ty tam i one, gdzie one tam i Ty. Zamiłowanie porządku i czystości wpajaj 
najmocniej w Dziatki, mój Aniołku, niech się stanie ich nałogiem; powinno 
to być zewnętrznym odbiciem porządku moralnego i czystości duszy”. 

„Traugutt to szedł na śmierć”

W „prześliczny, cichy, ciepły, słoneczny” dzień, 5 sierpnia 1864 roku, z Cytadeli, 
na miejsce egzekucji, członków Rządów Narodowego z Romualdem Traugut-
tem na czele wieziono na wozach do wywożenia gnoju. Umrzeć mieli śmiercią 
hańbiącą na szubienicy. Rusztowanie otaczali rosyjscy dygnitarze. „Niektórzy 
z nich z całą swobodą cynicznie palili papierosy i gawędzili ze sobą jakby na 
wyścigowym znajdowali się tufie”. Nie ogłoszono daty i godziny stracenia, ale 
i tak przybyło trzydzieści tysięcy warszawiaków. 
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Świadkiem egzekucji był rosyjski historyk Mikołaj Berg. Widział jak wózki 
ze skazanymi, którym w ostatniej drodze towarzyszyli kapucyni, jechały otoczone 
przez żandarmów na koniach w pełnej gali i kilka plutonów piechoty. „Pierwszy 
jechał Traugutt. Ubrany tak, jak go aresztowano, w długim, granatowym, ciepłym 
paltocie, oblamowanym szeroką taśmą. O  trzydzieści kroków przed rusztowa-
niem skazanych zsadzono z wózków i ustawiono po lewej stronie rusztowania. 
Oficer polowego audytoryatu odczytał wszystkim wspólnie prawomocny już wy-
rok śmierci. Najmniej zważał na odczytywany wyrok Traugutt. Nie przestawał ani 
na chwilę rozmawiać z towarzyszącym mu księdzem, i widocznem było, że... nie 
o przyszłem życiu była tam mowa!... Następnie Traugutt z dziwnym spokojem 
wdział na siebie śmiertelną koszulę, co za nim uczynili i inni… Traugutt tracony 
był pierwszy. W ostatniej chwili złożył ręce i podniósł oczy do nieba. Tak, z pod-
niesioną głową, pozostał na stryczku nawet jeszcze wówczas, gdy po skonstatowa-
nej śmierci trójkątna przepaska została mu z oczu zdjętą...”.

Gdy powieszono dyktatora, tłum padł z  jękiem na kolana. Ze złożo-
nymi do modlitwy rękoma zaczął śpiewać suplikację Święty Boże… Mo-
dlitwę próbowała zagłuszyć wrzaskliwa muzyka wojskowej orkiestry, huk 
bębnów, świst piszczałek. Chwilę później Kozacy z nahajami zaczęli rozpędzać 
zgromadzonych. 

Długo można cytować świadectwa ludzi, którym dane było zetknąć się 
z  Trauguttem. Dobrze ocenili go też potomni. Prymas Tysiąclecia ks. kard. 
Wyszyński modlił się o uczynienie z niego patrona Polski, gdyż „nauczył nas 
wiązać miłość Ojczyzny z  miłością Boga i  służyć Ojczyźnie po Bożemu”. 
Z kolei historyk Paweł Jasienica napisał o nim, że „ocalił moralną wielkość Po-
wstania Styczniowego”. Józef Piłsudski twierdził: „W końcu 1863 roku przy-
chodzi do władzy centralnej – niestety zbyt późno – człowiek, który swoją 
potęgą woli, swoją umiejętnością rządzenia potrafił utrzymać powstanie, i  to 
przez najtrudniejsze, bo zimowe miesiące. Był to jedyny w powstaniu dyktator 
faktyczny, który na swoich barkach zdołał je jeszcze przeciągnąć ku wiośnie, 
był nim generał Romuald Traugutt”.

Literatura:
Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego, Warszawa 1969-1971.
Traugutt – dokumenty, listy, wspomnienia, red. Józef Jarzębowski, Londyn 1970.



Leon Wyczółkowski, Brat Albert przytulający dziecko, 1934, olej na płótnie, klasztor albertynów, Kraków
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ADAM CHMIELOWSKI
„BYĆ DOBRYM JAK CHLEB”

„Jest to święty o duchowości urzekającej zarówno swym bogactwem, jak i swą 
prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą niezwykłą: uczestnik powstania stycz-
niowego, utalentowany student, artysta-malarz, który staje się naszym pol-
skim «Biedaczyną» (jak św. Franciszek z Asyżu), szarym bratem, pokornym 
jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia” – mówił o Bracie  Albercie 
św. Jan Paweł II. 

j
Adam był najstarszym synem zubożałego ziemianina, Wojciecha Chmielow-
skiego, który pracował jako urzędnik komory celnej w Igołomii koło Krako-
wa. W tej leżącej przy dawnej granicy między zaborami rosyjskim i austriackim 
miejscowości, 20 sierpnia 1845 roku, urodził się przyszły święty. Matka, Józefa, 
w czasie pielgrzymki do Mogiły ofiarowała sześcioletniego Adama Bogu. Dwa 
lata później, po śmierci męża, z  czworgiem małych dzieci przeniosła się do 
Warszawy, gdzie kupiła kamienicę. Tam Adam ukończył szkołę powszechną, 
po czym został wysłany przez ojca chrzestnego do szkoły średniej w Peters-
burgu. Nie przyjęto go jednak do niej z powodu niedostatecznej znajomości 
języka rosyjskiego. Po roku spędzonym w szkole kadetów wrócił do Warszawy, 
ukończył gimnazjum realne im. Jana Pankiewicza i w 1861 roku zaczął studia 
w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. 
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Powstaniec styczniowy

Gdy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, Adam Chmielowski po-
szedł walczyć. Miał wówczas osiemnaście lat i  razem z  kolegami stworzy-
li oddział Puławiaków, dowodzony przez 19-letniego Leona Frankowskiego. 
Po pierwszych zwycięskich potyczkach oddział został rozbity przez Koza-
ków w  Słupczy pod Sandomierzem, a  młody dowódca zginął na szubienicy 
w kwietniu 1863 roku. Pozostali Puławiacy przedostali się pod Święty Krzyż 
do gen. Mariana Langiewicza. Adam Chmielowski walczył 17 marca w bitwie 
pod Chrobrzem i następnego dnia w  jednym z najkrwawszych i zwycięskich 
bojów powstania pod Grochowiskami, gdzie do walki zagrzewał powstańców 
ksiądz Agrypin Konarski z  krzyżem i  rewolwerem w  rękach. Chmielowski 
był w oddziale sławnych, dzielnych żuawów śmierci Franciszka Rochebrune’a. 
Po bitwie, po przejściu Wisły, władze austriackie internowały Langiewicza 
i jego podkomendnych. Rozbrojonych powstańców przewieziono do Krakowa 
i umieszczono w ujeżdżalni, koło kościoła kapucynów, a potem przeniesiono 
do twierdzy w  Ołomuńcu. Chmielowski poznał w  niewoli 28-letniego kpt. 
Zygmunta Chmieleńskiego. Obaj, choć w  różnym czasie, uciekli z Ołomuń-
ca i w czerwcu 1863 roku Adam został podoficerem kawalerii w oddziale kpt. 
Zygmunta. 

Rankiem 7 lipca 1863 roku powstańcy zaskoczyli w Janowie pod Często-
chową kąpiących się w stawie Kozaków, których rozbili zupełnie. W następ-
nych tygodniach stoczyli kilka bitew między Koniecpolem a Szczekocinami. 
Kiedy 14 sierpnia pod Obiechowem partyzanci Chmieleńskiego stracili w star-
ciu z Rosjanami 40 ludzi, wycofali się za Pilicę w kierunku Lelowa, gdzie dzi-
siaj na wzgórzu starego cmentarza znajduje się powstańcza mogiła poległych 
towarzyszy Adama Chmielowskiego. Ścigani wciąż przez wroga nie mieli wie-
le czasu na zebranie sił. Walczyli we wrześniu pod Przedborzem, Cierniami 
nad Białą Nidą i  pod Wawrzynem oraz Czarncą, gdzie dowódca zaskoczył 
Rosjan śmiałym kawaleryjskim manewrem, dzięki któremu osłonił własną pie-
chotę i uszedł bezpiecznie na Secemin. Aby odbudować siły zupełnie wyczer-
panych walkami podwładnych, Chmieleński rozbił obóz w Mełchowie.

Rano 30 września 1863 roku do wsi podeszło wojsko rosyjskie i ostrzelało 
z artylerii rozłożonych pod lasem powstańczych ułanów. Adam Chmielowski 
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został wtedy wysłany po rozkazy do Chmieleńskiego, który z całym oddziałem 
chował się w wąwozie na wschodnim skraju wioski. Mimo ostrzału Adamowi 
udało się dotrzeć do dowódcy, ale gdy wracał z  instrukcjami, rosyjski granat 
rozszarpał pod nim konia, a jego ranił w lewą nogę. Koledzy zanieśli go na ka-
rabinach do najbliższej chałupy. Powstańcy przegrali starcie, a na miejscu bitwy 
pozostała, jak głosi napis: „Zbiorowa mogiła ponad 100 poległych powstań-
ców w 1863 r. pod Mełchowem, wśród których został ranny Św. Brat Albert 
Chmielowski”.

Roztrzaskaną nogę amputował Adamowi w ambulansie polowym polski 
chirurg dr Forkiewicz z pomocą rosyjskiego felczera. Pacjentowi podano tylko 
jeden środek znieczulający w postaci cygara, które ten w czasie operacji zjadł. 
W więziennym szpitalu w Koniecpolu młody powstaniec spędził potem jesz-
cze wiele tygodni. Po wyzdrowieniu Adamowi udało się uniknąć wywiezie-
nia na Sybir. Zgodnie z jedną z trzech wersji uwolnienia Chmielowski opuścił 
więzienie w trumnie, dzięki pomocy szpitalnego posługacza Białorusina Ty-
fona. W pozostałych przypadkach stało się to za sprawą francuskich oficerów 
lub działań rodziny, która wybłagała darowanie kary u dowódcy rosyjskiego 
garnizonu w Kielcach generała Ksawerego Czengieriego. Tenże nie miał li-
tości wobec powstańczego dowódcy Adama, płk. Zygmunta Chmieleńskiego, 
ciężko rannego w bitwie pod Bodzechowem i powieszonego 23 grudnia 1863 
roku w Radomiu. 

„Wszyscy, którzy wówczas w 1863 roku zrywali się do walki z potworną 
przemocą, z nieporównaną przemocą, ci wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, 
co im grozi. I dlatego czyny ich mają wewnętrzną wielkość: są nacechowane 
najgłębszą szlachetnością, wskazują na jakąś moc ducha ludzkiego i równocze-
śnie są zdolne tę moc w innych rodzić” – mówił ks. abp Karol Wojtyła w setną 
rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

W ofierze Bogu za wolność ojczyzny

Wiosną 1864 roku Chmielowski wyjechał do Paryża, gdzie pozbawionego ja-
kichkolwiek środków do życia wspierał Komitet Francusko-Polski. Udało mu 
się nabyć najnowsze wtedy osiągniecie techniki, protezę z gutaperki (naturalne 
tworzywo, otrzymywane podobnie jak kauczuk), w której nauczył się chodzić 
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bez laski, a nawet tańczyć i jeździć na łyżwach. Adam szybko pogodził się ze 
swoim kalectwem i nigdy z tego powodu nie użalał się nad sobą. Ofiarował je 
Bogu w intencji odzyskania przez Ojczyznę wolności.

Do Warszawy wrócił po amnestii z 1865 roku i zapisał się do Szkoły Sztuk 
Pięknych. Studiował potem także w  Gandawie, Paryżu i  Monachium. Jako 
znany malarz od 1874 roku mieszkał w  Krakowie. Należał do najwybitniej-
szych artystów swojej epoki. Przyjaźnił się m.in. z Leonem Wyczółkowskim, 
Józefem Chełmońskim, Antonim Piotrowskim (z  którymi dzielił pracownię 
urządzoną w Hotelu Europejskim w Warszawie) oraz Jackiem Malczewskim, 
braćmi Aleksandrem i  Maksymilianem Gierymskimi, Józefem Brandtem, 
Henrykiem Siemiradzkim, Stanisławem Witkiewiczem, Juliuszem Kossakiem, 
poetą Lucjanem Siemieńskim, kompozytorem i  pisarzem Antonim Sygie-
tyńskim. Gościł na salonach arystokratów, bywał na wtorkowych wieczorach, 
organizowanych przez sławną aktorkę Helenę Modrzejewską. To u niej spo-
tykał się z  Henrykiem Sienkiewiczem, Adolfem Dygasińskim czy Aleksan-
drem Świętochowskim. Zapamiętano go jako „chodzący wzór wszystkich cnót 
chrześcijańskich i  głębokiego patriotyzmu – prawie bezcielesny, oddychający 
poezją, sztuką, miłością bliźniego, natura czysta i nie znająca egoizmu, której 
dewizą powinno być szczęście dla wszystkich, Bogu chwała i sztuce”.

W  1879 roku, Chmielowski, w  czasie pobytu u  Leona Wyczółkowskie-
go we Lwowie, zaczął malować najważniejszy obraz w  swoim życiu – Ecce 
Homo (Oto Człowiek). Choć wszystko zapowiadało mu wielką sławę i  czuł 
się w pełni sił twórczych, w 1880 roku wstąpił do klasztoru jezuitów w Starej 
Wsi koło Brzozowa. Kilka miesięcy później opuścił jednak nowicjat z powodu 
wewnętrznego udręczenia oraz niedających się wytłumaczyć skrupułów. Z psy-
chicznego załamania wyprowadził go ks. Leopold Pogorzelski, proboszcz ze 
Starogrodu. Za jego radą Chmielowski wstąpił do Trzeciego Zakonu św. Fran-
ciszka i został wędrownym apostołem na Podolu i Wołyniu. Odnawiał ubogie 
kościółki, obrazy ołtarzowe oraz przydrożne kapliczki i zachęcał wiernych do 
wstępowania do tercjarzy, a  księży do propagowania franciszkańskiej ducho-
wości. Jako były powstaniec zwrócił swoją działalnością uwagę carskiej policji, 
która w 1884 roku wydała mu nakaz opuszczenia Cesarstwa Rosyjskiego pod 
groźbą zsyłki na Sybir. Wrócił wtedy do Krakowa z niedokończonym obrazem 
Ecce Homo. Tu dokonała się w nim ostateczna przemiana. 
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„Narodził się brat Albert…”

Najpierw zatrzymał się w  klasztorze ojców kapucynów, a  potem zamieszkał 
przy ul. Basztowej, gdzie urządził sobie pracownię malarską. Pewnego dnia po 
przyjęciu u Potockich w pałacu „Pod Baranami”, wraz z dwoma towarzysza-
mi poszedł do miejskiej ogrzewalni dla bezdomnych, aby na własne oczy zo-
baczyć, czy krążące po mieście opowieści o panujących w niej przerażających 
i urągających warunkach były prawdziwe. Gdy weszli do pomieszczenia, ude-
rzył ich trudny do zniesienia odór. Mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi leżeli 
obok siebie na podłodze. W mroku oświetlanym tylko słabo latarką przybysze 
ujrzeli sceny rozpusty i pijackiej orgii. Kiedy zostali zauważeni, poleciały w ich 
stronę ordynarne przekleństwa i wyzwiska.

Chmielowskiego nie zraziły te trudności. Jak wspominał Łukasz Krucz-
kowski, jeden ze świadków jego życia: „Nie mógł patrzeć bezczynnie i bezrad-
nie na młodocianych włóczęgów, «antków krakowskich», których nędza rzuciła 
na ulicę, a ulica kształciła na złodziei i żebraków. Jednego z takich uliczników, 
jednookiego Wicka, przygarnął po prostu w swoim własnym mieszkaniu [na 
Basztowej]. Zatrudnił go u siebie w charakterze «pomocy domowej» i okazał 
mu pełne zaufanie, powierzając klucze i zlecając robienie zakupów. Na Wic-
ku się nie skończyło, ale dopiero się zaczęło. Rozkręcona machina miłosierdzia 
zaczęła działać. Chmielowskiemu poczęło przybywać sublokatorów. A wiado-
mo nie były to «aniołki» (...). Jest rzeczą oczywistą, że oryginalny dobroczyńca 
musiał mieć sporo kłopotów i nieprzyjemności. Zapewne nie raz wysłuchiwał 
próśb i gróźb od sąsiadów, jak i od właściciela kamienicy. Z opieki nad bez-
domnymi jednak nie zrezygnował”. 

25 sierpnia roku 1887 roku w Kaplicy Loretańskiej u krakowskich kapucy-
nów przyjął obłóczyny: „Umarł Adam Chmielowski, narodził się brat Albert”. 
Uroczystą Mszę św. przed łaskami słynącą figurą Madonny Loretańskiej od-
prawiał wtedy ojciec Wacław Nowakowski, powstaniec styczniowy i Sybirak. 
„Kiedy w kościele ojców kapucynów, znany w środowisku artystycznym Krako-
wa malarz, Adam Chmielowski, przyjmował habit, siermięgę właściwie, habit 
tercjarski, franciszkański, może bardzo wielu ludzi w jego środowisku myślało, 
że on właśnie grzebie talent. I nieraz jeszcze wracała ta myśl, czy nie grzebał 
talentu? Czy nie postąpił jak ten trzeci człowiek z Ewangelii, który pogrzebał 



Najsłynniejszy obraz Adama Chmielowskiego, Ecce Homo, ukazuje jego pokorę wobec cierpienia Chrystusa,  
1879, Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie
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talent, ukrył, przestał z nim współpracować, nie rozwinął go? Tak myślano, na 
pewno tak myślano w tym środowisku, do którego przynależał Adam Chmie-
lowski. A tymczasem dalsze dzieje jego życia, jego życia aż do śmierci i  jego 
życia po śmierci, wskazują na to, że nie pogrzebał talentu, ale właśnie znalazł 
i pomnożył go” – mówił dokładnie 80 lat później, 25 sierpnia 1967 roku, w ko-
ściele ojców kapucynów w  Krakowie, ks. kard. Karol Wojtyła, który potem 
jako papież napisał w Darze i Tajemnicy: „W dziejach polskiej duchowości św. 
Brat Albert posiada wyjątkowe miejsce. Dla mnie jego postać miała znaczenie 
decydujące, ponieważ w okresie mojego własnego odchodzenia od sztuki, od 
literatury i od teatru, znalazłem w nim szczególne duchowe oparcie i wzór ra-
dykalnego wyboru drogi powołania”.

 
„Brat Albert idzie!”

Rok po obłóczynach Brat Albert złożył na ręce ks. kard. Albina Dunajewskie-
go śluby, dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założone przez siebie Zgro-
madzenia: Braci Albertynów w 1888 roku i  Sióstr Albertynek w  1891 roku 
oparł na pierwotnej regule św. Franciszka z Asyżu. Ogrzewalnie miejskie dla 
bezdomnych przemieniał w  przytuliska, kwestował na utrzymanie ubogich, 
czasem sprzedawał namalowane przez siebie obrazy. Zakładał domy dla sierot, 
kalek, starców i  nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym znaleźć pracę. 
Mówił, że trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; 
bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzyma-
nia życia. Najbardziej znane stały się jego słowa: „Powinno się być dobrym jak 
chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego 
każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Jak napisał po latach ksiądz Czesław Lewandowski: „Z czasem Kraków za-
czął przyzwyczajać się do owego mnicha, ubranego w habit workowaty, z grube-
go, szarego sukna uszyty, przepasanego białym, prostym powrozem z różańcem 
przy boku, i chociaż kroczył ciężko o sztucznej nodze i podpierał się prostą la-
ską, to jakaś cicha wielkość biła od tej postaci, a niezrównana dobroć i pokora 
podbijała wszystkich; znali go wszyscy; i wielcy tego świata i maluczcy, a szcze-
gólniej ubodzy i nędzarze, nawet dzieci wołały: Brat Albert idzie!”. 



Zdjęcie z ostatnich lat życia Adama Chmielowskiego
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Przyszły Święty przyjaźnił się z innym byłym powstańcem styczniowym, 
także wyniesionym później do chwały ołtarzy, ojcem Rafałem Kalinowskim, 
który poradził mu kiedyś: „Otwórz, Bracie, pustelnię, aby twoi współpracow-
nicy mogli zatopić się w kontemplacji Boga, skąd będą czerpać siły potrzebne 
do swej heroicznej pracy i do świętości. Bez tego wcześniej czy później skapi-
tulują, zrezygnują, braknie im sił i chcenia”. Tak powstała albertyńska pustel-
nia w Zakopanem na Kalatówkach.

Brat Albert zrozumiał dogłębnie słowa Ewangelii: „Wszystko, co uczy-
niliście jednemu z  tych braci Moich najmniejszych – Mnieście uczynili” 
(Mt 25,40) i dostrzegł Chrystusa w ludziach opuszczonych i najbiedniejszych. 
Im postanowił poświęcić swe życie, służąc w nich samemu Chrystusowi Panu. 
Ojciec Święty Jan Paweł II tak to wyraził w Liście do zgromadzeń albertyńskich: 
„Brat Albert nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż oni 
stali się dla niego żywą ikoną Chrystusa Ecce Homo”.

Adam Chmielowski zmarł w  Boże Narodzenie, 25 grudnia 1916 roku, 
w Krakowie, w opinii świętości. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grud-
nia 1916 roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. 
W 1938 roku prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wiel-
ką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w  działalności nie-
podległościowej i na polu pracy społecznej. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 
22 czerwca 1983 roku na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 
1989 roku w  Watykanie. Brat Albert jest założycielem zakonów albertynek 
i albertynów, a w także patronem artystów plastyków w Polsce.

Literatura:
Kaczmarczyk Małgorzata, Trudna miłość. Święty brat Albert Chmielowski w służbie 
najbiedniejszym, Kraków 1990.
Michalski Konstanty, Brat Albert, Kraków 1946.



Obraz kanonizacyjny o. Rafała Kalinowskiego
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ŚW. O. RAFAŁ KALINOWSKI
WŁAŚCIWA MIARA CZŁOWIEKA

„Wielki szacunek i  uznanie budzą Jego niezwykłe zaangażowanie w  losy 
Ojczyzny, zwłaszcza w  zmagania o  niepodległość podczas powstania 
styczniowego 1863 roku na terenie Litwy, oraz Jego charyzmat «inżynierii 
ducha», któremu dał wyraz, nie tylko dosłownie wytyczając drogi i  mosty 
na Ukrainie, ale również metaforycznie szukając dróg prowadzących do 
jedności społeczeństwa i Kościoła, a także wpisując się w wielką emigrację 
Zachodu i  Golgotę Wschodu. Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie 
zwrócić uwagę na moralną postawę św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego, na 
Jego wierność wartościom w każdych warunkach oraz oddanie Ojczyźnie, 
która według Jego własnych słów «nie krwi, ale potu potrzebuje»” – napisali 
senatorowie RP o św. Rafale Kalinowskim, w setną rocznicę jego śmierci.

Ojciec Józefa, przyszłego św. Rafała Kalinowskiego, Andrzej, ukończył Uni-
wersytet Wileński i  całe życie zajmował się wychowywaniem i  kształceniem 
młodzieży. Miał liczną rodzinę – sześciu synów i  trzy córki, bo trzykrot-
nie wstępował w  związek małżeński. Józef urodził się w  Wilnie, 1 września 
1835 roku, z pierwszej żony Andrzeja, Józefy Połońskiej, po śmierci której oj-
ciec ożenił się z Zofią, córką Maryli Wereszczakówny Puttkamerowej, miłości 
Adama Mickiewicza. W domu Kalinowskich kult wieszcza był bardzo żywy 
i w ogóle dbano o wychowanie patriotyczne oraz religijne. 

Józef przez siedem lat, od 1843 roku, uczył się w Instytucie Szlacheckim 
w  Wilnie, a  po zdaniu matury zamierzał studiować w  Instytucie Agrono-
micznym w  Hory-Horkach. Ostatecznie jednak poszedł na matematykę na 
Uniwersytet Petersburski, po czym został adiunktem i oficerem w Akademii 
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Inżynieryjnej, także w Petersburgu. Pracował przez pewien czas przy budowie 
linii kolejowej Odessa – Kijów – Kursk, ale przygnębiająca atmosfera carskie-
go imperium z jednej strony, a potrzeba wypełnienia życia służbą dla drugich 
wpłynęła na poszukiwanie przez Józefa odpowiedniejszego zajęcia. Rozezna-
nie powołania utrudniał mu także przeżywany kryzys religijny, w czasie któ-
rego przestał regularnie uczestniczyć we Mszy św. niedzielnej i nie korzystał 
z  sakramentu pokuty. Porzucił myśl o  małżeństwie i  w  1861 roku założył 
niedzielną szkółkę dla rzemieślników. Starał się także o zwolnienie z wojska, 
m.in. z przyczyn zdrowotnych. 

W powstaniu na Litwie

W  lipcu 1861 roku Kalinowski przebywając w  Warszawie, zaznał atmosfery 
patriotycznego uniesienia, którego jednym z przejawów była żałoba narodowa 
po ofiarach manifestacji zabitych przez carskie wojsko. „Postać miasta, poważ-
na i smutna (…) Wszyscy w czarnej odzieży, szczególnie kobiety”. Sam uczest-
nicząc w manifestacyjnym nabożeństwie za zmarłego właśnie księcia Adama 
Jerzego Czartoryskiego, przywódcy polskiej emigracji skupionej wokół pary-
skiego Hotelu Lambert, nie przypuszczał, że kilkanaście lat później jego życie 
splecie się z losami wnuka – Augusta Czartoryskiego. 

Wiosną 1863 roku brat Józefa – Karol przystąpił do powstania stycznio-
wego, wobec którego przyszły karmelita zachowywał dystans. „Jest to wielkie 
nieszczęście, że młodzież nasza (…) zostawiona własnemu natchnieniu, popeł-
nia niedorzeczności, które na szwank narażają nie tylko zdrowie, ale byt całej 
młodzieży”. Był pod wrażeniem strat, jakie Polacy ponosili w starciach z rosyj-
ską armią. Uważał, iż jego ojczyzna „nie krwi, której do zbytku się przelało na 
niwach Polski – ale potu ona potrzebuje. Na nieszczęście kraju, młodzież tego 
zrozumieć nie chce”. W tym czasie zamiar opuszczenia carskiej armii nabrał 
innego wymiaru. Jego jednostka mogła zostać wysłana do walki z powstańca-
mi. Udało mu się jednak uzyskać zaświadczenie, iż jego stan zdrowia nie po-
zwalał na dalszą służbę i w maju 1863 roku zdjął carski mundur. 

Tymczasem otrzymywał propozycje przystąpienia do powstania, które-
go uczestnikiem był już jego brat, a na czele powstańczego Wydziału Wyko-
nawczego Litwy stał jego dalszy krewny – Jakub Gieysztor. Ostatecznie po 
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rozmowie z naczelnikiem Wydziału Wojny Rządu Narodowego Józefem Ga-
łęzowskim, z którym znał się jeszcze z akademii wojskowej, zgodził się objąć 
stanowisko naczelnika Wydziału Wojny w  Wydziale Wykonawczym Litwy. 
„Stawiłem przed oczy swe to wszystko i zadawałem sobie pytanie, czy wolno 
mi wobec tylu osób, które do sprawy, uważanej już wówczas za istotnie narodo-
wą, wszystko poświęcili, czy wolno mi zostawać bezczynnym”. 

„Na katorgę do twierdz Sybiru…”

W końcu zimy 1864 roku Józef Kalinowski był ostatnim pozostającym na wol-
ności członkiem Wydziału Wykonawczego Litwy. Rosyjska armia rozbijała 
kolejne powstańcze oddziały, aresztowała i mordowała przywódców. „Na zglisz-
czach pozostałem tylko sam. Kiedy naglono mnie o nie ustawanie w działaniu 
(…) samo sumienie zabraniało trwać jeszcze dalej. Wkrótce potem doszedł do 
rąk naszych manifest naczelnika Rządu, Traugutta. Ogłaszał zwinięcie powsta-
nia” – pisał po latach.

Policja przyszła po niego w nocy z 24 na 25 marca 1864 roku. Po śledz-
twie, w którym: „postanowiłem siebie stanowczo oskarżyć, żeby nic nie mieli 
do badania więcej o mnie, okoliczności zaś wyjaśniać tak, aby nikt inny poszko-
dowany nie był i wykonałem, com przedsięwziął. W  istocie naraziłem siebie 
na straszne zawikłania. Czym wyszedł z nich bez skazy? Ręczyć nie śmiem” 
– stanął przed sądem. Ten zarzucił mu „pełnienie obowiązków kierowania sił 
zbrojnych na Litwie i  redagowania rozporządzeń co do kierowania partiami 
powstańczymi” i  skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Przed sądem 
powiedział: „Dodać mogę chyba to, iż mając przed oczami walkę, nie uważa-
łem siebie w prawie zostać obojętnym i po wzięciu dymisji w niej udział wzią-
łem”. Po powrocie do celi wyspowiadał się i przyjął Komunię św. Był gotowy na 
śmierć. Dzięki wstawiennictwu rodziny udało się, w wyniku wniesionej rewizji, 
zmienić wyrok. Został pozbawiony „posiadanych rang, szlachectwa, wszystkich 
praw stanu” i zesłany na katorgę „do twierdz Sybiru na dziesięć lat”.

Miasto opuszczał 11 lipca 1864 roku z  podarowanymi przez rodzinę 
krzyżem i Nowym Testamentem oraz poczuciem winy, iż skrzywdził najbliż-
szych. „Zgrzeszyłem przed Tobą, Ojcze drogi, skrytością i pogardziłem radami 



Rafał Kalinowski, fotografia z 30 marca 1897
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mądrzejszych ode mnie. Bóg też mnie sprawiedliwie ukarał. Zeznając wszyst-
kie winy moje, dziękuję Mu za ten cios i proszę Go tylko o pociechę dla was – 
i wytrwałość dla siebie” – pisał w liście do ojca, który nie miał sił, aby pożegnać 
syna. Wilnianie obrzucili odjeżdżający pociąg kwiatami. „Skazanych liczba była 
olbrzymia (…) obywatele ziemscy, lekarze, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, także 
z ludu wiejskiego, niewiasty zamężne i stanu panieńskiego”. 

Sybir – miejsce katorgi i  zesłań polskich patriotów budził grozę. Jako 
pierwsi na Syberię trafili w końcu XVIII wieku konfederaci barscy i powstańcy 
kościuszkowscy. Za nimi na katorgę podążyło tysiące uczestników powstania 
listopadowego i  niepodległościowej konspiracji. Po powstaniu styczniowym 
w  głąb Rosji zesłano około 40 tysięcy Polaków, z  czego połowę na Syberię; 
właśnie wśród nich był także Józef Kalinowski. Jego pokolenie nie było ostat-
nim, któremu przyszło doświadczać katorgi. Sybirem carskie władze kara-
ły niepokornych Polaków do pierwszej wojny światowej. Później stał się on 
ogromnym więzieniem sowieckiej Rosji, gdzie w latach 1939-1941 wywiezio-
no setki tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej, a po 1944 roku tysiące żołnierzy 
Armii Krajowej i przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. Do dzisiaj 
w wioskach i miastach Syberii żyją ich potomkowie, którzy jako obywatele Ro-
sji nadal czują się Polakami i podtrzymują swoje polskie korzenie i wiarę ojców.

Syberyjska droga do świętości

Etapami drogi Józefa Kalinowskiego na Syberię – pociągiem, statkiem, kibitka-
mi, saniami, pieszo – były: Petersburg, Moskwa, Niżny Nowogród, Kazań, Perm, 
gdzie spotkał swego brata Gabriela zesłanego za działalność niepodległościową, 
z którym razem jechał następnie do Jekaterynburga, a stamtąd do Tobolska. 

Po półrocznej podróży znalazł się w Tomsku, aby kilka miesięcy później 
przez Krasnojarsk oraz Irkuck dotrzeć do Ussola, gdzie pracował przy pro-
dukcji soli, co było wyrokiem łagodniejszym niż skierowanie do kopalń czy 
twierdz. „Przeznaczenie mnie do Ussola uważam za jedną z  tych chwil, któ-
re stanowią o przyszłości człowieka w tej pielgrzymce ziemskiej. Była to łaska 
miłosierdzia Bożego, którą po Bogu muszę zawdzięczać tym, przez których 
ona mi zjednaną została. Poznałem też wówczas potęgę modlitwy. Lecz jedno-
cześnie w miarę otrzymanych dobrodziejstw stałem się też dłużnikiem przed 
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Bogiem, jak za to dobrodziejstwo, tak również i za wszystkie inne, które jedne 
po drugim następowały”. 

Syberyjskie doświadczenie jeszcze bardziej zbliżyło go do Boga, gdyż 
„w położeniu naszym, kiedyśmy byli uważani jako rzecz, którą można było 
według upodobania pomiatać, trzeba było uważać siebie jakby bez życia 
i starać się, aby zachować choć tę iskierkę, która życie utrzymywała”. W ko-
respondencji do ojca pisał: „Trudno mi było zdobyć się na list do Ciebie, 
dużo miałem moralnych cierpień do przebycia; teraz jużem od pierwszych 
wzruszeń ochłonął i jużem urządził się wewnętrznie. Jestem spokojny i całą 
ufność pokładam w Bogu, że nam wszystkim da męstwo potrzebne do znie-
sienia wszelkiego doczesnego nieszczęścia”. Cały czas dojrzewał duchowo. 
„Jeżeli bym wszystko, a wszystko na ziemi utracił i stał się istotnym nędza-
rzem – dziwna, że na myśl o tym nic we mnie nie zadrga. Świat wszystkiego 
mnie może pozbawić, ale zostanie zawsze jedna kryjówka dla niego nie-
dostępna: modlitwa; w niej się da streścić przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość w postaci nadziei. – Boże, jakim skarbem obdarzasz tych, co w Tobie 
ufność pokładają!”.

Oddawał się nie tylko Bogu, ale i bliźnim. Dla wielu był duchowym opar-
ciem. Organizował działalność oświatową, wykładał matematykę, fizykę… Uczył 
dzieci zesłańców przybyłych z  rodzinami. Doskonalił języki: łacinę, angielski, 
francuski. Zajął się teologią, w  czym pomagały przysyłane mu przez bliskich 
książki. Po amnestii w 1866 roku karę ciężkich robót zamieniono mu na przy-
musowe osiedlenie. Opuścił koszary, ale musiał sam się utrzymywać. Cały czas 
zmagał się ze swym powołaniem, aby poświęcić się służbie Bogu. Za namową 
ks. Krzysztofa Szwernickiego, który umacniał go w postanowieniu, ułożył swe 
życie na wzór zakonny i cały czas oddawał się teologicznym studiom. 

Dwa lata później, po kolejnej amnestii, przeniósł się do Irkucka, skąd 
pisał: „Lat sześć już prędko się kończy od śmierci mojej cywilnej, sześć lat 
przebytych w istotnym grobie. Nie mogę jednak nie wyznać, że to położenie 
ma także swój pewny urok: niemoc osobista wobec zewnętrznych okoliczno-
ści, ubezwładniając wolę, czyni ją poddaną Bogu w takiej zupełności, że każ-
da chwila jest ciągłym polecaniem się Bożej Opatrzności”. Wtedy też dostał 
„najpiękniejszą książkę” – brewiarz. O wpływie Kalinowskiego na otoczenie 
pisała żona Benedykta Dybowskiego, z którym miał nawet wyruszyć na jego 
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wyprawę nad Bajkał: „Twoje modlitwy, Twoje przykłady, czyż to mało dla ta-
kiego grzesznika jak ja? Nie chcę psuć, ani pochlebiać, pokora zawsze jest po-
trzebna – lecz pozostaw mi to przekonanie, że stosunki z Tobą zrobiły mnie 
lepszym, jak mi się zdaje. Módl się więc za mnie w dalszym ciągu”. 

W  1872 roku mógł osiedlić się w  Permie, gdzie przebywał przez rok, 
a stamtąd trafił do Hrozowa na Mińszczyźnie, gdzie pierwszy raz po dziesięciu 
latach spotkał się ze swą rodziną. Ostatnim jego etapem był Smoleńsk. W lu-
tym 1874 roku otrzymał pismo z decyzją zwolnienia z zesłania. Wracał, nie ma-
jąc już wątpliwości, iż: „Jedna tylko wiara w łaskę Bożą, która sama przychodzi 
w potrzebie, utrzymać może w spokoju ducha”.

Ojciec Rafał od św. Józefa

Kończąc zesłanie, rozmyślał poważnie o  przywdzianiu zakonnego habi-
tu. Codziennie przystępował do Komunii św. i  już w 1871 roku pisał: „Te 
przejścia, jakimi Bogu spodobało się przeprowadzić mnie, nie zachwiały 
raz podjętej myśli i  dzisiaj, kiedy zewnętrzne okoliczności dadzą mi swo-
bodę wyboru stanu, do jednego z klasztorów wypadnie mi zapukać”. Myślał 
o kartuzach, ale ostateczną decyzję o wyborze karmelitów bosych podjął po 
kilku latach, jednak przez cały czas ewangelizował swych bliskich i środowi-
ska, z jakimi się stykał. 

W liście do przyrodniego brata Gabriela, u którego po powrocie z zesła-
nia zamieszkał w Warszawie (na Litwę miał zakaz wstępu), pisał: „Cała nasza 
siła w Bogu, a my wszyscy, wykształceni i wypielęgnowani w Kościele Świętym, 
mamy obowiązek służenia Mu i pociągania innych, bardziej zaniedbanych, do 
prawdy i źródła łask Bożych w kościele szafowanych. Na Twoją dolę wypadło 
dotknąć się życiem do ludzi mniejszego niż Ty wykształcenia, masz więc bez-
pośredni obowiązek przyświecania im własnym przykładem – nie tylko w życiu 
towarzyskich i służbowych stosunków, co święcie wykonywasz, ale też w życiu 
religijnym. Powtarzaj często spowiedź świętą, a znajdziesz w tej praktyce pra-
widło do uporządkowania wszystkich szczegółów Twego życia (…) Nie marnuj 
tych łask, a mnie za natręctwo wybacz. Niech Ci zapłaci za twe serce i gościn-
ność ten, który możny jest, a ja nędzarz i ubogi”.
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Powierzono mu wychowanie wnuka Adama Jerzego Czartoryskiego, 
 Augusta, który po spotkaniu ks. Jana Bosco wstąpił do zgromadzenia salezjanów, 
a w 2004 roku został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II.

Tymczasem Józef 26 listopada 1877 roku przywdział karmelitański habit 
i przyjął zakonne imię Rafała od św. Józefa. Po rocznym nowicjacie w Grazu 
złożył pierwsze śluby, a następnie odbył trzyletnie studia filozoficzne w Györ 
na Węgrzech, gdzie 21 listopada 1881 roku złożył śluby wieczyste. Po zwol-
nieniu z rosyjskiego poddaństwa przybył do Krakowa, gdzie w styczniu 1882 
roku w kaplicy Pałacu Biskupiego przy ul. Franciszkańskiej 3 otrzymał z rąk 
ks. bp. Albina Dunajewskiego święcenia. Miał wtedy 46 lat. Mianowano go 
od razu pomocnikiem magistra nowicjuszy, a w kilka miesięcy później prze-
orem klasztoru w Czernej, którym był wybierany trzykrotnie. Zasłynął jednak 
przede wszystkim jako spowiednik w Czernej oraz w Krakowie w dwu klasz-
torach karmelitanek bosych. Do jego konfesjonału ustawiały się długie kolej-
ki pielgrzymów. Potrafił przywracać spokój duszom najbardziej zagubionym 
i poranionym. 

Najwspanialsze dziedzictwo

Mianowano go przełożonym powstającego Niższego Seminarium w  Wado-
wicach. Z powodu choroby nie mógł jednak dokończyć jego budowy i w paź-
dzierniku 1898 zrzekł się urzędu. Wrócił do Czernej, lecz już w następnym roku 
został mianowany przez prowincjała wikariuszem prowincjalnym klasztorów 
karmelitanek bosych w  Galicji. W  grudniu 1906 roku obłożnie zachorował. 
Zmarł 15 listopada 1907 roku w domu w Wadowicach. Zwłoki jego przewiezio-
no do Czernej, gdzie 20 listopada pochowano je na zakonnym cmentarzu.

Podczas drugiej pielgrzymki do Polski w roku 1983 papież Jan Paweł II ogło-
sił go błogosławionym, a w 1991 świętym, ustanawiając wspomnienie liturgiczne 
na dzień 20 listopada. „Wczorajsza kanonizacja każe mi powrócić do miasta mojej 
młodości. Tam właśnie, w  tym mieście u progu Beskidów, kilkanaście lat wcze-
śniej umierał o. Rafał Kalinowski. Były to ostatnie lata Polski wymazanej z map 
Europy, rozdzielonej przemocą między trzech zaborców. Mnie już było dane uro-
dzić się w  Polsce niepodległej. Przyszedł czas, kiedy mogłem uświadomić sobie 
w  pełni, ile ja sam i  moje pokolenie zawdzięcza tym wszystkim, którzy dla tej 
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wolnej Ojczyzny pracowali, walczyli, cierpieli, byli skazywani na śmierć i na sy-
beryjskie zesłanie. Oczyszczał się w nich szlachetny kruszec wolności, zanieczysz-
czony w dawniejszych pokoleniach prywatą, egoizmem, wielorakim nadużyciem. 
O. Rafał Kalinowski jest jednym z  tych, którzy ten kruszec wolności Polaków 
szczególnie uszlachetnili. Jednym z  tych, którzy pozostawili nam najwspanialsze 
dziedzictwo.

Wielkim wzruszeniem jest dla mnie ta wczorajsza kanonizacja – podob-
nie jak była przed dwoma laty kanonizacja brata Alberta, również powstańca 
z 1863 roku, który wiedział, że trzeba «duszę dać», aby stać się dobrym «jak 
chleb» dla tych, którzy najbardziej są głodni – nie tylko chleba. Są głodni ludz-
kiego serca. Głodni miłości. (…) Każdy z nich – każdy w sobie właściwy spo-
sób – odsłania przed nami taką hierarchię wartości, bez której życie ludzkie nie 
osiąga właściwej sobie miary. Właśnie tego potrzebuje każdy z nas najbardziej. 
Tego potrzebują rodacy i  naród: właściwej miary człowieka. Czy ta właśnie 
miara nie została jakoś zagubiona?” – mówił św. Jan Paweł II w Auli Pawła VI 
do pielgrzymów przybyłych na kanonizację 17 listopada 1991 roku.

Literatura:
Adamska Immakulata, Biorę życie takim, jakim ono jest. Rzecz o św. Rafale Kalinowskim, Kraków 
2003.
Bender Ryszard, Powstaniec-zakonnik, Warszawa 1977.
Prokop Krzysztof Rafał, Św. Rafał Kalinowski, Kraków 2007, seria: Wielcy Ludzie Kościoła. 
Stabińska Jadwiga, W nawróceniu i w ciszy, Kraków 2001.



Grafika z epoki, wiernie przedstawiająca wizerunek arcybiskupa warszawskiego  
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
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ŚW. ZYGMUNT  
SZCZĘSNY FELIŃSKI

„PODZIELĘ NIEDOLĘ LUDU MEGO”

„Polakiem jestem i  Polakiem pragnę umrzeć, ponieważ to mi nakazują 
prawa boskie i ludzkie. Uważam nasz język, nasze obyczaje narodowe, naszą 
historię za drogocenną spuściznę naszych przodków, którą z nabożeństwem 
powinniśmy przechowywać dla potomności, wzbogaciwszy majątek 
narodowy naszą własną pracą. Razem z wami szczycę się naszymi starymi 
polskimi cnotami, szlachetnością synów Polski, ich poświęceniem, odwagą 
i miłością Ojczyzny” – pisał w Pamiętnikach ks. abp Feliński. 

Przyszły arcybiskup pochodził z wołyńskiej szlachty i urodził się w Wojuty-
nie koło Łucka, w święto Wszystkich Świętych 1822 roku. Jako mały chło-
piec był niezwykle energiczny i nawet trochę porywczy. Sam wspominał, że 
kiedyś służąc do Mszy św., zauważył biegającą po kościele mysz i nie namy-
ślając się wiele, rzucił w  nią ministranckim dzwonkiem. W  domu i  rodzi-
nie panowała jednak atmosfera religijna i  patriotyczna. Stryj Alojzy ułożył 
hymn Boże, coś Polskę, a  nad prawym charakterem Zygmunta, nazywane-
go Feliksem (stąd Szczęsny), czuwała mądra i bardzo pobożna matka Ewa, 
która wiedziała, że „celem wychowania jest wykształcenie dziecka na cno-
tliwego i pożytecznego członka społeczeństwa”. Gdy miał 13 lat, Zygmunt 
złożył ślub czystości przed obrazem Matki Bożej w Klewaniu i przeniósł się 
do gimnazjum w Krzemieńcu. Ojciec nie żył już wtedy, a matka zaangażo-
wała się w konspirację w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego, zorganizowanego 
przez Szymona Konarskiego. Za udział w spisku władze carskie zesłały Ewę 

j
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Felińską na Sybir. Z zesłania pisała do dzieci: „Nieście sobie nawzajem po-
moc, niech miłość i jedność kierują waszymi krokami. Znieście mężnie moje 
oddalenie, nie upadajcie na duchu; wszak Opatrzność czuwa nad wami. Bogu 
was polecam. Bóg Wszechmogący wszystko przemienić może”.

Zygmuntowi pomógł zamożny podolski ziemianin Zenon Brzozowski, 
który wysłał go na studia do Moskwy. Przyszły arcybiskup wybrał matematykę 
na Uniwersytecie Carskim. Hojny opiekun zamierzał powierzyć Zygmuntowi 
wychowanie własnych dzieci, a ponieważ były jeszcze małe, zaproponował mu 
dalsze studia w Paryżu. 

„Właściwości ducha polskiego”

Do stolicy Francji dotarł w 1847 roku, po dwóch latach oczekiwania na wy-
danie paszportu przez władze carskie. Podróżował przez Lwów, Kraków, 
Wiedeń, Pragę, Drezno, Berlin i  Brukselę. Nad Sekwaną spotkał się z  naj-
wybitniejszymi przedstawicielami emigracji. Duży wpływ wywarła na niego 
twórczość Zygmunta Krasińskiego. Poznał Mickiewicza, Norwida, Włady-
sława Zamoyskiego i  polityków Hotelu Lambert, z  którym sympatyzował. 
Szczególnie bliskie relacje nawiązał z  Juliuszem Słowackim, z którym wiele 
dyskutował o  „odrębnych właściwościach ducha polskiego”. W autorze Kor-
diana widział: „mędrca i poetę, zajętego wyłącznie kwestiami ducha i wieczno-
ści albo opatrznościowego posłannictwa narodów”, a ten przyszłego świętego 
nazywał: „Felusiem swoim”, „skarbem” i  „brylantem”. Feliński towarzyszył 
wieszczowi przy śmierci w 1849 roku. Nieufnie podchodził do części emigra-
cji, która skupiała się „nie pod narodowym, ale pod czerwonym sztandarem”, 
a za francuskim wzorem propagując „nienawiść do Kościoła i wzgardę dla ka-
tolickiego duchowieństwa”. Dokąd prowadzi radykalizm społeczny, przekonał 
się podczas rewolucji czerwcowej w Paryżu w 1848 roku, a wcześniej wyru-
szył, aby walczyć w powstaniu wielkopolskim. 

Ostatecznie wrócił do zaboru rosyjskiego i  w  Żytomierzu wstąpił do 
seminarium duchownego, uważał, że w  ten sposób przysłuży się ojczyźnie. 
W 1855 roku został wyświęcony na księdza. Pracował w parafii w Petersbur-
gu, gdzie przy klasztorze dominikanów uczył matematyki. Duszpasterzo-
wał też wśród nawróconych na katolicyzm Rosjan z wyższych sfer. Założył 
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również potajemnie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
zajmujące się sierotami i staruszkami. Ks. Feliński był wybitnym kaznodzie-
ją i spowiednikiem. Znane stało się nawrócenie za jego staraniem carskiego 
adiutanta Leonija Nikolai. Do Watykanu docierały opinie o nim, jako „naj-
lepszym księdzu w Rosji”, apostole pełnym pokory, nauki i kultury”.

„Uczyń z Polski naród niepodległy”

Metropolitą warszawskim został na początku 1862 roku w miejsce zmarłego 
ks. abp. Antoniego Fijałkowskiego, który nie krył swych sympatii wobec nie-
podległościowego przebudzenia narodu i zdobył sobie rzeczywisty autorytet 
interrexa, a w swym testamencie wzywał duchownych, aby „trzymali z naro-
dem”. Jego królewski pogrzeb – w październiku 1861 roku – stał się najwięk-
szą patriotyczną manifestacją przed wybuchem powstania styczniowego. 
Cztery dni później wprowadzono stan wojenny. Nazajutrz doszło do mani-
festacji i profanacji przez rosyjskie wojsko kościołów, które zostały zamknięte 
decyzją konsystorza. 

W takiej sytuacji obejmował metropolię warszawską ks. abp Feliński. Do 
Królestwa Polskiego przyjechał z  Petersburga, gdzie był już znany ze swej 
działalności dobroczynnej. Przed objęciem obowiązków, w  czasie audien-
cji u cara Aleksandra II obiecał uspokoić napiętą sytuację i nie organizować 
patriotycznych manifestacji w  kościołach, przyrzekł też otworzyć zamknię-
te świątynie. Mimo iż nie krył swej nieufności wobec patriotycznego ruchu, 
którego kierownictwo znalazło się w radykalnych rękach, które „karmiło ser-
ca jadem nienawiści i zemsty, podżegając najniższe instynkty skażonej ludz-
kiej natury”, sam deklarował: „Jeśliby jednak naród w szale zapamiętania nie 
uwzględnił mych przedstawień i ściągnął na siebie groźne następstwa represji, 
ja przede wszystkim spełnię obowiązki pasterza i podzielę niedolę ludu mego, 
chociażbym sam stał się swych nieszczęść sprawcą”. A było to jeszcze w cza-
sach, gdy za słowami szły czyny.

Nowy arcypasterz został jednak przyjęty w  rozgorączkowanej stolicy 
z dużą nieufnością. Uważano bowiem, że będzie wykonywał polecenia Mo-
skwy, a  nie służył dobru polskiej sprawy. Tymczasem Feliński na początku 
swej posługi zwrócił się do swoich duchownych: „Nauka moja nie jest moja, 
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ale tego, który mnie posłał, to jest katolickiego Kościoła, stróża i  ministra 
ustanowionej przez Chrystusa religii. Głównym przeto zadaniem moim bę-
dzie urządzić wszystkie sprawy duchowne wedle ducha Kościoła, tj. zgodnie 
z  prawem kanonicznym i  rozporządzeniami Stolicy Apostolskiej”. Dlatego 
też zajął się energicznie pracą duszpasterską i choć w poglądach najbliżej mu 
było do „białych”, to zachowywał polityczną neutralność. Sprzeciwiał się po-
wstańczym przygotowaniom, ale gdy powstanie wybuchło i Rosja odpowie-
działa terrorem, nie pozostał obojętny.

W liście skierowanym w połowie marca 1863 roku do cara Aleksandra II 
pisał o konieczności przerwania przelewu krwi i  represji. Wzywał także: „In-
stytucje udzielone przez Waszą Cesarską Mość, są niedostateczne do zapew-
nienia szczęścia krajowi. Polska nie zadowoli się z autonomią administracyjną, 
potrzebuje ona życia politycznego. Najjaśniejszy Panie! Ujmij potężną dłonią 
kierownictwo polskiej sprawy; uczyń z  Polski naród niepodległy…”. Jedno-
cześnie – mimo nacisków, aby tego nie czynić – złożył dymisję z Rady Stanu. 
List opublikował francuski „Le Moniteur”, a za nim inne gazety, co wywołało 
wściekłość w Petersburgu. Jego los dopełnił się po ostrym proteście w sprawie 
stracenia kapucyna Agrypina Konarskiego, jako pogwałcenia praw kanonicz-
nych i „powszechnie przyjętych w cywilizowanym świecie zwyczajów publicznej 
przyzwoitości, która nie pozwala wystawiać na urągowisko osób Bogu poświę-
conych”. Wtedy otrzymał natychmiastowe wezwanie do Petersburga. Zdążył 
jeszcze wysłać listy do Ojca Świętego, spotkał się z kapłanami i na swego na-
stępcę wyznaczył ks. Pawła Rzewuskiego. 

 
„Cesarz niekontent”

26 czerwca 1863 roku na dworzec kolejowy warszawskiego metropolitę ks. abp. 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego odprowadzało kilka osób. W kasie kupił bilet 
i chciał zająć miejsce w wagonie z innymi pasażerami, ale poprowadzono go do 
salonki. Gdy pociąg ruszył, weszli do niej płk Aleksander Kirejew i dwóch pod-
rzędnych agentów. W sąsiednim wagonie umieszczono żołnierzy. „Domyśliłem 
się, że byłem więźniem stanu” – zapamiętał przyszły święty. Jeszcze nie wiedział, 
że do Warszawy za życia już nie powróci.
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Do pałacu w  Gatczynie pod Petersburgiem jechał wezwany na rozmowę 
z  carem Aleksandrem II. Kilka słów, jeden podpis załatwiłby sprawę i  arcybi-
skup mógłby wracać. „Mówiono mi nawet później, że na radzie ministrów było 
postanowione, aby mię w razie szczerej skruchy wrócić do Warszawy, wziąwszy 
naprzód ode mnie piśmienne zobowiązanie, jak się mam sprawować nadal…” 
– wspominał. Stanął przed wyborem, czy wspierać władzę, czy być po stronie 
Kościoła i Narodu. Nie tylko minione czasy stawiały polskich hierarchów przed 

Portret kanonizacyjny św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
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takimi decyzjami. I ks. abp Feliński wybrał, a  jeszcze kilka miesięcy wcześniej, 
dla wielu Polaków, krok ich pasterza nie był tak oczywistym. 

Metropolita warszawski nie tylko nie wyraził „szczerej skruchy” i  nie po-
słuchał, jak się ma nadal „sprawować”, ale wprost rzucił w  twarz carowi: „Nie 
jest winą Polaków, że mając świetną i bogatą historyczną przeszłość, wzdycha-
ją do niej i radzi by utraconą odzyskać niepodległość. Niesprawiedliwie jest po-
czytywać Polakom za zbrodnię ten sam gorący patriotyzm, który dla wszystkich 
innych narodów za cnotę się uważa. Że nawet owych usiłowań odzyskania daw-
nej niepodległości, które od stu lat już niemal powtarzają się w każdym nowym 
pokoleniu, najmniej prawa mają potępiać Rosjanie”. I  kończył słowami: „Losy 
narodów są w ręku Boga i jeśli godzina przez Opatrzność do wyzwolenia Polski 
przeznaczona już wybiła, opór Waszej Cesarskiej Mości nie przeszkodzi wyko-
naniu Pańskiego wyroku, jak opór faraona nie przeszkodził wyzwoleniu Żydów, 
gdyż plagi są zawsze w ręku Boga”. Jak skomentował Walery Przyborowski, „ta-
kiego odezwania się, jak owe listy do cara, despoci nie puszczają płazem”.

Na odpowiedź ks. abp Feliński nie czekał długo, przyszła nazajutrz. „Ce-
sarz niekontent był z mego postępowania, lecz więcej jeszcze niezadowolony 
był z mego tłumaczenia; o powrocie, przeto moim do Warszawy nie może być 
mowy; na mieszkanie zaś moje przeznaczony został Jarosław nad Wołgą”. 

Gdy wyznaczony na zastępcę ks. Rzewuski dowiedział się, że ks. abp Fe-
liński został zesłany – oburzenie było powszechne – ogłosił żałobę i  zakazał 
bicia w dzwony. Odmówił wydania listu do duchowieństwa popierającego wła-
dzę, a napisał apel domagający się zwolnienia ks. abp. Felińskiego. Poszedł więc 
w jego ślady, spędzając 22 lata na zesłaniu w Astrachaniu; objęty amnestią został 
w wieku 83 lat. Jemu także nie zezwolono na powrót do Warszawy, przygarnę-
li go krakowscy zmartwychwstańcy. Jego następcą została już „kreatura czysto 
moskiewska…”.

„Potrzeba tego i dzisiaj”

Z zesłania zwolniono go po dwudziestu latach. Osiadł w Galicji, w Dźwiniacz-
ce, ponieważ do Warszawy nie pozwolono mu wrócić. Jako prosty ksiądz żył 
wśród katolików i unitów, pomagając Sybirakom. Był człowiekiem niezwykłej 
pokory. Wszystkim, co posiadał, dzielił się z biednymi, których często gościł 
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pod swoim dachem. Miał niewiele własnych rzeczy. Umartwiał się i  pościł, 
a  swoje cierpienia ofiarowywał za naród i  Kościół. Zmarł 17 września 1895 
roku w  pałacu bp. Jana Puzyny w  Krakowie. Po pogrzebie na Cmentarzu 
Rakowickim trumnę z  ciałem przewieziono do Dźwiniaczki. Ćwierć wieku 
później, w  1921 roku, prochy Arcybiskupa spoczęły w  podziemiach katedry 
w Warszawie. 

Blisko półtora wieku później – w 2002 roku – podczas swej ostatniej piel-
grzymki do ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ks. abp. Feliń-
skiego, dając go jako przykład duszpasterskiej posługi i  „w  szczególny sposób 
pragnąc powierzyć moim braciom w  biskupstwie” za wypełnienie przesłania 
miłosierdzia. „W duchu tak pojmowanej miłości społecznej arcybiskup Feliński 
głęboko angażował się w obronę wolności narodowej. Potrzeba tego i dzisiaj, 
kiedy różne siły – często kierujące się fałszywą ideologią wolności – starają się 
ten teren zagospodarować. Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolności 
bez prawdy i  odpowiedzialności nasila się również w  naszym kraju, pasterze 
Kościoła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej filozofii wolności, jaką jest 
prawda krzyża Chrystusowego. Taka filozofia wolności jest istotowo związana 
z dziejami naszego narodu” – mówił wtedy Papież-Polak. W 2009 roku w Rzy-
mie Benedykt XVI ogłosił abp. Felińskiego świętym.

Literatura:
Cybulski Marcin, Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek, Warszawa 2015.
Feliński Zygmunt Szczęsny, Pamiętniki, Warszawa 1986.



Wybitny przedsiębiorca i pedagog Hipolit Cegielski
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HIPOLIT CEGIELSKI 
FABRYKANT I SPOŁECZNIK

„Chcemy wspólnymi siłami wychowywać młodzież wzorową i  jakoby 
modelową na pożytek kraju, a  chcemy ją mieć wzorową w  moralności, 
w cnotach publicznych i prywatnych, w rolnictwie zarówno, jak w przemyśle, 
chcemy więc z niej mieć obywateli prawych, światłych, pracowitych i krajowi 
pod każdym względem pożytecznych” – mówił Hipolit Cegielski.

Przyszedł na świat w święto Trzech Króli, 6 stycznia 1813 roku, jako dru-
gie dziecko Michała i Józefy z Palkowskich, zubożałej szlacheckiej rodziny 
gospodarującej we wsi Ławki koło Gniezna. Tam też mały Hipolit spę-
dził dzieciństwo, zanim w 1827 roku wysłano go do tzw. szkoły chórowej 
w  Trzemesznie. Trzy lata później przeniósł się do trzeciej klasy Gimna-
zjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Był wtedy „chudym blondynkiem 
ze szczupłą, rumienną twarzą i wyrazistymi, niebieskimi oczyma”. 

 
„Nieposkromiona pasja wiedzy”

W szkole musiał sam zarabiać na czesne udzielaniem korepetycji, m.in. z ma-
tematyki, bo majątek ojca podupadł. Korzystał też z finansowej pomocy władz 
pruskich, ponieważ był uczniem wyróżniającym się „nieposkromioną pa-
sją wiedzy, systematycznością w pracy i ogromną pilnością”. W  latach szkol-
nych i studenckich przyjaźnił się z Marcelim Mottym, synem Jana Motty’ego, 

j
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profesora Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Studiował filologię na Uniwer-
sytecie Berlińskim, bo chciał uczyć młodzież gimnazjalną w  Wielkopolsce. 
Utrzymywał się ze stypendium rządowego, dlatego co roku musiał przygo-
towywać roczne prace pisemne dla naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego Edwarda Flottwella. Zarabiał też korepetycjami, a  wśród jego 
uczniów byli m.in.: księżna Wanda Radziwiłłówna, córka Antoniego i pruskiej 
księżniczki Luizy, czy książę Adam Sułkowski, syn Antoniego, napoleońskiego 
generała i pierwszego marszałka sejmu prowincjonalnego Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. 

Choć z powodu choroby Cegielski stracił cały semestr nauki, pod koniec 
1839 roku ukończył rozprawę doktorską, którą obronił w wigilię Wigilii tego 
roku. Jednak zdawany na wiosnę 1840 roku egzamin nauczycielski nie po-
szedł mu zbyt dobrze, tak, że uzyskał prawo nauczania języków klasycznych, 
języka niemieckiego, historii oraz geografii jedynie w niższych i średnich kla-
sach gimnazjalnych.

Po powrocie do Poznania ożenił się z  siostrą swojego przyjaciela, Wa-
lentyną Motty, którą pokochał jeszcze w czasie studiów. Cegielscy kilka razy 
zmieniali mieszkanie, ale najdłużej, bo od 1846 do końca lat pięćdziesiątych, 
mieszkali w Bazarze przy ul. Nowej 5. Dom ich był zawsze otwarty dla licz-
nych przyjaciół i  znajomych. Małżonkowie doczekali się trojga dzieci: Ka-
roliny, Stefana i  Zofii, po urodzeniu której w  1859 roku Walentyna zmarła, 
mając zaledwie trzydzieści sześć lat. Po śmierci żony Hipolit z  rodziną za-
mieszkał w  nowym domu przy ul. Koziej. Wychowaniem Zofii zajmowała 
się babka, Apolonia Motty. Najmłodsza córka Cegielskich w 1880 roku wy-
szła za mąż za profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, znanego historyka 
Michała Bobrzyńskiego.

Silne poczucie narodowe 

Od 1840 roku Hipolit pracował w  Gimnazjum św. Marii Magdaleny, za-
trudniony najpierw na roczny okres próbny, dzięki poparciu udzielonemu mu 
przez kilku profesorów oraz dyrektora szkoły. Uczył tylko jedenaście godzin 
w tygodniu i zarabiał niewiele. Kiedy jednak przyjęto go na stałe, szybko zy-
skał powszechne uznanie. Wkrótce zdał ponownie egzamin nauczycielski 
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i zdobył prawo nauczania łaciny i greki we wszystkich klasach gimnazjalnych. 
Zajmował się także pisaniem i  publicystyką. Dla uczniów opracował pod-
ręcznik gramatyki greckiej. Publikował w prasie; po raz pierwszy już w 1837 
roku w  wychodzącym w  Lesznie „Przyjacielu Ludu”, w  którym ukazał się 
jego artykuł O  Janie Kochanowskim jako poecie lirycznym i  jego stosunku do 
wieku XVI, a od 1840 roku w poznańskim „Orędowniku Naukowym”. Pisał 
o  językoznawstwie, problemach nauczania języków klasycznych, organizacji 
gimnazjów (O zasadach wychowania po szkołach wyższych, 1840; O powstaniu 
mowy i szczególnych języków, 1841; O słowie polskim, 1842). Uchodził za wy-
bitnego znawcę filologii klasycznej. W 1843 roku ukazał się jego podręcznik 
przeznaczony do nauki greki w  gimnazjach z  językiem wykładowym pol-
skim, Gramatyka języka greckiego, z której korzystano w gimnazjach w Pozna-
niu, Trzemesznie i Ostrowie. Pewien rozgłos przyniosła Cegielskiemu praca 
Nauka poezji, zawierająca teorię poezji i  jej rodzajów oraz znaczny zbiór naj-
celniejszych wzorów poezji polskiej do teorii zastosowany, pomyślana jako pod-
ręcznik dla starszych klas gimnazjalnych. W 1852 roku opublikował książkę 
O słowie polskim i koniugacjach jego, we wstępie do której skrytykował polskich 
naukowców. 

W 1846 roku Hipolit Cegielski przestał pracować jako nauczyciel, na skutek 
wydarzeń politycznych związanych z przygotowaniami do wybuchu trójzaboro-
wego powstania. Kiedy policja pruska aresztowała spiskowców, wśród których 
znajdowali się także uczniowie Gimnazjum św. Marii Magdaleny, Cegielski od-
mówił wykonania nakazu naczelnego prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
Bauermanna przeprowadzenia przez wychowawców klas w towarzystwie innego 
nauczyciela kontroli stancji uczniowskich, ponieważ stwierdził, że: „jako nauczy-
ciel i Polak nie może niestety posłuchać tego rozkazu, zarówno ze względu na 
uczniów, jak i  na społeczeństwo polskie”. Podobnie postąpili inni nauczyciele, 
a Bauermann zawiesił Cegielskiego i wszczął przeciw niemu postępowanie dys-
cyplinarne. Hipolit złożył w Ministerstwie Wyznań w Berlinie skargę na władze 
poznańskie, ale komisja dyscyplinarna wnioskowała o zwolnienie go ze służby, 
chociaż w trakcie postępowania Cegielski złagodził swoje stanowisko i  tłuma-
czył odmowę rewizji względami wychowawczymi, a nie jak na początku naro-
dowymi: „Urzędnik, który w swej duszy żywi aż tak silne poczucie narodowe, że 
wzbrania mu ono w sposób złośliwy nie spełniać obowiązków urzędowych, i to 
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wyłącznie dlatego, że ich spełnienie wywołać może oburzenie rodaków, urzęd-
nik, który swoje poczucie narodowe i poczucie honoru pojmuje tak, że pozwala 
mu górować nad poczuciem obowiązku i  to jeszcze w momencie tak krytycz-
nym, kiedy znaczna część jego rodaków przez knowania rewolucyjne otwarcie 
deklaruje się za wrogów państwa, a na dwa dni przedtem wznieca nawet jawne 
powstanie, w  którym udział zdawają się brać również uczniowie tego gimna-
zjum, w którym on uczył, urzędnik, który jednym słowem wykazał kompletny 
brak patriotyzmu, a natomiast dużą słabość charakteru – nie może i nie powi-
nien piastować tak odpowiedzialnego stanowiska, jakie mu zostało powierzone”. 

Mimo że Ministerstwo Wyznań uznało zwolnienie ze służby za nieuza-
sadnione, kancelaria królewska, do której należała ostateczna decyzja, stwier-
dziła, że Cegielski dopuścił się niesubordynacji i mógłby wrócić do służby tylko 
po złożeniu świadectwa lojalności. Ale Hipolit postanowił już do szkoły nie 
wracać, bo Karol Marcinkowski, lekarz, społecznik i filantrop, namówił go na 
zajęcie się handlem żelazem i maszynami rolniczymi, ponieważ w Wielkopol-
sce jeszcze nie było składu takich materiałów prowadzonego przez Polaka. Po-
mysł wsparli także inni ziemianie. Na decyzję Cegielskiego wpłynęła poza tym 
trudna sytuacja finansowa jego rodziny.

Kto stoi, ten się cofa! 

Latem 1846 roku wybitny filolog i ceniony nauczyciel odbył praktykę w znanej 
firmie handlowej Jacob Ravene Sohne w Berlinie, po której wrócił do Poznania 
i wynajął w Bazarze lokal, gdzie sprzedawał maszyny rolnicze i inne narzędzia 
gospodarskie. Interes nie szedł z początku zbyt dobrze, ale po kilkunastu mie-
siącach firma zaczęła się rozwijać i konkurować z innymi. W składzie można 
było nabyć m.in. brony, radła, siewniki i młockarnie. 

Na przełomie 1849 i 1850 roku Cegielski uruchomił warsztaty naprawcze, 
w których produkował też proste narzędzia rolnicze: pługi i  radła. Warsztaty 
rozwijały się szybko, zatrudniały coraz więcej pracowników i poszerzały pro-
dukcję wyrobów żelaznych, na które wzrastało zapotrzebowanie. W 1855 roku 
właściciel wykupił warsztat zmarłego mechanika Simona i parcelę Aleksandra 
Gadebauscha przy ul. Koziej w  Poznaniu i  l lutego założył fabrykę, o  czym 
pisał w  liście do przyjaciela Władysława Bentkowskiego: „prawda, żem kupił 
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i  rozszerzył fabrykę. Dziwisz się, żem się na to odważył pomimo konstelacji 
wojennych. Słusznie, ale wpędzony jestem na tę drogę żelazną koniecznością 
i rzeczy moich następstwem. Od czasu jak powiedziałem A, musiałem już wie-
le liter alfabetu przebełkotać: na środku drogi nie lubię stawać, nie lubię się też 
dać wyprzedzać, bo podobno kto stoi, ten się cofa! – a należę do tych, co to jak 
sobie coś w głowę wbiją, to spać nie mogą, chorują, aż skutek ujrzą, choćby go 
żałowali. Otóż, od paru miesięcy chodziłem z tymi planami (...) Od tygodnia 
otworzyłem fabrykę, a do Berlina pojechać myślę po tokarnię wielką”.

Korzystając z pomocy kas pożyczkowych oraz przyjaciół, m.in. Gustawa Po-
tworowskiego, Macieja Mielżyńskiego i Dezyderego Chłapowskiego, w następ-
nych latach Cegielski powiększył fabrykę, dokupując kolejne działki, inwestując 
w  maszyny i  budynki. Pod koniec lat pięćdziesiątych w  jego fabryce zatrud-
nionych było około 70-80 pracowników, a  w  latach sześćdziesiątych 260-300. 
Ponieważ, jak mówiono, właściciel „wziął sumienność od Niemców: organiza-
cja fabryki jego jak zegarek regularna, a machiny jakież to wykończone, usym-
plifikowane! Elegancję stanowi prostota, a  cnotę matematyczne wykończenie 

Hotel Bazar Poznański – to tutaj spotykała się elita Wielkopolski, by radzić nad rozwojem swojej małej ojczyzny
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najdrobniejszych szczegółów”, to produkty były tak wysokiej jakości, że stano-
wiły konkurencję wobec maszyn i narzędzi renomowanych fabryk niemieckich. 
Przeznaczone zaś zostały głównie na rynek wiejski i  to polski. Kupowano je 
przede wszystkim w Wielkim Księstwie Poznańskim, ale także w Prusach Za-
chodnich, na Śląsku, w Królestwie Polskim i w Rosji. Według katalogu z 1858 
roku (Narzędzia i machiny rolnicze) zakład oferował 106 rodzajów różnych ma-
szyn i narzędzi rolniczych, m.in. pługi (angielskie, niemieckie, szkockie, czeskie 
i in.), zgłębiacze, drapacze, brony, siewniki (13 rodzajów), żniwiarki, młockarnie, 
sieczkarnie, młynki do czyszczenia zboża, pompy. Już w rok po otwarciu fabryki 
uruchomiono skład komisowy maszyn w Kole, a później w Koninie, Łowiczu, 
Kaliszu, Płocku, Warszawie, Rydze, Petersburgu i Moskwie.

Cegielski uważał, że rozwijanie przemysłu miało duże znaczenie dla podno-
szenia poziomu cywilizacyjnego ziem polskich, szczególnie w rolnictwie. Maszy-
ny rolnicze z poznańskiej fabryki były wielokrotnie nagradzane. Po raz pierwszy 
przyznano im wyróżnienie w  1858 roku, a  był nim srebrny medal na wystawie 
w Łowiczu. W następnym roku zdobyły trzy srebrne medale. Na wystawach za-
granicznych, m.in. w 1860 roku, otrzymały dwa dyplomy honorowe w Lublinie, 
brązowy medal w  Petersburgu, w  1861 roku srebrny puchar w  Wałdowie koło 
Królewca za kosiarkę, w  1862 dyplom honorowy w  Londynie, srebrny medal 
w Hamburgu, trzy srebrne i pięć brązowych medali w Królewcu.

W  1859 roku Cegielski przeniósł fabrykę w  okolice Bramy Dębińskiej, 
gdzie kupił ponad dwuhektarowy plac. Otworzył tam odlewnię żelaza, która 
umożliwiła zwiększenie produkcji maszyn. Na początku lat sześćdziesiątych 
rozpoczął wytwarzanie maszyn własnej konstrukcji, m.in. młockarni wydającej 
długą słomę. Głośne w Wielkopolsce stały się organizowane w  fabryce albo 
w majątkach zaprzyjaźnionych ziemian pokazy testowe nowych maszyn. 

Obrońca praw Polaków

Hipolit Cegielski był bardzo zaangażowany w działalność w środowisku po-
znańskich organiczników. Pisał artykuły do „Orędownika Naukowego”, 
współpracował m.in. z  Karolem Marcinkowskim oraz Edwardem Raczyń-
skim. Należał do Koła Towarzyskiego w Bazarze. W 1848 roku, po wybuchu 
rewolucji w Berlinie i powstaniu Komitetu Narodowego w Poznaniu, zapisał 
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się do Gwardii Narodowej. W 1849 roku został wybrany do sejmu pruskie-
go, ale po miesiącu złożył mandat, sprzeciwiając się przyjęciu przez Koło Pol-
skie zasady ograniczonego współdziałania z politykami niemieckimi. Uważał, 
że polscy posłowie powinni zajmować się obroną praw narodowych. Osiągnął 
znaczące sukcesy w  tworzeniu polskiej prasy codziennej w  zaborze pruskim. 
Redagował „Gazetę Polską”, która propagowała hasło obrony bytu narodowego 
przez solidarne współdziałanie wszystkich Polaków, niezależnie od ich statusu 
społecznego. Redakcja współpracowała z Ligą Polską. Ciesząca się dużym po-
wodzeniem gazeta, drukowana w nakładzie 1500 egzemplarzy, została po roku 
zlikwidowana przez władze pruskie, podobnie jak założony także przez Ce-
gielskiego „Goniec Polski”. 

Fabrykant i  społecznik współpracował również z  poznańskim Towarzy-
stwem Naukowej Pomocy (TNP), które powstało w  1841 roku z  inicjatywy 
Karola Marcinkowskiego i Karola Libelta, aby wspierać kształcenie młodzie-
ży pochodzącej z niższych warstw społecznych. Od 1850 roku Cegielski był 
jego wiceprezesem, a od 1855 faktycznie kierował jego pracami i doprowadził 
do rozkwitu, dzięki czemu stał się jednym z  najbardziej cenionych polskich 
działaczy w Wielkim Księstwie Poznańskim. Jego zasługą było także otwarcie 
w 1853 roku szkoły realnej, w której zatrudnił polskich nauczycieli. Przyczynił 
się on też do ożywienia działalności Towarzystwa Przemysłowego, opiekował 
się młodzieżą kupiecką, wspierał finansowo dom sierot. Nie przyjął tylko wice-
prezesury Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN) z obawy, że i nim będzie mu-
siał sam kierować. 

Ukoronowaniem wieloletniej publicznej działalności Cegielskiego było po-
wierzenie mu w  1865 roku stanowiska prezesa Centralnego Towarzystwa Go-
spodarskiego (CTG), którego istnienie po upadku powstania styczniowego było 
zagrożone. Z właściwą sobie energią w krótkim czasie uporządkował sprawy or-
ganizacyjne i finansowe oraz zajął się propagowaniem wiedzy rolniczej i oświaty, 
m.in. przez zakładanie bibliotek. Udało mu się po wielu zabiegach i dzięki pomocy 
innych działaczy założyć szkołę rolniczą w Żabikowie, choć jej otwarcia w 1870 
roku już nie dożył. 

Zmarł 30 września 1868 roku na zapalenie płuc, które wywiązało się ze 
zwykłego przeziębienia. Ponieważ był powszechnie szanowany i  uważa-
ny za wielki autorytet, jego pogrzeb, 3 grudnia 1868 roku, zgromadził rzesze 
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poznaniaków i stał się manifestacją narodową. „Najpierw w domu, gdzie spo-
czywały zwłoki, ks. prałat Brzeziński odprawił ceremonie kościelne. Potem 
w  imieniu Koła Polskiego, także licznie zebranego, przemówił poseł i przyja-
ciel zmarłego Leon Wegner, podkreślając, że program społeczny Cegielskiego 
streszczał się w hasłach: oświata i praca. Gdy zamknięto wieko, trumnę na swe 
ramiona wzięło najpierw 8 wyższych pracowników fabryki, których z kolei zlu-
zowali przedstawiciele miast i wsi. Przed trumną kroczyły poczty sztandarowe 
różnych towarzystw, bractw, cechów, personel fabryczny, duchowieństwo z oso-
bistym przedstawicielem arcybiskupa Ledóchowskiego, ks. Witalisem Maryań-
skim, za trumną rodzina, członkowie magistratu i  Rady Miejskiej, deputacje 
różnych towarzystw, profesorowie szkół poznańskich, personel „Dziennika Po-
znańskiego”, delegacje Polaków z Prus Zachodnich i Berlina oraz liczne rzesze 
obywateli «obojga narodowości»”.

Literatura:
Grot Zdzisław, Hipolit Cegielski, Poznań 1947. 
Motty Marceli, Przechadzki po mieście, opr. Zdzisław Grot, Warszawa 1957. 
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KS. PIOTR WAWRZYNIAK
KRÓL CZYNU

Dla dziewięcioletniego Piotra Wawrzyniaka, syna zamożnego chłopa z Wy-
rzeki w powiecie kościańskim, nauka w gimnazjum w Śremie okazała się zbyt 
trudna, tak że zanim do niego wrócił, musiał przez pół roku nadrabiać zaległo-
ści w domu. Pięć lat później, w 1863 roku, opuścił szkolną ławę jeszcze raz, by 
na wieść o wybuchu powstania styczniowego pójść do lasu i  przyłączyć się do 
jakiegoś oddziału zmierzającego do Królestwa Polskiego. Po kilku tygodniach 
bezskutecznych poszukiwań wrócił do gimnazjum, w którym zaczął konspiro-
wać w organizacji „Marianie”, zajmującej się samokształceniem z historii i ję-
zyka polskiego. W 1866 roku Wawrzyniak został jej prezesem.

Obrońca polskiego stanu posiadania

Po maturze, w  1867 roku zaczął studia filozoficzno-teologiczne w  Pozna-
niu, a potem w  seminarium duchownym w Gnieźnie. Za bardzo dobre wyni-
ki w nauce, dzięki staraniom ks. abp. Mieczysława Ledóchowskiego, otrzymał 

„Księża muszą naśladować onych mężów izraelskich, którzy oblężoną 
Jerozolimę fortyfikowali, dzierżąc w jednej ręce miecz, a w drugiej kielnie dla 
wznoszenia murów. Tym mieczem jest dla nas praca około społeczeństwa 
w jednej ręce, podczas gdy drugą trzymamy się ołtarza i krzyża. Kto by z nas 
zadania swego nie rozumiejąc, obydwu rękami trzymał się ołtarza, ten święty 
zostanie, ale obowiązków całego człowieka nie wykona” – mówił ks. Piotr 
Wawrzyniak.

j
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stypendium i  wyjechał na studia teologiczne na Uniwersytet w  Monastyrze. 
W lipcu 1872 roku wrócił do gnieźnieńskiego seminarium, a 11 sierpnia został 
wyświęcony na kapłana przez ks. bp. Józefa Cybichowskiego, który w 1875 roku, 
kiedy władze pruskie zamknęły seminarium w Gnieźnie, został skazany na karę 
więzienia za rzekome „niepoprawne wykonywanie funkcji biskupich” i  1 maja 
1875 roku wydalony z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Powrócił do Gniezna 
w połowie października i wkrótce został aresztowany i  skazany na 9 miesięcy 
więzienia. Po zwolnieniu resztę życia spędził, pracując w katedrze gnieźnieńskiej.

Duszpasterska posługa ks. Piotra Wawrzyniaka przypadła na czasy 
wzmożonej polityki germanizacyjnej Prus, których celem było zniszczenie 
duchowej i  materialnej podstawy bytu narodu polskiego. Władze uderzały 
w  kulturę i  religię, a  Kościół katolicki był największą ostoją i  najmocniej-
szym bastionem polskości. Ks. Wawrzyniak stał się jednym z najbardziej za-
służonych obrońców polskości, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej 
w Wielkopolsce. 

Jako młody wikary zaczął swą służbę w parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Śremie, gdzie początkowo pracował z innym znanym 
społecznikiem, późniejszym prymasem Polski, ks. Florianem Stablewskim. 
Był on w  Śremie katechetą i  nauczycielem języka hebrajskiego w  gimna-
zjum, a w 1873 roku został usunięty z pracy po odmowie podporządkowa-
nia się zarządzeniu wykładania religii w języku niemieckim. Został wówczas 
proboszczem we Wrześni, gdzie działał jednocześnie w  towarzystwach rze-
mieślniczych, przemysłowych i  rolniczych. Ale zanim opuścił Śrem, zdążył 
wciągnąć i  zainteresować ks. Piotra pracą w  śremskiej Kasie Oszczędności 
i  Pożyczek i  to tak skutecznie, że młody kapłan wkrótce został jej opieku-
nem, mimo iż wcześniej nie miał wiele do czynienia ze sprawami gospodar-
czymi. Okazało się jednak, że posiadał niezwykłe w tym względzie zdolności. 
Nawet najbardziej skomplikowane operacje finansowe przeliczał w  pamięci. 
W 1873 roku przekształcił Kasę w Śremie w Bank Ludowy, którego został 
wicedyrektorem. Od 1876 roku przez kolejnych 20 lat pełnił obowiązki dy-
rektora, a następnie aż do śmierci prezesa rady nadzorczej. Jego zasługą było 
uczynienie z mało znaczącej kasy – dynamicznej, ważnej spółdzielni kredy-
towej, w której liczba członków i wysokość udziałów pieniężnych za czasów 
jego rządów zwiększyły się ponad trzydziestokrotnie. W sprawozdaniu z 1883 
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roku stwierdzono wprost: „Jemu zawdzięczamy owo powszechne zaufanie, 
jemu rozwój i wzrost naszego banku”. 

Już od 1876 roku z  inicjatywy ks. Wawrzyniaka Bank Ludowy nale-
żał do pierwszego zrzeszenia polskich spółdzielni, czyli powołanego w 1871 
roku przez Mieczysława Łyskowskiego, Franciszka Rakowicza i ks. Augustyna 
Szamarzewskiego Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, który był 
centralą koordynującą działalność rodzimych banków i spółdzielni oszczędno-
ściowo-kredytowych. Sam ks. Wawrzyniak został wybrany do zarządu Związ-
ku Spółek w 1883 roku; cztery lata później był jego wicepatronem, a w 1891, 
po śmierci ks. Szamarzewskiego, jednogłośnie wybrano go patronem i pełnił 
tę funkcję do końca życia. Prezes ZSZiG, dr Józef Kusztelan, pisał: „Czuwa 
nad porządkiem w  Spółkach, daje rady i  wskazówki, służy pomocą w  trud-
nych okolicznościach, bada niedomagania i poucza, jak je usunąć, wytyka błędy, 
wskazuje drogę do poprawy, gdzie potrzeba gani i karci, to znowu staje w obro-
nie, gdy niepowołani szarpią dobre imię spółek. W spółkach samych jest tym, 
który dogląda dobra wszystkich tych, którzy składają w kasach spółkowych swe 
oszczędności i swe mienie – wobec społeczeństwa przejmuje odpowiedzialność 
za prawidłowe i sumienne wykonywanie tych funkcji, które zarządy i władze 
kontrolujące wypełniać powinny w administracji Spółek”.

Spółdzielca

Jako patron Związku Spółek w 1891 roku zainicjował powstanie statutu stowa-
rzyszenia, a rok później regulaminu patronatu, które uporządkowały sprawy or-
ganizacyjne, określając obowiązki i uprawnienia poszczególnych funkcjonariuszy 
i ciał kolegialnych organizacji, jej zakres terytorialny, najwyższą i najniższą liczbę 
spółek związkowych, warunki przynależności do zrzeszenia, zasady rewizji itp. 
Ks. Wawrzyniak co roku (a nie jak wcześniej raz na trzy lata) zwoływał walne 
zebranie, zwane sejmikiem, co pozwalało szybciej rozpoznawać i  reagować na 
powstałe nieprawidłowości oraz lepiej koordynować działalność. W 1892 roku 
zaczął wychodzić oficjalny organ Związku – „Poradnik dla Spółek”, w którym 
można było znaleźć informacje o  przepisach dotyczących pracy związkowej, 
podatkach, sposobie prowadzenia dokumentacji oraz o  sukcesach ruchu spół-
dzielczego. Ks. Wawrzyniak napisał też swego rodzaju podręcznik spółdzielcy 
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pt. Wskazówki dla członków rady nadzorczej w spółkach, który, podobnie jak or-
ganizowane przez niego wykłady i kursy, odegrał ważną rolę w przygotowaniu 
odpowiednio wykształconej, tak potrzebnej kadry administracji spółdzielczej. 

W  czasie sprawowania urzędu patrona, ksiądz przeprowadził osobiście 
ponad 500 rewizji, czyli kontroli poszczególnych spółdzielni, które uważał za 
bardzo ważne. Dzięki nim doglądał i czuwał nad działalnością poszczególnych 
spółek, a ich rozwój pod jego czujnym okiem był imponujący. Liczba spółdziel-
ni zrzeszonych w Związku Spółek wzrosła z 76 w 1891 roku do 248 w 1910 
roku, liczba członków z 26 553 do 116 849, zaś aktywa spółdzielni przyrosły 
z 18 mln marek do 234 mln.

Wawrzyniak współpracował ze spółdzielniami z  ziem polskich z  innych 
zaborów, przyjaźnił się z głównym ich działaczem w Małopolsce, dr. Francisz-
kiem Stefczykiem, wygłaszał odczyty związane ze spółdzielczością i odwiedzał 
spółki kredytowe w  Królestwie Polskim. Miał także kontakty zagraniczne. 
W 1893 roku zaprosił do Wielkopolski działacza spółdzielczości angielskiej, 
Henry’ego W. Wolffa, który bardzo wysoko ocenił dokonania polskich spółek 
pod zaborem pruskim i poparł przyjęcie Związku Spółek Zarobkowych i Go-
spodarczych do założonego w 1895 roku International Cooperative Alliance, 
na którego czele stał. 

Ks. Wawrzyniakowi zależało na tym, by przekonać Polaków do oszczę-
dzania oraz odkładania pieniędzy w bankach. O tym, że należy w sobie wyro-
bić nawyk oszczędzania, mówił przy każdej okazji: na zebraniach, spotkaniach, 
wiecach, a  nawet w  czasie kolędy. Kiedy powstały pierwsze polskie spółki 
kredytowe, zachęcał do pobierania z nich pożyczek. Robił to tak skutecznie, 
że udało mu się osiągnąć podstawowy cel, jakim było zniesienie lichwy.  Jak 
stwierdzał, to niepożądane zjawisko „należy u nas już do legendy i wspomnień 
minionych czasów”.

W  1886 roku ks. Wawrzyniak założył Bank Związku Spółek Zarobko-
wych, z  którego mogły korzystać poszczególne spółdzielnie. Te, które miały 
niewykorzystane finansowe nadwyżki, deponowały je w  banku, a  te, którym 
brakowało środków, zaciągały w nim kredyty. Ksiądz zasiadał w jego pierwszej 
radzie nadzorczej, a potem aż do śmierci pełnił funkcję kuratora.

Dzięki rozwojowi spółdzielczości w Wielkopolsce i Prusach Zachodnich 
Polacy zyskali skuteczną broń przeciwko pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, 
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która dążyła do wykupienia zie-
mi z  rąk polskich i  przekazania 
jej niemieckim osadnikom. Silne 
spółdzielnie potrafiły zachować 
polski stan posiadania, ale były 
narażone na różne ataki władz 
pruskich. Ks. Wawrzyniak zdawał 
sobie sprawę, że nie można dawać 
Prusakom żadnych pretekstów 
do represji. Dlatego spółki, nad 
którymi roztaczał opiekę, nie an-
gażowały się w żadną działalność 
polityczną. Jak podkreślał, przede 
wszystkim miały one na celu pod-
noszenie dobrobytu i musiały stać 
ponad wszelkimi walkami stron-
nictw, różnicami wyznaniowymi 
i  narodowościowymi. Dlatego 
kiedy w 1904 roku władze pruskie wydały zarządzenie nakazujące wycofanie 
przez niemieckich urzędników i członków ich rodzin depozytów z polskich 
banków, ksiądz obawiając się dalekosiężnych konsekwencji, powstrzymał pol-
skie spółdzielnie od działań odwetowych, jakimi miały być żądania od Niem-
ców natychmiastowego zwrotu udzielonych pożyczek.

Kapłan, społecznik, poseł

Od początku swej kapłańskiej drogi ks. Wawrzyniak zajmował się także organiza-
cją kółek rolniczych. Już w 1872 roku uczestniczył jako obserwator w zebraniach 
pierwszego w Wielkopolsce Kółka Rolniczego w Dolsku. Niedługo potem został 
prezesem Kółka w  Zbrudzewku Śremskim, następnie od 1878 roku przez dwa-
dzieścia lat kierował kółkiem w Śremie. Gdy w 1898 roku objął probostwo w Mo-
gilnie, wszedł do zarządu Towarzystwa Kółek Rolniczych na powiat mogileński. 
Udzielał się także na zebraniach Związku Kółek Rolniczych prowincji poznań-
skiej. Aby przeciwstawić się silniejszym gospodarczo i  dyktującym wyższe ceny 
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przedsiębiorstwom niemieckim i  żydowskim, zaczął tworzyć polskie spółdzielnie 
handlowe zajmujące się skupem produktów rolnych i zaopatrywaniem wsi w na-
wozy oraz inne artykuły. Pierwszą taką spółdzielnię „Rolnik” założył w  Pozna-
niu w 1901 roku. Następne powstały w Żninie, Wrześni, Śremie, Pakości, Kcyni, 
Barcinie. 

Ksiądz podejmował także inicjatywy edukacyjne. Gdy w 1873 roku został 
prezesem Towarzystwa Przemysłowego, skupiającego głównie rzemieślników, 
starał się podnieść kulturę zawodową i osobistą członków, wygłaszając na spo-
tkaniach Towarzystwa wykłady z  religii, historii, ekonomii, techniki, organi-
zując zabawy, wieczornice, obchody rocznic narodowych i wycieczki. Założył 
też szkołę wieczorową dla rzemieślników, w której uczył arytmetyki, geografii 
gospodarczej i korespondencji kupieckiej. Placówka została jednak po pół roku 
zamknięta przez władze pruskie. Dwadzieścia lat później kapłan-społecznik 
powrócił do pomysłu kształcenia zawodowego i w 1896 roku założył w Śre-
mie Szkołę Gospodarstwa Kobiecego i Pracy Domowej. Działała ona 14 lat 
i  wychowała tysiąc uczennic z  Wielkopolski, Prus Zachodnich, Śląska oraz 
Królestwa Polskiego. Poza tym ksiądz wspierał finansowo polską młodzież 
uczącą się w szkołach zawodowych, średnich i na uniwersytetach. Z własnych 
oszczędności przekazał na jej „fundusz żelazny” 10 000 marek. Wspierał mate-
rialnie również Towarzystwo Naukowe i Bratnią Pomoc oraz polskie organiza-
cje studenckie w Berlinie.

Po przeniesieniu na parafię w Mogilnie zrezygnował z prezesowania To-
warzystwu Przemysłowemu w  Śremie, ale wszedł do zarządu Towarzystwa 
Przemysłowego w Mogilnie. Już w 1876 roku zorganizował w Śremie pierwszą 
czytelnię ludową, która została przekształcona w ogniwo Towarzystwa Czytelni 
Ludowych, w którym ks. Wawrzyniak też zresztą działał. Rok później powo-
łał stowarzyszenie czeladzi katolickiej, mające sprawować opiekę nad młodzieżą 
rzemieślniczą.

Do swojej aktywności społecznej kapłan dołożył jeszcze działalność parla-
mentarną. W 1893 roku został wybrany posłem do sejmu pruskiego z okręgu 
Śrem, Środa, Września. Udzielał się w sejmowym Kole Polskim do 1898 roku, 
kiedy wygasł mu mandat, a ponownie nie został już wybrany. Na początku XX 
wieku jeszcze na prośbę ks. abp. Floriana Stablewskiego przejął kierownictwo 
poznańskiej Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, która dzięki niemu drukowała 
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więcej książek i czasopism o tematyce religijnej i narodowej. Propagowaniem 
społecznego nauczania Kościoła na ziemiach polskich zajmował się założony 
przez niego dwutygodnik „Ruch Chrześcijańsko-Społeczny”. 

Nie zwalniał tempa

O niebywałej wprost aktywności i niespożytej energii księdza w pracy społecz-
nej świadczy choćby fragment listu, w  którym przedstawia swoje najbliższe 
plany: „We wtorek dnia 19 VI 1897 roku będę w Berlinie, w piątek w Raszko-
wie, w poniedziałek w Brodowie, w środę w Krakowie. Tam myślę trochę po-
bobrować po Galicji, zwłaszcza u Hucułów za Kołomyją. Nie wiem, czy się to 
uda, jeżeli będę musiał być około 20 VII w Berlinie. Zamierzam wpaść na parę 
dni do Sztokholmu”. Trzy lata później, w 1900 roku, nie zwalniał tempa: „Dziś 
wyjeżdżam do Śremu, a wracam w piątek; we wtorek po Wielkiej Nocy będę 
w Węgiercach, a w środę w Hrabsku na rewizji gospodarczej, czwartek w Pa-
kości, w niedzielę w Gębicach, w poniedziałek 23 mamy wielki wiec w Gnieź-
nie od godz. drugiej. Wieczorem wyjadę o  godz. 8.22 z  Gniezna i  przybędę 
do Bydgoszczy o godz. 10.44. We wtorek dnia 24 wyjadę rano o godz. 8, skąd 
wrócę tak, iż w Mogilnie będę na 9 wieczorem. Nazajutrz mam tutaj procesję 
św. Marka”. Kontrolując system pieniężny polskich organizacji w całym zaborze 
pruskim, od Olsztyna po Bytom, potrafił w ciągu tygodnia przemierzyć cały ten 
obszar pociągiem i skontrolować podległe mu spółki i banki. Nie zaniedbywał 
przy tym obowiązków duszpasterskich. W 1897 roku został prałatem.

Siła ducha i  czynu szła u  ks. Wawrzyniaka w parze z  jego potężną syl-
wetką. Był bardzo wysoki, mocno zbudowany, ale przy tym ociężały i powol-
ny w ruchach. Bywało, że nie mieścił się w zwykłych hotelowych łóżkach. Jadł 
i spał zresztą na zapas. Z wyglądu był surowy, a szczególny respekt czy nawet 
lęk budziła jego kamienna twarz. Świetnie dogadywał się z dziećmi, pisał wier-
sze i pięknie śpiewał. Uwielbiał chodzić do teatru i opery, nie uznawał jedynie 
kina. Ubierał się, a właściwie był ubierany przez berlińskiego krawca, polskie-
go działacza narodowego Władysława Berkana, z którym się przyjaźnił i któ-
ry z postury niski oraz drobny był zupełnym przeciwieństwem Wawrzyniaka. 
Razem stanowili charakterystyczną parę, powszechnie znaną i rozpoznawalną 
w Poznańskiem. 



– 224 –

Niestrudzony duchowny nie zapomniał również o księżach i w 1907 roku 
założył Związek Kapłanów „Unitas”, jako swego rodzaju związek zawodowy 
duchowieństwa, który zajmował się ubezpieczeniami od nieszczęśliwych wy-
padków, chorób, śmierci, odpowiedzialności prawnej, ognia czy włamań, a tak-
że emeryturami, organizowaniem życia naukowego i  towarzyskiego. W 1909 
roku postanowił otworzyć dla księży dom wypoczynkowy, którego powstaniem 
zajmowało się Towarzystwo Domu Zdrowia dla Kapłanów Katolickich, które 
sam wsparł 10 tys. koron. Wiosną 1910 roku otwarto w Zakopanem pensjonat 
dla duchownych z całej Polski – słynną dziś „Księżówkę”. 

Ks. Piotr Wawrzyniak zmarł w Poznaniu na atak serca, wieczorem 9 listo-
pada 1910 roku, w wieku 61 lat. Uroczystości żałobne rozpoczęły się trzy dni 
później w Domu Katolickim w Poznaniu, skąd kondukt żałobny przeszedł do 
świątyni farnej. Homilię wygłosił ks. Jan Kłos, który nazwał wtedy ks. Waw-
rzyniaka „królem czynu”. Jak stwierdził, nie po to „rozsiewał zasady spółkowe-
go gospodarstwa i zakładał spółki na dobrodziejstwo i na dźwignię maluczkich 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci księdza Piotra Wawrzyniaka autorstwa 
Władysława Marcinkowskiego w kościele św. Marcina w Poznaniu, 1935
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i wyzyskiwanych, aby społeczeństwo zbogacone zawodziło taniec bałwochwal-
ny około złotego cielca, lecz aby wzmożony dobrobyt stał się stopniem, z któ-
rego łatwiej sięgnie po dobra wyższej natury. Za to, że Spółkom Zarobkowym 
taki dał rozmach, że zbudził przez nie cnotę rozumnej oszczędności, że wy-
wiódł niewolników z  jarzma lichwiarzy, że granitowe kładł fundamenty pod 
rozwój zdrowego stanu średniego, za to błogosławi dziś naród cały jego dzieło”. 
Zmarły kapłan został pochowany w Mogilnie. 

Niemieckie czasopismo „Die Ostmark” pisało zaś, że „śmierć mogileńskie-
go proboszcza wyrwała ze społeczności najniebezpieczniejszego, ale zarazem 
i najskuteczniejszego przeciwnika wschodnich marchii Niemiec. Był on rze-
czywistym przywódcą polskiego społeczeństwa. Jako finansista oraz mężczyzna 
z żelazną wolą i niewyczerpaną energią musiał mądrze łączyć zagorzałą nie-
nawiść wobec niemczyzny ze zdrowym rozsądkiem; był on nie tylko polskim 
ministrem finansów, ale w  wyniku równoczesnego pełnienia wielu różnych 
ważnych funkcji społecznych również osobą wywierającą decydujący wpływ na 
wszystkie duże polskie organizacje. W każdym razie jego śmierć spowodowa-
ła w wojującej społeczności polskiej w Wielkopolsce dużą lukę, którą niełatwo 
będzie wypełnić”.

Literatura:
Na okazanie drogi. Praca zbiorowa poświęcona pokoleniu księdza Piotra Wawrzyniaka, Poznań 
1975.
Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, Warszawa 1981.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak – król czynu, Poznań 1936.
Łuczak Czesław, Ks. Piotr Wawrzyniak (1849-1910), Poznań 2000.
Wrońska Grażyna, Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka, Poznań 2008.



Franciszek Stefczyk stał się symbolem polskiej przedsiębiorczości i spółdzielczości 
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FRANCISZEK STEFCZYK
KOCHAJ BLIŹNIEGO 
JAK SIEBIE SAMEGO 

„Monopol nie jest w żadnej sferze ludzkich stosunków czynnikiem postępu 
i  zdrowego rozwoju. Obok spółdzielczości pozostaną niewątpliwie, jako 
czynnik równouprawniony, także i nadal kapitalistyczne formy organizacji 
pracy gospodarczej, ponieważ liczyć się trzeba z  naturą ludzką, w  której 
interes własny i  miłość własna są i  pozostaną silnym, a  nawet cennym 
motorem pracy i twórczości. Ale niemniej uprawnioną jest taka organizacja 
i  praca, na której dnie tkwi przykazanie: «Kochaj bliźniego jak siebie 
samego»” – pisał Franciszek Stefczyk. 

Choć ojciec Franciszka, też Franciszek, pochodził z chłopskiej rodziny ze wsi 
Bachowice koło Wadowic, zdobył wyższe wykształcenie i  był sekretarzem 
Rady Powiatowej w  Krakowie oraz członkiem Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej. Swoich siedmiu synów wychowywał religijnie i patriotycznie. Przyszłego 
twórcę polskiej spółdzielczości posłał do znanego krakowskiego Gimnazjum 
św. Anny, gdzie ten zapisał się do szkolnego spisku patriotycznego, przekształ-
conego potem w kółko samokształceniowe. Tam razem z kolegami, w tym ze 
znanym później Feliksem Konecznym, poznawał lepiej literaturę i historię Pol-
ski, a także kupował za własne oszczędności czasopisma i rozdawał je chłopom. 

j
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Spółdzielczość przeciw lichwie

Po zdaniu z wyróżnieniem matury w 1879 roku studiował historię na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, a zanim uzyskał absolutorium, w 1882 roku wyjechał na 
rok do Wiednia, aby słuchać wykładów prof. Wawrzyńca Steina z  ekonomii 
i prawa państwowego. Wtedy też usłyszał o niemieckim społeczniku Frydery-
ku W. Raiffeisenie i  jego kasach oszczędnościowo-kredytowych. Praca magi-
sterska Stefczyka o konflikcie Bolesława Śmiałego z bp. Stanisławem, napisana 
na seminarium prof. Stanisława Smolki, okazała się tak dobra, że opublikowa-
no ją w „Ateneum” w 1885 roku.

Od 1884 roku młody absolwent historii pracował jako nauczyciel języków 
obcych i his torii, a następnie statystyki rolniczej, ustaw agrarnych i ekonomii 
społecznej w Krajowej Średniej Szkole Rolniczej w Czernichowie pod Krako-
wem. Uczyli się w niej synowie ziemian, którzy nie poradzili sobie w lepszych 
szkołach. Placówka ta nie miała dobrej opinii. Sam Stefczyk też nie należał 
w niej do lubianych. Z powodu dość trudnego, wybuchowego charakteru nie 
potrafił porozumieć się z dyrektorem szkoły, ale z nauczycielem fizyki i ma-
tematyki Ludwikiem Birkenmajerem oraz Adamem Prażmowskim, nauczy-
cielem rolnictwa, znalazł wspólne zainteresowania, a  nawet pasję, jaką była 
praca społeczna na wsi. Mimo że nie zaniedbał kariery naukowej i w 1887 roku 
otrzymał stopień doktora filozofii UJ na podstawie rozprawy Po upadku Bole-
sława Śmiałego oraz wydał opracowanie Pogląd historyczny na rozwój Szkoły 
Rolniczej w Czernichowie, bardziej interesowała go działalność Towarzystwa 
Kółek Rolniczych w Czernichowie i praca w jego Zarządzie Głównym. 

Na postawę Stefczyka w  tym czasie znaczący wpływ wywarła wydana 
w 1888 roku słynna książka Stanisława Szczepanowskiego Nędza Galicji w cy-
frach, z której dowiedział się m.in., że przeciętna długość życia w Galicji wy-
nosiła 27 lat dla mężczyzn oraz 28,5 roku dla kobiet, w porównaniu z 33 i 37 
latami w Czechach, 39 i 41 we Francji oraz 40 i 42 w Anglii. Roczne spożycie 
mięsa w Galicji to średnio 10 kg na głowę, na Węgrzech 24 kg, w Niemczech 
33 kg i w Anglii 50 kg. Przeciętny roczny dochód na mieszkańca w Galicji 
wynosił 53 zł reńskie, w Królestwie Polskim 91 zł reńskich, a w Anglii 450 
zł reńskich. Na tysiąc galicyjskich rolników przypadało 551 sztuk bydła, 
na Węgrzech 760 sztuk, w  Rumunii 1162, a  w  Anglii 1645. Jak stwierdzał 
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Szczepanowski: „Galicjanin mało pracuje, bo za mało je, nędznie się żywi, bo 
za mało pracuje, i wcześnie umiera, bo się nędznie żywi – a na domiar natu-
ralnym wynikiem tej krótkiej trwałości życia ludzkiego jest to, że w stosunku 
do osób dorosłych jest tu większa część ludności wymagającej opieki jak w in-
nych krajach. (…) Tak samo jak Galicja zawiera z wszystkich krajów strefy 
umiarkowanej największą ilość ludności rolniczej na kilometrze, jak każdy rol-
nik wytwarza najmniej płodów rolniczych – tak też nie ma kraju na całej kuli 
ziemskiej, w którym by się gorzej i nędzniej żywiono”.

Stefczyk wiedział także, że chłopi nie mogli korzystać z kredytu ban-
kowego i właściwie byli skazani na zaciąganie pożyczek u Żydów, którzy 
pobierali lichwiarskie procenty. Aby zmienić tę sytuację i przyjść z pomo-
cą ludziom na wsi zagrożonym głodem, wobec klęski nieurodzaju w 1889 
roku, postanowił zorganizować tani kredyt włościański, dostępny w samo-
pomocowych kasach pożyczkowych typu Raiffeisena. 

„Cnota oszczędności wiedzie do wolności”

Dzięki pomocy czernichowskiego ks. proboszcza Edwarda Królikowskiego, la-
tem 1889 roku Stefczyk wyjechał do Westfalii, do Związku Spółek Raiffeise-
na w Münster, aby poznać zasady ich działania i  strukturę organizacyjną. Po 
powrocie, we wrześniu 1889 roku, przedstawił ideę zakładania spółek raiffe-
isenowskich na zjeździe Kółek Rolniczych we Lwowie, ale nie wzbudził tam 
zainteresowania. Zaczął więc propagować pomysł w prasie oraz w przygotowy-
wanych przez siebie książkach, a w styczniu 1890 roku założył w Czernicho-
wie pierwszą na ziemiach polskich „Spółkę oszczędności i pożyczek” systemu 
Raiffeisena, dla której opracował statut i  regulamin oraz doprowadził do jej 
zarejestrowania. 

Początkową nieufność chłopów przełamał dzięki proboszczowi Króli-
kowskiemu, który został przewodniczącym zarządu spółki. Sam zaś podjął się 
obowiązków kasjera. Członkowie spółki mieli nie tylko poprawić swoją sytu-
ację materialną, ale także podnieść poziom moralny. Stefczyk podkreślał ha-
sła chrześcijańskiej miłości bliźniego i wzajemnej pomocy, a na skarbonkach 
umieścił motto: „Cnota oszczędności wiedzie do wolności”. Kasy były zorga-
nizowane według pewnych zasad: „mały teren działalności, solidarna poręka, 
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niskie udziały i ograniczenie zysków oraz dywidend, niepodzielność majątku 
i  trwałość organizacyjna, bezpłatne pełnienie obowiązków oraz wykluczenie 
weksli”. Działały na obszarze jednej lub kilku gmin, obejmującym od 1 tys. do 
3 tys. mieszkańców, co dawało nis kie koszty ich utrzymania, rozeznanie w sy-
tuacji ekonomicznej poszczególnych członków i  możliwość kontroli. Zasa-
da solidarnej poręki polegała na jednakowym traktowaniu majątku własnego 
i spółki. Oznaczało to, że każdy członek odpowiadał sam i razem z innymi za 
wszystko, co kasa komukolwiek była winna i  do czego się zobowiązała. Nie 
stanowiło to jednak szczególnego niebezpieczeństwa dla członków. Głównym 
celem kas nie było przynoszenie wysokich zysków właścicielom wkładów, lecz 
udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek. W latach 90. XIX wieku kasa od 
złożonych w niej wkładów płaciła 4,5 proc. rocznie, pożyczek zaś udzielała na 
6 proc. rocznie. 

Stefczyk pisał: „Instytucja kredytowa dla włościan nie powinna traktować 
swojego zadania w  sposób biurokratyczny i  bankierski, nie powinna być tyl-
ko finansową instytucją. Ona powinna wglądać w potrzeby i stosunki swoich 
klientów i ludności, wśród której działa, winna występować z inicjatywą, gdzie 
tego zachodzi potrzeba, wyszukiwać tych, których należy ratować, walczyć 

Bazar w Tarnopolu – jedno z wielu miejsc rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Zdjęcie z lat ok. 1900-1910
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przeciw bierności innych, którzy są za leniwi, niedowierzający i nieporadni, aby 
nad poprawą swego bytu z większą energią pracować, i którzy zaledwie o  to 
dbają, aby im gorzej nie było, aby status quo w gospodarstwie utrzymać i pchać 
biedę, jak pchali ją ojcowie. Bez takiej czynnej a  życzliwej opieki korzystać 
z  pożytkiem z  dobrodziejstw kredytu nie umieją u  nas warstwy wykształco-
ne, od których można żądać, aby sobie zdawały sprawę, czym jest kredyt i ja-
kie jego własności. Tym mniej można żądać tego od ludności wieśniaczej. Ona 
mając już dzisiaj otwarte prawie na oścież wrota przystępu do różnych źródeł 
kredytu, zwraca jego obosieczny miecz przeciwko sobie samej, zamiast go użyć 
jako broni przeciwko swemu ubóstwu i biedzie”.

W  pierwszym roku działalności do kasy w  Czernichowie należały 143 
osoby, w następnych latach ich liczba zwiększyła się pięciokrotnie. Koszty ad-
ministracyjne funkcjonowania kasy nie przekraczały 0,8 proc. sumy bilansowej. 
Pod koniec XIX wieku działało już 26 tego rodzaju placówek w Galicji i na 
Śląsku Cieszyńskim. 

Polski Raiffeisen

Kasy nie były jedynym pomysłem Stefczyka na poprawę ekonomicznej sytuacji 
galicyjskiej wsi. Razem ze wspomnianym nauczycielem czernichowskiej szko-
ły Adamem Prażmowskim, jeszcze w  1890 roku utworzyli w  Czernichowie 
pierwszy „Bazar” spożywczy i  tekstylny, czyli spółdzielnię rolniczo-handlową, 
a pod koniec 1891 roku przy współpracy Towarzystwa Kółek Rolniczych zało-
żyli Związek Handlowy Kółek Rolniczych w Krakowie, jako centralę hurtową 
dla stowarzyszeń i sklepów kółkowych. Na ten wzór w następnych latach po-
wstało kilkanaście podobnych organizacji handlowych, m.in. we Lwowie, No-
wym Sączu, Dębicy, Krośnie, Tarnobrzegu.

Stefczyk propagował też i organizował kursy handlowe dla pracowników 
spółdzielni rolniczych, opracowywał różne broszury i  inne materiały zawie-
rające drobiazgowe wskazówki dla zakładających i prowadzących spółdziel-
nie, np. mleczarskie, w których jego zdaniem system spółdzielczy sprawdzał 
się najlepiej. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej powstało w Galicji 
109 spółek mleczarskich posiadających 131 filii. Coraz większe zaangażowa-
nie w działalność spółdzielczą skłoniło Stefczyka w czerwcu 1898 roku do 
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zrezygnowania ze stanowiska nauczyciela w szkole czernichowskiej. W latach 
1898–99 był dyrektorem Związku Handlowego Kółek Rolniczych. W spół-
dzielczości widział zawsze środek do rozwoju wsi, a przede wszystkim formę 
organizacji i pracy, której podstawą były wartości chrześcijańskie, wzajemna, 
solidarna pomoc czy wprost odwołanie się do przykazania miłości bliźniego.

W 1899 roku, po dziesięciu latach starań o zorganizowanie spółdzielczo-
ści wiejskiej, Sejm Krajowy powołał przy Wydziale Krajowym Biuro Krajo-
wego Patronatu dla Spółek Oszczędności i  Pożyczek we Lwowie. Stefczyk, 
nazywany „polskim Raiffeisenem”, przyjął stanowisko dyrektora Biura i prze-
niósł się z rodziną na stałe do Lwowa. Odtąd zaczęło powstawać coraz wię-
cej spółek oszczędnościowo-kredytowych; rocznie przybywało ich około 100, 
a  w  założeniu prawie każdej z  nich osobiście uczestniczył dyrektor Biura. 
W  1914 roku było ich około 1400. Ponieważ przewodniczącymi zarządów 
większości kas byli księża, Stefczyk zaproponował wprowadzenie wykładów 
z  dziedziny spółdzielczości w  rzymskokatolickich seminariach duchownych 

Franciszek Stefczyk w swoim gabinecie
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i skutecznie wpłynął na wstrzymanie wykonania dekretu papieskiego z 1911 
roku, zakazującego księżom działalności we władzach instytucji finansowych 
i handlowych.

Biuro Krajowe, którym kierował, skupiało także spółdzielnie organizo-
wane wśród Rusinów, a kursy, korespondencję i wydawnictwa Patronatu pro-
wadzono też w języku ukraińskim. Dwujęzyczny był również założony przez 
Stefczyka w  1904 roku miesięcznik „Czasopismo dla Spółek Rolniczych”. 
W 1909 roku, na prośbę greckokatolickiego abp. Lwowa Andrzeja Szeptyckie-
go, dyrektor zorganizował kurs spółdzielczości dla kleryków greckokatolickie-
go seminarium duchownego we Lwowie.

Jako poseł do Sejmu Krajowego wybrany w 1908 roku z listy PSL przy-
czynił się do powołania Centralnej Kasy dla Spółek Rolniczych we Lwowie, 
łączącej środki finansowe małych kas wiejskich. 

Wzór chrześcijańskiego życia

Po wybuchu pierwszej wojny światowej poparł Naczelny Komitet Narodo-
wy i tworzone pod jego opieką Legiony Polskie. Na apel Stefczyka na łamach 
„Czasopisma dla Spółek Rolniczych” wzywający do składania ofiar na „polski 
skarb wojenny” odpowiedziało blisko 500 kas oszczędnościowo-pożyczkowych 
i przekazało około 300 tys. koron. Działacz wsparł finansowo wydanie kilku 
monumentalnych dzieł mających uzasadniać polskie dążenie do niepodległości. 
Były to: Statystyka Polski, przygotowana przez Adama Krzyżanowskiego i Ka-
zimierza Kumanieckiego, opublikowana równocześnie po polsku, francusku 
i niemiecku, Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera i Fran-
ciszka Bujaka, obejmujący całość ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
z roku 1772 oraz Polska w kulturze powszechnej, dwutomowe dzieło opracowa-
ne przez zespół naukowców z  Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem 
Feliksa Konecznego. W lutym 1918 roku Stefczyk zwołał do Lublina I Zjazd 
przewodników spółdzielczości polskiej ze wszystkich zaborów, obradujący pod 
hasłem: jednolity ruch spółdzielczy we własnym państwie. 

Gdy wojska ukraińskie zaatakowały 1 listopada 1918 roku Lwów, Stef-
czyk wszedł z ramienia PSL „Piast” do Komitetu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Dobra Publicznego, jako naczelnik wydziału skarbowego, a 13 listopada został 
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wysłany samolotem do Krakowa, a następnie do Warszawy z misją przekazania 
pisma Komitetu z prośbą o odsiecz naczelnemu wodzowi Józefowi Piłsudskie-
mu. Wrócił 26 listopada już po wkroczeniu Wojska Polskiego do Lwowa. Za 
swoją postawę został odznaczony Krzyżem Obrońców Lwowa. 

W niepodległej Polsce nadal rozwijał spółdzielczość. Był dyrektorem Cen-
tralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie, organizował Państwowy Bank 
Rolny, którego został pierwszym naczelnym dyrektorem, a  następnie preze-
sem Rady Nadzorczej. W Krakowie powołał Spółdzielczy Instytut Naukowy, 
a premier Ignacy Paderewski mianował go prezesem Głównego Urzędu Ziem-
skiego w randze wiceministra. Od 1919 roku wykładał rolniczą spółdzielczość 
kredytową w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, przygotowywał projekt 
ustawy o spółdzielniach i przewodniczył Komisji dla sprawy pożyczki dolaro-
wej w USA z przeznaczeniem na stabilizację polskiej waluty. W związku z tym 
w  towarzystwie Władysława Reymonta i  Zdzisława Dębickiego odbył trzy-
miesięczną podróż po Stanach Zjednoczonych. Doprowadził do połączenia 

„Cegiełka” Franciszka Stefczyka w murze Zamku Królewskiego na Wawelu
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spółdzielni rolniczych z  byłej Galicji, Królestwa Polskiego i  Śląska Cieszyń-
skiego w Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych RP w Warszawie, 
którego został prezesem. 

W 1924 roku zdecydował się wrócić do pracy dydaktycznej i podjąć wy-
kłady na Uniwersytecie Jagiellońskim w tworzonej staraniem Stefana Surzyc-
kiego Katedrze Spółdzielczości. W  czerwcu 1924 roku uczestniczył jeszcze 
w I Polskim Kongresie Rolniczym w Warszawie i wygłosił na nim referat Sta-
nowisko spółdzielczości w rolnictwie. Po powrocie do Krakowa podjął leczenie 
w Szpitalu Związkowym przy ul. Garncarskiej, gdzie przygotował dokumen-
ty niezbędne do przewodu habilitacyjnego. Na ich podstawie Rada Wydzia-
łu Rolniczego UJ przyznała mu 30 czerwca prawo do prowadzenia wykładów 
(veniam legendi) ze spółdzielczości, ale tego samego dnia Franciszek Stefczyk 
zmarł. Pogrzeb odbył się we Lwowie, na cmentarzu Łyczakowskim. 

Po śmierci założyciela rolnicze spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczko-
we przyjęły nazwę Kas Stefczyka. Komuniści rozwiązali je po 1947 roku. Już 
w 1929 roku w Czernichowie postawiono pomnik pioniera spółdzielczości.

W  grudniu 2011 roku metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mo-
krzycki zezwolił na rozpoczęcie postępowania prowadzącego do beatyfika-
cji Franciszka Stefczyka. Ksiądz infułat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny 
tygodnika „Niedziela”, stwierdził, że „… dotychczas zebrany materiał na te-
mat życia Stefczyka jest bardzo dobry do rozpoczęcia szczegółowego procesu 
beatyfikacyjnego i  kanonizacyjnego. Nawet sam nie przypuszczałem, że tak 
to dobrze wygląda. Tacy ludzie jak Franciszek Stefczyk powinni być wzorem 
chrześcijańskiego życia”.

Literatura:
Cywiński Bogdan, Idzie o dobro wspólne. Opowieść o Franciszku Stefczyku, Sopot 2004.
Szkodlarski Janusz, Franciszek Stefczyk (1861–1924). Pionier spółdzielczości kredytowej w Polsce, 
Łódź 2010.
Szkodlarski Janusz, Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza a ich oblicze moralne. 
Ziemie polskie pod zaborami. Od Stanisława Staszica do Franciszka Stefczyka, t. II, Łódź 2011.



Jan Matejko, Autoportret w pracowni, 1892, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, kolekcja Ignacego Korwin-Milewskiego
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JAN MATEJKO
MALARZ POLSKICH DZIEJÓW

„Ukazanie się obrazów Matejki było jakby rozdarciem zasłony oddzielającej 
nas od świata dawnej Polski. Było rzeczywistym odwaleniem grobowego 
kamienia i wskrzeszeniem do życia tego, co było prochem i popiołem. Matejko 
wydawał się dziwnym świadkiem wielkich zdarzeń, powiernikiem ludzi 
potężnych i znakomitych, żyjących przed wiekami” – pisał o artyście Stanisław 
Witkiewicz.

Choć ojciec Matejki był Czechem, a matka w połowie Niemką, Jan był go-
rącym patriotą polskim i cały swój talent oddał na służbę ojczyźnie. Urodził 
się 24 czerwca 1838 roku w Krakowie, w domu przy ulicy Floriańskiej, gdzie 
dzisiaj znajduje się muzeum artysty. Miał dwie siostry i aż ośmiu braci. Ojciec 
myślał, że Jan zostanie, tak jak on, muzykiem. Ale chłopiec obdarzony został 
innymi zdolnościami. Od dziecka prawie nie wypuszczał ołówka z ręki. Poza 
rysowaniem zafascynowany był historią Polski. W innych szkolnych dziedzi-
nach nie odniósł żadnego sukcesu: nie nauczył się języków obcych i miał kło-
poty z pozostałych przedmiotów. 

Od „Skarbczyka”

Przez całe życie był związany z  Krakowem i  jeszcze w  czasach szkolnych 
przeżył rewolucję krakowską w  1846 roku oraz bombardowanie Krakowa 
przez wojsko austriackie dwa lata później, w  czasie Wiosny Ludów. Dwaj 

j
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jego bracia, Edmund i  Zygmunt, walczyli wtedy na Węgrzech przeciwko 
Habsburgom; Zygmunt poległ na polu bitwy. Jan był świadkiem także in-
nego pamiętnego wydarzenia – wielkiego pożaru Krakowa w  1850 roku, 
kiedy ogień strawił dużą część miasta włącznie z kościołami franciszkanów 
i dominikanów. 

Gdy przyszły malarz miał 13 lat, dzięki najstarszemu bratu Franciszkowi, 
który przekonał ojca, mógł przenieść się z  liceum św. Anny (dzisiaj Liceum 
im. Bartłomieja Nowodworskiego) do Szkoły Sztuk Pięknych przy krakow-
skim Instytucie Technicznym, kierowanej przez bardzo wymagającego pedago-
ga, Wojciecha Kornelego Stattlera. Większy jednak wpływ na młodego ucznia 
wywarł nauczyciel rysunków i perspektywy Władysław Łuszczkiewicz. 

Już w czasie szkolnym Matejko zafascynowany historią i gotowy poświę-
cić się malarstwu historycznemu, przerysowywał na kalce ilustracje z książek, 
starych kronik, rycin, drzeworytów i  pierwodruków oraz szkicował zabytki, 
motywy architektoniczne, herby, biżuterię i widoki z natury, które gromadził 
w  albumach, tzw. „Skarbczyku”, wykorzystywanym potem przez całe życie 
przy opracowywaniu swych kompozycji historycznych. Jako piętnastolatek 
namalował pierwszy historyczny obraz Carowie Szujscy przed Zygmuntem III, 
bardzo jeszcze niedoskonały. Artysta był krótkowidzem, pierwsze okulary ku-
pił sobie dopiero w 1857 roku. Rok później ukończył Szkołę Sztuk Pięknych, 
przedstawiając pracę dyplomową Zygmunt I nadający przywilej na szlachectwo 
akademikom krakowskim w  roku 1535. Wtedy też Towarzystwo Sztuk Pięk-
nych kupiło za 200 guldenów jego obraz króla szwedzkiego Karola Gustawa, 
prowadzonego przez kanonika Szymona Starowolskiego do grobu pierwszego 
polskiego króla pochowanego na Wawelu – Władysława Łokietka.

Po ukończeniu studiów Matejko otrzymał dwuletnie stypendium na 
studia zagraniczne do Monachium, gdzie w czasie malowania Otrucia kró-
lowej Bony zachorował na tyfus brzuszny. Nie całkiem wyleczony musiał się 
stawić w Krakowie przed wojskową komisją poborową, która zresztą uznała 
go za niezdatnego do służby. Wrócił więc na studia, tym razem do Wiednia, 
ale już latem 1860 roku był pod Wawelem, gdzie ukończył album z dziesię-
cioma tablicami Ubiorów w Polsce – od Bolesława Wstydliwego do Stanisława 
Augusta. Liczący wówczas zaledwie 22 lata artysta wykonał bardzo staran-
ne i  udokumentowane dzieło naukowe, które wydał własnym sumptem. 
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Własnoręcznie kolorowane egzemplarze podarował Bibliotece Jagiellońskiej 
i Bibliotece Ossolineum we Lwowie. Wtedy też umarł mu ojciec. 

Arcymistrz malarstwa historycznego

Matejko malował najpierw w małej pracowni na trzecim piętrze rodzinnego 
domu przy ul. Floriańskiej, potem przeniósł się do dzielonej z Florianem Cyn-
kiem w domu Fischerów „Pod Konikiem” w Rynku, a w 1861 roku urządził so-
bie wygodniejszą, w dawnym zakładzie fotograficznym Walerego Rzewuskiego 
przy ul. Krupniczej. Powstało w niej jedno z najbardziej charakterystycznych 
dzieł jeszcze młodego malarza. Stańczyk, o rysach samego artysty, „stał się sym-
bolem bólu patriotycznego, jakby jasnowidzem przewidującym przyszłe klęski, 
których w chwili nadejścia wiadomości o utracie Smoleńska jeszcze nie prze-
czuwa nikt z uczestników zabawy, odbywającej się właśnie na dworze królowej 
Bony. Stańczyk z roku 1862 to zapowiedź przyszłych obrazów Matejki, nie bę-
dących już tylko prostymi ilustracjami pewnych wydarzeń historycznych, ale 
przejawami historiozoficznego poglądu artysty na te wydarzenia” – jak zauwa-
żył historyk sztuki Adam Bochnak.

Wybuch powstania styczniowego miał duży wpływ na malarza, który ze 
względu na słaby wzrok i brak umiejętności posługiwania się bronią, nie po-
szedł walczyć, ale przebrany za węglarza, wspólnie z  historykiem Józefem 
Szujskim, dowoził broń do obozu Mariana Langiewicza, a na zorganizowanie 
wyprawy miechowskiej ofiarował ogromną w  stosunku do swych dochodów 
kwotę 500 guldenów. W  powstaniu wzięli udział dwaj jego bracia, Edmund 
i Kazimierz, oraz przyjaciele Stanisław Serafiński i Stefan Giebułtowski, brat 
jego przyszłej żony, który zginął pod Miechowem. 

W 1864 roku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych wystawił Ka-
zanie Skargi. To pierwsze płótno tak dużych rozmiarów odniosło prawdziwy 
sukces. Zakupione przez Maurycego Potockiego z Zatora za 10 tysięcy gulde-
nów pozwoliło na poślubienie artyście Teodory Giebułtowskiej, a na wystawie 
w  Paryżu przyniosło uznanie krytyki i  przyznanie złotego medalu. Podkre-
ślono mistrzowską charakterystykę pełnych życia postaci i  stwierdzono, że 
Matejko „urzeczywistnia w pełni i z naddatkiem ideał szukany przez pp. De-
laroche’a i Gallaita”, ówczesnych arcymistrzów malarstwa historycznego. 
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Drugi wielki obraz Matejki, Rejtan – Upadek Polski, spotkał się z uznaniem 
publiczności, ale znalazł też krytyków. Pisarz Józef Ignacy Kraszewski stwier-
dził wprost: „Piękny obraz, ale zły uczynek. Policzkować trupa matki nie godzi 
się”. W Paryżu jednak znów przyznano mu złoty medal w 1867 roku, a kup-
cem dzieła okazał się cesarz Franciszek Józef, który umieścił go w Belwede-
rze (obecnie obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie). Duże 
uznanie i Krzyż Legii Honorowej przyniosła artyście Unia lubelska namalowa-
na na trzechsetną rocznicę tego wydarzenia. Ze składek społecznych została 
zakupiona na własność kraju i umieszczona w gmachu sejmowym we Lwowie. 
Wystawiony w 1871 roku w Krakowie, potem w Wiedniu, Pradze i Budapesz-
cie i w 1874 roku w Paryżu, Batory pod Pskowem został kupiony przez Bene-
dykta Tyszkiewicza, dzięki czemu malarz mógł nabyć dworek w Krzesławicach 
pod Krakowem, należący w  XVIII wieku do ks. Hugona Kołłątaja. W  tym 
czasie artysta wykupił też rodzinną kamienicę przy ul. Floriańskiej, w której na 
trzecim piętrze urządził swoją pracownię.

Poczet Królów i książąt polskich w Dworku Jana Matejki w Krzesławicach.  
Dziś już nie potrafimy sobie wyobrazić wyglądu naszych monarchów inaczej niż namalował to Jan Matejko
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Człowiek święty

Przy okazji prezentacji Batorego w  Pradze Czesi zaproponowali Matejce 
w 1873 roku stanowisko dyrektora nowo powstałej Akademii Sztuk Pięknych, 
ale ten odmówił, co wzbudziło prawdziwy entuzjazm w Krakowie wyrażony 
wystawnym bankietem i korowodem na cześć Mistrza. Przyjął wtedy funkcję 
dyrektora krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, którą pełnił do końca życia. Dla 
studentów Szkoły był największym autorytetem: „Niski, o dużej głowie, dłu-
gich, siwiejących włosach, twarzy pergaminowej i oczach czarnych, ognistych. 
Upiorny jak z bizantyjskich mozaik. Prorok narodu. Wszyscy byliśmy pod jego 
urokiem” – wspominał Wojciech Weiss. Dla Leona Kowalskiego był „jakąś le-
gendą niż czymś realnym. Mistrza się nigdy nie widziało, ale czuło, że on jak 
korona na wieży Mariackiej, gdzieś tam na górze był i  zdobił naszą szkołę, 
jak i nadawał sens całemu istnieniu tej instytucji!”. Mistrzostwo Matejki mia-
ło jednak nie tylko wymiar artystyczny, na co zwrócił uwagę m.in. Ferdynand 
Hoesick: „Gdy się do Matejki mówiło mistrzu, najmniej się myślało o jego mi-
strzostwie we władaniu pędzlem. Patrząc nań miało się wrażenie – a przynaj-
mniej ja go doznawałem zawsze – że ma się przed sobą człowieka świętego”.

Kilka lat ciężkiej pracy poświęcił artysta na namalowanie ogromnej Bi-
twy pod Grunwaldem, która miała przypomnieć Polakom o wielkim zwycię-
stwie odniesionym nad potęgą krzyżacką. Powstał obraz batalistyczny, jedyny 
w  swoim rodzaju. W  1878 roku, w  czasie pierwszego publicznego pokazu 
płótna w  siedzibie krakowskiego magistratu, w  Pałacu Wielopolskich, pre-
zydent miasta Mikołaj Zyblikiewicz w  imieniu rady miejskiej wręczył Mi-
strzowi berło, jako symbol jego panowania w sztuce. We Francji jednak, choć 
Grunwald był na wystawie największym i najdroższym obrazem, nie zyskał 
uznania wśród oddanej już impresjonistom publice: „To nie obraz, ale raczej 
muzeum” – powiedział o Grunwaldzie francuski krytyk. Ale Matejko został 
wówczas członkiem Akademii w  Urbino, która przysłała mu dyplom oraz 
medal z podobizną Rafaela i  zdobył wielki honorowy medal złoty w Pary-
żu, gdzie ponownie wystawił Unię lubelską wraz z Podniesieniem dzwonu Zyg-
munta i Wacławem Wilczkiem. 

W  latach 1880–1882 Matejko stworzył Hołd pruski uznany za najrado-
śniejsze ze wszystkich dzieł malarza, o przejrzystej kompozycji i harmonijnej 
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kolorystyce. „Z  pogodnym nastrojem tego triumfalnego epizodu kontrastuje 
w obrazie zaduma Stańczyka, który zdaje się przewidywać ujemne skutki po-
błażliwości króla wobec składającego mu hołd Hohenzollerna” – zauważył prof. 
Bochnak. Obraz artysta podarował narodowi z przeznaczeniem na Wawel, po 
przywróceniu zamku do dawnej świetności. Hołd pruski wystawiono w  1882 
roku w  Muzeum Narodowym w  Krakowie, a  Matejce uroczyście wręczono 
honorowe obywatelstwo miasta Krakowa. W  tym samym roku rada miejska 
zmieniła nazwę Rynku Kleparskiego na Plac Matejki.

Już na wrzesień 1883 roku artysta przygotował kolejne wielkie dzieło 
Sobieski pod Wiedniem, dla uczczenia dwusetnej rocznicy odsieczy. Obraz po 
wystawieniu w Krakowie i Wiedniu został zawieziony do Watykanu jako dar 
narodu polskiego, a delegacji do papieża Leona XIII przewodniczył sam Ma-
tejko. Ojciec Święty uhonorował go wysokim odznaczeniem – Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu Piusa. 

 

Malarz zdawał sobie sprawę, jak ważne dla Polaków są jego dzieła, i pozostawił wiele 
relacji o szczegółach ich powstawania. Jan Matejko w pracowni Szkoły Sztuk Pięknych 

w Krakowie, 1891, fotografia archiwalna, Muzeum Narodowe w Krakowie
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„Módlmy się za ojczyznę!”

Przy okazji otwarcia gmachu Collegium Novum w 1887 roku, Mistrzowi wrę-
czono dyplom doktora filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wkrótce otrzymał też najwyższe austriackie odznaczenie przyznawane za za-
sługi na polu nauki i sztuki, złoty medal Litteris et Artibus. W kolejnych latach 
przygotował Poczet królów i książąt polskich z biogramami opracowanymi przez 
prof. Stanisława Smolkę, który do dzisiaj pozostaje najbardziej popularnym al-
bumem. Z  wielkich obrazów namalował jeszcze Kościuszkę pod Racławicami, 
Konstytucję Trzeciego Maja i niedokończone Śluby Jana Kazimierza w katedrze 
lwowskiej. Matejko stworzył także wiele wybitnych portretów.

Poza malowaniem, artysta przez całe życie interesował się i  angażował 
w konserwację oraz ochronę zabytków sztuki. Brał udział w odnowieniu gro-
bów królewskich na Wawelu. Był świadkiem otwarcia grobowców Kazimierza 
Wielkiego i Stefana Batorego. Wiele wysiłku, zabiegów i starań włożył w za-
chowanie w katedrze wawelskiej głównego ołtarza fundacji bp. Piotra Gem-
bickiego, który kapituła pragnęła zastąpić nowym. Ostatecznie, już po śmierci 
malarza, ołtarz został odnowiony i stoi do dzisiaj w prezbiterium. Przy odna-
wianiu Sukiennic artysta współpracował także z architektem Tomaszem Pry-
lińskim, z którym projektował też fasadę swojego domu przy ul. Floriańskiej. 
Nie zaproszono go jednak do udziału w konkursie na pomnik Mickiewicza 
oraz do narad nad polichromią kościoła Mariackiego, ale przeforsował przy-
jęcie swojego projektu, który wykonali jego uczniowie: Stanisław Wyspiański 
i Józef Mehoffer, późniejsi twórcy nowoczesnego polskiego malarstwa ścien-
nego. Matejce szczególnie zależało na uratowaniu od zburzenia zabytkowych 
zabudowań Szpitala św. Ducha, w których chciał umieścić swoje zbiory i ofia-
rować je miastu. Kiedy jednak to mu się nie udało, bo w  miejscu tym po-
stanowiono zbudować Teatr Miejski, rozżalony odesłał Magistratowi dyplom 
obywatela honorowego miasta Krakowa i  berło, które przed kilkunastu laty 
uroczyście mu wręczono.

Od końca lat 70. XIX wieku żona Matejki cierpiała na chorobę psy-
chiczną, co przyniosło mu wiele utrapień, duchowej udręki i  żalu. Sam cho-
rował przez wiele lat na wrzody żołądka, a mimo to pił stale mocną, czarną 
kawę i palił dużo papierosów. W czasie pracy nad Ślubami Jana Kazimierza, 



Polacy umieją z godnością pochować swoich mistrzów i bohaterów. Pogrzeb Jana Matejki, kondukt  
na ulicach Krakowa, 7 listopada 1893 roku. Reprodukcja fotografii wykonanej przez Stanisława Bizańskiego
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30 października 1893 roku dźwignął jakiś ciężki przedmiot i  dostał nagłego 
krwotoku wewnętrznego. Zmarł 1 listopada 1893 roku. Przed śmiercią wypo-
wiedział słowa: „Módlmy się za ojczyznę! Boże błogosławiony!”. O jego reli-
gijności mówił hr. Stanisław Tarnowski: „Było w jego pobożności i wierze coś 
dziecinnie czystego, coś średniowiecznie pewnego, a  gorącego; coś po staro-
polsku, po wiejsku ufnego, czułego. Ale był i rozpłomieniony mistycyzm dusz 
przeczuciowych, wrażliwych (…). Z wiary, z popędu uczuć, z gorącości serca, 
ale i z rozumu, który wie co i dlaczego, Matejko był katolikiem, był synem Ko-
ścioła, jakich między nami, jakich wszędzie mało”. Do rodzinnego grobowca 
na Cmentarzu Rakowickim odprowadzał go cały Kraków oraz dźwięk królew-
skiego dzwonu Zygmunta z wawelskiej katedry.

Literatura:
Bodnicki Władysław, Pustelnia „pod Trzema Pyskami”, Kraków 1957–60.
Krawczyk Jarosław, Matejko i historia, Warszawa 1990.
Serafińska Stanisława, Jan Matejko: Wspomnienia rodzinne, Kraków 1958.
Słoczyński Marek Henryk, Matejko, Wrocław 2000.



Portret Henryka Sienkiewicza wykonany przez krakowskiego fotografa Stanisława Bizańskiego
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HENRYK SIENKIEWICZ
KU POKRZEPIENIU SERC

Autor Trylogii wspominał, że literacki talent odziedziczył po matce, Stefanii 
z Cieciszowskich, która sama pisała wiersze i opowiadania drukowane w ów-
czesnym „Tygodniku Ilustrowanym”. Henryk urodził się 5 maja 1846 roku 
w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Jego ojciec, Józef Sienkiewicz, miał tatarsko
-białoruskie korzenie, ale ród spolonizował się i w XVIII wieku nadano mu 
szlachectwo. Gdy Józef poznał swą przyszłą żonę, był niezamożnym admini-
stratorem jednego z majątków Czartoryskich. 

Sienkiewiczowie mieli sześcioro dzieci – dwóch chłopców – najstarszego 
Kazimierza (uczestnika powstania styczniowego) i Henryka oraz cztery córki: 
Anielę, Helenę, Zofię i Marię. Przyszły pisarz wyrastał przy Śpiewach historycz-
nych Juliana Ursyna Niemcewicza, gdyż: „Wspominać młodzieży o dziełach jej 

„W dziedzinie życia narodowego przenikliwy jego umysł odgadł, że minęła 
już doba narzekań i  lamentów, i  że zbliża się chwila, kiedy wyzwolenie 
przyjść musi, bo naród jest zdrów i silny, i ma wiarę w siebie. Sięgnął on do 
starych naszych tradycji dziejowych, do momentów najtragiczniejszych, 
w  których moc ducha narodowego najsilniej się uwydatniła, i  z  tych 
chwil tak ważnych w  naszych dziejach wysnuł wskazania na przyszłość, 
wskazania pełne otuchy i  światła. To też danym mu było widzieć z  dala 
powstające zorze tej wolności, do której nikt z  współczesnych nam 
w tym stopniu co on się nie przyczynił” – mówił o Henryku Sienkiewiczu  
w 1923 roku o. Jacek Woroniecki.

j
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przodków, dać jej poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość 
Ojczyzny z  najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to niemylny sposób za-
szczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju: nic już wtenczas tych 
pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one 
z latami, usposabiają dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych” 
– pisał po latach.

Jako chłopak marzył, aby zostać rycerzem: „chciałem wówczas jeździć po 
cecorskim i po innych błoniach”, a zafascynowany Robinsonem Crusoe myślał, 
aby osiąść na bezludnej wyspie. Zapytany po latach o atmosferę, w jakiej wy-
rastał, odpowiedział: „Największy wpływ wywarło na mnie to, że całe dzie-
ciństwo spędziłem na wsi, czemu zawdzięczam pewną znajomość naszego 
ludu i  jego języka. Co także nie pozostało bez silnego wpływu na mnie, to 
znaleziony gdzieś na strychu kufer z  książkami, pomiędzy którymi pisarze 
XVI i XVII wieku trzymali prym. Do książek tych dorwałem się jako dziec-
ko, tak iż mogę powiedzieć, że prawie uczyłem się czytać na Reju, Kocha-
nowskim, Górnickim, Skardze, Birkowskim, Orzechowskim. Od tego czasu 
datuje się moja znajomość języka staropolskiego”. 

„Nie zapowiadał wysokiego talentu”

Ten sielski, wiejski czas dobiegł końca, gdy w wieku 12 lat, we wrześniu 1858 
roku wyprawiono go do Warszawy. „Chodziłem wówczas do klasy pierw-
szej i  stałem na stancji na Starym Mieście, w pierwszym z brzegu domu za 
Świętojańską”. Trzy lata później zamieszkał razem z rodzicami w kupionej za 
sprzedany przez ojca majątek kamienicy na Pradze. Gdy wybuchło powstanie 
styczniowe, zamierzał zaciągnąć się do jednego z oddziałów, ale nie przyjęto go 
ze względu na młody wiek. 

Wkrótce ukończył cztery klasy gimnazjum realnego, następne dwie zali-
czył już po przeniesieniu się do kolejnego, które opuścił, aby kończyć siódmą 
klasę w  jeszcze innym, co było spowodowane jego nie najlepszymi postępa-
mi w nauce. Dopiero po rocznej przerwie, w czasie której w Poświętnem koło 
Płońska zarabiał na życie jako guwerner w  rodzinie Wejherów i wstając co-
dziennie o  czwartej rano, uczył się „ogromnie”, zdał w  1866 roku egzamin 
dojrzałości. Na świadectwie otrzymał same oceny dostateczne, wyjątkiem były 
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bardzo dobre noty z języka polskiego, historii Rosji i Polski oraz geografii. Już 
wtedy zyskał wśród kolegów sławę jako autor pomysłowych wypracowań z ję-
zyka polskiego. 

Rodzice marzyli, aby Henryk został lekarzem, gdyż to „zwód niezawisły 
od innych”, dający pewną przyszłość. Syn jednak myślał o pisaniu, a  jedno-
cześnie był zmuszony pracować, aby zarobić na życie. W październiku 1866 
roku rozpoczął studia na wydziale prawnym Szkoły Głównej, szybko jednak 
przeniósł się na wydział lekarski, ale nie na długo, bo już w lutym 1867 roku 
rozpoczął studia filologiczne.

Czas studiów był dla Henryka, podobnie jak dla wielu ówczesnych studen-
tów, okresem wyrzeczeń i ubóstwa, często nie dojadał, dorabiał korepetycjami. 
Stał z boku ówczesnego środowiska młodzieży nadającej ton intelektualnemu 
życiu Warszawy, które toczyło się wokół pozytywistów. Niemniej jednak po-
znał ich wszystkich: Aleksandra Świętochowskiego, Bolesława Prusa, Piotra 
Chmielowskiego, Juliana Ochorowicza, Józefa Kotarbińskiego. 

Świętochowski zapamiętał go jako „studenta, który niczym nie zapowia-
dał wysokiego talentu. (…) Wątły, chorowity, w audytorium rzadko widzial-
ny, w życiu studenckim nie przyjmujący żadnego udziału, przed egzaminami 
mocno zakłopotany i na uboczu trzymający się, zwracał na siebie tak słabą 
uwagę kolegów, że gdy po skończeniu uniwersytetu Kotarbiński upewniał 
nas kilku, iż Sienkiewicz napisał piękną powieść Na marne, rozśmieliśmy się 
serdecznie i zapisali tę wiadomość na rachunek złudzeń powiatowej sympa-
tii jednego podlasiaka dla drugiego”. W 1871 roku, po czterech latach stu-
diów, Henryk opuścił uczelnię bez jej ukończenia, gdyż nie złożył końcowych 
egzaminów. 

„Przez powieść historyczną!” 

Jeszcze w 1865 roku Sienkiewicz jako guwerner przez trzy miesiące pisał po-
wieść, której dał tytuł Ofiara, ale rękopis zniszczył, bo nie był z niej zupełnie 
zadowolony. Drugą napisaną przez niego przyjaciele przesłali do przeczyta-
nia Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, który tak ją ocenił: „Powieść Na mar-
ne pisana jest wybornie. Czytałem ją z wielkim zajęciem i  jednym, szczerym 
słowem mogę powiedzieć to tylko, że rzadko pierwsza praca tak jest dojrzałą. 
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Winien to autor i talentowi, i tej wielkiej trafności, z  jaką obrał sobie przed-
miot – z własnego lub widzianego i znanego życia, a mógł malować z natury. 
Z  przyjemnością bym ją drukował, ale, niestety! drukarnia sprzedana!”. Sam 
autor nie miał jednak o niej dobrego zdania, uważając ją za „psychologiczny 
obrazek, jakich zresztą mnóstwo się drukuje”, a nawet „najnędzniejszą ramotę 
niewartą nawet ognia”.

W 1872 roku powieść ukazała się najpierw w dwutygodniku „Wieniec”, 
a potem w książkowej odbitce. W następnym roku Sienkiewicz zaczął pisy-
wać pod pseudonimem Litwos felietony na aktualne tematy Bez tytułu w kon-
serwatywnej „Gazecie Polskiej” oraz recenzje i felietony pt. Sprawy bieżące do 
umiarkowanie pozytywistycznej „Niwy”. 

Za namową sławnej aktorki Heleny Modrzejewskiej Sienkiewicz na dwa 
lata wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, czego spuścizną były Listy z po-
dróży do Ameryki oraz Latarnik czy Sachem. W późniejszych latach dał się po-
znać jako zapalony podróżnik, odwiedzający Afrykę, Turcję, Grecję, Hiszpanię, 
Francję czy Włochy. Do Ameryki pojechał na koszt „Gazety Polskiej”, w roli 
jej korespondenta. Przysyłane przez niego do redakcji listy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem czytelników. Jak sam przyznawał, lubił w nich fantazjować 
i nie przejmował się zbytnio dokładnością dat i nazw geograficznych. Odwie-
dził San Francisco, a potem zamieszkał w nadbrzeżnej osadzie Anaheim Lan-
ding, skąd wyjeżdżał w okoliczne góry Santa Ana, Sierra Madre, San Jacinto 
i San Bernardino, gdzie polował m.in. na szarego niedźwiedzia oraz poznawał 
życie osadników i Indian. 

Jeszcze jako student Sienkiewicz, podczas jednej z dyskusji, gdy zastana-
wiano się, jak budzić patriotyzm wśród chłopów na wsi, wyskoczył na środek 
pokoju z  okrzykiem: „Przez powieść historyczną!”. Po latach, głównie dzięki 
Trylogii, to on stał się w jej pisaniu niedościgłym arcymistrzem. W 1883 roku 
w warszawskim „Słowie” i krakowskim „Czasie” rozpoczął druk Ogniem i mie-
czem, powieści, której akcja toczy się podczas buntu Chmielnickiego w latach 
1648–1651. Początkowo nadał jej tytuł Wilcze gniazda, ale redaktor Olendzki, 
zwany majorem, kolega Henryka w „Słowie”, wymyślił nowy. 

Ukazująca się w  odcinkach powieść zawładnęła wyobraźnią czytelni-
ków. „Stało się to wydarzeniem w  życiu zgnębionego terrorem narodu pol-
skiego. Takiego utworu społeczeństwo oczekiwało w  latach ciemnej nocy 
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apuchtinowskiej w Warszawie i  szalejącego bezprawia w  zaborze pruskim” – 
pisał poeta Józef Bohdan Zaleski. Podobnie było z pozostałymi częściami: Po-
topem i Panem Wołodyjowskim.

Wielkość Trylogii polega na tym, iż autor wykreował w  niej bohaterów, 
często nawet nie mających swych rzeczywistych pierwowzorów i nieistnieją-
cych, jak Onufry Zagłoba, którzy na trwałe weszli do polskiej świadomości na-
rodowej (jeszcze w latach 90. XX wieku autorzy telewizyjnej reklamy proszku 
do prania odwoływali się do słów braci Kiemliczów z Potopu: „Ociec, prać?”). 
Poczytność Trylogii biła rekordy. Cały cykl zamknęły słowa: „Na tym kończy 
się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie – dla 
pokrzepienia serc”. 

„A msza po staremu się odprawia”

Gdy cenzor warszawski zagroził, że już nie zezwoli na publikację dalszych 
utworów Sienkiewicza z dziejów polskich, pisarz postanowił zmienić tematy-
kę. Jednemu z przyjaciół oświadczył, że „gdy coś gryzie albo dolega, to trzeba 
brać świat współczesny”. Tak powstały nowe powieści. Drukowana w „Słowie”, 
„Czasie” i  „Dzienniku Poznańskim” od 1889 do 1890 roku powieść Bez dog-
matu, ma formę poufnego dziennika głównego bohatera i  skupia się przede 
wszystkim na autoanalizie i  refleksji. Sienkiewicz chciał, aby utwór był trak-
towany jako „ostrzeżenie, do czego prowadzi życie bez dogmatu – umysł scep-
tyczny, przerafinowany, pozbawiony prostoty i nie wspierający się na niczym”. 
Dogmatem były dla pisarza wartości chrześcijańskie. 

O drugiej współczesnej powieści Sienkiewicza, Rodzinie Połanieckich, wy-
danej w 1894 roku, pisał pochwalnie recenzent w „Kraju”, gazety rozchodzącej 
się po całym imperium rosyjskim wśród Polaków: „Podziwialiśmy mistrzostwo 
autora w romansie Bez dogmatu; Rodzinę Połanieckich stawiamy jeszcze wyżej, 
choć niełatwo nam powiedzieć – dlaczego. (…) W powieści zwyciężają wszyst-
kie tradycyjne wartości, wobec których nie ma dobrej alternatywy: «Wszystkie 
systemy filozoficzne mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia»”.

Sienkiewicz zdecydowanie przeciwstawiał się naturalizmowi i  deka-
dentyzmowi. Jego powieść miała „krzepić życie, nie zaś podkopywać, uszla-
chetniać je, nie zaś plugawić”. Dlatego napisał Quo vadis, gdzie siła duchowa 
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chrystianizmu odnosiła zwycięstwo nad siłą materialną zdegenerowanego mo-
ralnie starożytnego cesarstwa rzymskiego. Pisarz porównywał prześladowanie 
i zwycięstwo antycznego chrześcijaństwa do teraźniejszości i przyszłości naro-
du polskiego. Powieść zaczął tworzyć w lutym 1895 i zakończył po roku. 

Sukces Quo vadis był większy niż wszystkie dotychczasowe. Paryski kore-
spondent „Kraju” donosił we wrześniu 1900 roku, że francuski przekład „okazał się 
złotym jabłkiem. Zaledwie trzy miesiące minęło od ukazania się książki, a dziś na 
białej okładce czytam skromny napis: wydanie osiemdziesiąte. W sezonie letnim, 
podczas wystawy! To sukces, który przechodzi wszelkie oczekiwania!” 

Quo vadis zostało przełożone na przeszło 40 języków (niekiedy wielo-
krotnie); około roku 1900 nakłady tłumaczenia angielskiego sięgały miliona 
egzemplarzy. Powstały także adaptacje teatralne, muzyczne, filmowe. Powieść 
inspirowała wielu polskich malarzy, m.in. Józefa Brandta, Józefa Chełmońskie-
go, Juliusza Kossaka, Piotra Stachiewicza, Jana Stykę.

Sukcesem okazali się także Krzyżacy, powstali „z odczucia chwały naro-
dowej w  przeciwstawieniu do dzisiejszej narodowej niedoli”. Zamysł powie-
ści zrodził się w głowie pisarza jeszcze przed Quo vadis, ale długo dojrzewał, 
a  samo pisanie zajęło Sienkiewiczowi aż cztery lata od 1897 do 1900 roku. 
W  drukowanych, najpierw w  odcinkach w  prasie, losach Zbyszka z  Bog-
dańca, Jagienki, Juranda ze Spychowa i  jego córki Danuśki, zmagających 
się z  krzyżackim okrucieństwem, zaczytywano się podobnie jak w  dziejach 
bohaterów Trylogii. 

Głoszono ją umarłą, a ona żyje…

Autorytet, jaki zdobył sobie Sienkiewicz jako najpoczytniejszy pisarz w Rosji 
i podobnie w Stanach Zjednoczonych oraz wielu państwach Europy, wykorzy-
stał do upominania się o polską sprawę w Prusach. 

Gdy na początku XX wieku wzmógł się nacisk germanizacyjny, jego sym-
bolem stał się strajk dzieci we Wrześni, które nie chciały odmawiać pacierza 
po niemiecku. Zostały pobite, a ich rodziców skazano na kary więzienia. Nie 
zabrakło w  ich obronie głosu Henryka Sienkiewicza. Tak było także w  na-
stępnych latach, kiedy protestował wielokrotnie, a  duży rozgłos zyskał m.in. 
jego list do cesarza Wilhelma II. Znana stała się także sprawa innego listu 
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do Berthy von Suttner, austriackiej pisarki, pacyfistki, protestującej przeciwko 
wojnie Wielkiej Brytanii z  Burami w  południowej Afryce. Zwróciła się ona 
o  podpisanie listu do wielu sławnych osób w  Europie, wśród nich także do 
Sienkiewicza. Ten jednak odmówił, a w odpowiedzi wysłanej Suttner oskar-
żył Niemcy o prowadzenie polityki germanizacyjnej. Choć list napisany został 
przeciwko Niemcom, uznano, iż wymierzony był także przeciwko Rosjanom.

W  latach rewolucyjnego wrzenia 1905-1907 pisarz wielokrotnie wypo-
wiadał się w sprawach polskich. Zabiegał o powrót ojczystego języka do szkół, 
był jednym z  założycieli Polskiej Macierzy Szkolnej, angażował się w wiele 
inicjatyw oświatowych tego czasu. Lewica do dzisiaj nie wybaczyła mu jego 
przenikliwej krytyki, tym bardziej że zawarł ją w wydanej kilka lat później po-
wieści Wiry. W jednym z  listów w 1906 roku pisał o „naszych socjalistach”, 
iż „są politycznie niepoczytalni i  stanowiąc igraszkę w  ręku Żydów rosyj-
skich i  zagranicy, działają na szkodę kraju, prowadząc go do zupełnej ruiny 
i rozprzężenia – i na szkodę interesów narodowych, o które prawdopodobnie 
wcale nie dbają. Jest obecnie coś niebezpieczniejszego dla naszego kraju od 
Niemców i Moskali, a mianowicie anarchia w ogóle, a zaślepienie i głupota 
anarchiczna w szczególności”. Angażował się w sprawę autonomii dla Króle-
stwa Polskiego, blisko współpracował z działaczami Narodowej Demokracji, 
ale odżegnywał się od bezpośredniej działalności politycznej skupiając się na 
kwestiach oświatowych i społecznych. 

W  1900 roku Henryk Sienkiewicz obchodził uroczyście jubileusz 
25- lecia pracy literackiej. Jako „dar społeczeństwa” otrzymał majątek ziemski 
Oblęgorek pod Kielcami. Dworek stał się letnią rezydencją rodziny, a dzisiaj 
urządzono w nim muzeum autora Quo vadis. Pisarz chciał zamieszkać na stałe 
we dworku, ale wymagał on remontu, a  koszty jego utrzymania okazały się 
bardzo wysokie. Sienkiewicz martwił się, że posiadłość przyniesie mu więcej 
zawiści niż pociechy. „Gdyby nie to, że to w ogóle jest ziemia – i dar narodo-
wy – miałbym wielką ochotę otrząsnąć się z tego i żyć po staremu tym, co sam 
mam i zarobiłem. (…) Mam swoich około 100 000 rubli, prócz tego dzieci 
mają majątek, a ja pióro i papier, na którym w dalszym ciągu będę gospodaro-
wał” – pisał w listach. W 1916 roku Wytwórnia „Sfinks” nakręciła film Sien-
kiewicz w Oblęgorku. 



Henryk Sienkiewicz w stroju myśliwskim – rodem z powieści W pustyni i w puszczy
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Akademia Szwedzka w 1905 roku przyznała Henrykowi Sienkiewiczowi, 
za jego „znakomite zasługi jako pisarza epickiego”, literacką Nagrodę Nobla. 
Nagroda wynosząca 200 tysięcy franków została mu wręczona w Sztokhol-
mie 10 grudnia 1905 roku. W wygłoszonym wtedy po łacinie przemówieniu 
powiedział: „Wszystkie narody świata idą w zawody o tę nagrodę w osobach 
swoich poetów i pisarzów. Dlatego też wysoki areopag, który tę nagrodę przy-
znaje, i dostojny monarcha, który ją wręcza, wieńczą nie tylko poetę, ale za-
razem i naród, którego synem jest ów poeta. Stwierdzają oni tym samym, że 
ów naród wybitny bierze udział w pracy powszechnej, że praca jego jest płod-
na, a  życie potrzebne dla dobra ludzkości. Jednakże zaszczyt ten, cenny dla 
wszystkich, o  ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!... Głoszono 
ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje!... Głoszono ją nie-
zdolną do myślenia i  pracy, a  oto dowód, że działa!... Głoszono ją podbitą, 
a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!”. 

W 1910 roku Sienkiewicz napisał W pustyni i w puszczy, bo jak sam tłu-
maczył: „Każdy powieściopisarz powinien, podług mego zdania, choć raz w ży-
ciu coś i dla dzieci napisać, więc postanowiłem zacząć i skończyć do przyszłego 
Nowego Roku (to jest do 1911) powieść pod tytułem Przygody dwojga dzieci 
w środkowej Afryce. Będzie tam występował chłopiec Polak, dziewczynka An-
gielka, a  oprócz tego Beduini, Arabowie, Murzyni-ludożercy, nie licząc słoni, 
krokodylów, lwów, hipopotamów etc. Chcę to tak napisać, by książkę mogły 
czytać z ciekawością nie tylko dzieci, ale i panienki trzynastoletnie, a nawet do-
rośli. Ponieważ takie utwory bardzo się rozchodzą, więc będzie to nadzwyczaj 
łakoma rzecz dla księgarzy i dlatego trzymam to jeszcze w sekrecie, żeby przed 
czasem do mnie nie szturmowali”. 

W  listach do szwagierki Sienkiewicz donosił, że pisanie W  pustyni 
i  w  puszczy szło mu niezwykle łatwo, a  praca go bawiła i  cieszyła, a  przede 
wszystkim przywracała mu spokój. Zaciekawieni losami Stasia i  Nel młodzi 
czytelnicy z całego kraju zasypywali go listami. Dzięki powieści dla dzieci jego 
sława na nowo odzyskała blask, który w ciągu ostatnich lat trochę przygasł.

W pustyni i w puszczy zostało przeniesione na ekran dwukrotnie. W obu 
ekranizacjach filmowcy pominęli co najmniej dwa bardzo istotne, a  nawet 
fundamentalne cytaty bohaterów. Staś namawiany przez Mahdiego do przyję-
cia jego wiary, w powieści odmówił, słowami: „Jestem chrześcijaninem jak mój 
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ojciec”. Podobnie pominięto ojcowskie rozgrzeszenie dla syna za zabicie „lwa 
i innych”. Brzmiało ono następująco: „Słuchaj, Stasiu! Śmiercią nie wolno ni-
komu szafować, ale jeżeli ktoś zagrozi twej ojczyźnie, życiu twej matki, siostry 
lub życiu kobiety, którą ci oddano w opiekę, to pal mu w łeb, ani pytaj i nie 
czyń sobie z tego żadnych wyrzutów!”.

„Moje serce z nimi”

Wybuch wojny w 1914 roku zastał pisarza w Oblęgorku. 18 sierpnia odwie-
dzili go legioniści-ułani, którzy wyruszali w pole „naczytani” Sienkiewiczem, 
aby złożyć mu hołd. Pisarz przyjął ich jednak chłodno, rozmawiał z Bolesła-
wem Wieniawą-Długoszowskim. Do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego 
podchodził bez entuzjazmu, gdyż uważał je za „szaleństwo”, ale oddawał im 
szacunek: „moje serce jest jednak z nimi, a nawet z ich przywódcami wojsko-
wymi, o  których to przynajmniej można powiedzieć, że zamiast obradować 
bezpiecznie i kłaniać się Austriakom w Wiedniu, nadstawiają głowy w polu 
i podtrzymują sławę polskiego męstwa”. Jego dzieci, Henryk Józef i Jadwiga, 
chciały się zaciągnąć do legionów, ale ojciec nie zezwolił. Córka została pie-
lęgniarką w legionowym szpitalu w Krakowie, a oboje walczyli jako ochotnicy 
w Wojsku Polskim w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.

Sienkiewicz przebywający w  Wiedniu, na początku października 1914 
roku, jako rosyjski poddany, zagrożony aresztowaniem, wyjechał do szwaj-
carskiego Vevey, gdzie spędził dwa ostatnie lata swego życia, do końca słu-
żąc polskiej sprawie. „Naród streszcza się w swej literaturze i żyje przez nią, 
gdyż inaczej żyć nie może. Politycznie może ona często błądzić, narodowo 
nie błądzi nigdy. Jest ona jak pochodnia, która rozświeca ciemności niewoli 
– i jak wielki dzwon, który nie pozwala usnąć sumieniu nie tylko polskiemu, 
ale i  sumieniu innych ludów” – pisał w  jednym ze swych ostatnich tekstów, 
przedmowie do wydanej przez Ignacego Paderewskiego historii polskiej lite-
ratury i sztuki napisanej dla poparcia naszej sprawy wśród mieszkańców Sta-
nów Zjednoczonych. 

W  maju 1916 roku pisarz skończył siedemdziesiąt lat. Cały czas wiele 
pracował, ale coraz bardziej dokuczało mu serce. Kilka miesięcy wcześniej od-
wiedził go francuski pisarz Romain Rolland, który tak zapamiętał autora Quo 
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vadis: „Sienkiewicz to starzec w wieku 60-70 lat, robi wrażenie jeszcze dość 
silnego i krzepkiego. Ma dużą głowę, siwe włosy, mocne czoło, lorgnon, bródkę, 
żółtą cerę, gruby głos i nieco słaby słuch. Pijemy herbatę. Mówi, że jest bar-
dzo przeciążony i  przemęczony obowiązkami prezesa Towarzystwa Pomocy 
Polakom”. 

Serce nie wytrzymało, Sienkiewicz zmarł wieczorem 15 listopada 1916 
roku. Umierając, zdążył jeszcze żonie powiedzieć słabym głosem: „Nie zobaczę 
już wolnej Polski”. Na pogrzeb w  Vevey przybyli dyplomaci z  Anglii, Rosji, 
Niemiec, Austrii, Francji i Szwajcarii. Przed trumną z godłem orła białego po-
chyliły się narodowe sztandary z polskiego muzeum w Raperswilu. Wszyscy 
wstali, gdy odegrano polski hymn – hymn narodu, którego nie było na żadnej 
mapie Europy. W  październiku 1924 roku odrodzona ojczyzna sprowadziła 
prochy swego wielkiego pisarza. Był to powrót triumfalny. Wszędzie oddawa-
no mu hołdy, w Pradze żegnał go prezydent Czechosłowacji Tomasz Masaryk. 
W Polsce zgotowano mu królewskie przyjęcie: przez Dziedzice, Kraków, Ja-
sną Górę, jechał ku stolicy, gdzie wśród nieprzeliczonych tłumów żegnał go 
prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski. W  warszawskiej kate-
drze jego trumnę złożono na katafalku Jana III Sobieskiego, gdzie spoczywa 
do dzisiaj. 

Literatura:
Bielat Andrzej OP, Sienkiewicz i jego rady dla rodaków, Sandomierz 2015.
Krzyżanowski Julian, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1973.
Szczublewski Józef, Żywot Sienkiewicza, Warszawa 1989. 



Ignacy Paderewski zdobył wielki autorytet w kraju i za granicą
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IGNACY JAN PADEREWSKI
GOTÓW WALCZYĆ O POLSKĘ

Przyszły wybitny kompozytor i pianista oraz mąż stanu urodził się 6 listopada 1860 
roku w Kuryłówce na Podolu, gdzie jego ojciec zarządzał dobrami rodziny Iwa-
nowskich. Ponieważ matka Ignacego zmarła wkrótce po jego urodzeniu, wycho-
wywały go ciotka oraz guwernantki, a jego jedyną przyjaciółką była trochę starsza 
siostra. Dlatego, jak później wspominał, w dzieciństwie czuł się bardzo samotny. 

„Pewne skłonności do muzyki” 

Jako trzylatek był świadkiem aresztowania przez Rosjan ojca zaangażowane-
go w pomoc powstańcom styczniowym. Wydarzenia te głęboko odcisnęły się 
na świadomości małego dziecka. „Było to dla nas, dzieci, smutne i przeraża-
jące przeżycie, gorzko opłakane przez siostrę moją Antoninę i  przeze mnie. 
Nie byliśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ojciec, tak dobry dla nas, został nam 
zabrany, a  my pozostaliśmy samotni. (…) Dziś jeszcze pamiętam doskonale 

„Paderewski należy do Polski wiecznej, do tej wiecznej idei i  wiecznej 
rzeczywistości, która nazywa się Polską, przede wszystkim do tej przyszłej 
Polski, która dziś wprawdzie spustoszona jest i  pohańbiona, ale która 
powstanie, jak powstała z  potopu niejednokrotnie w  dziejach, powstanie 
z ruin i rumowisk, ze zgliszcz i mogił, zwycięska, promienna” – pisał prof. Jan 
Kucharzewski w 1941 roku z okazji 80. urodzin Ignacego Jana Paderewskiego.

j
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wszystko, co nastąpiło w dniu, kiedy przyszli go zabrać. Nagle Kozacy otoczy-
li cały dom i nikomu nie wolno było wychodzić, zanim nie przeprowadzono 
dokładnej rewizji. Kozaków było wielu, może ze stu pięćdziesięciu, wszyscy 
na koniach. Mnie, małemu chłopcu, wydawali się niezmiernie wielcy i groź-
ni. Otoczyli dom ze wszystkich stron i rozpoczęli poszukiwania. Byłem, rzecz 
prosta, wystraszony i  nie mogłem pojąć, co się dzieje. Mimo to chciałem 
wszystko widzieć i zrozumieć, podszedłem więc nieśmiało do jednego z Koza-
ków i zapytałem o ojca, najważniejszą osobę w naszym życiu. Zostałem jednak 
źle przyjęty – nahajką! Incydent ten miał wielkie znaczenie w moim młodym 
życiu – było to pierwsze zetknięcie z rosyjską władzą. Przetrząśnięto cały dom 
w  poszukiwaniu zakazanych papierów agitacyjnych, ulotek i  tym podobnych 
rzeczy. Przejęty wyłącznie losem ojca – był nam tak bliski, łączyła nas nieroze-
rwalna więź – nie zastanawiałem się wówczas nad tym, kim byli ci ludzie. Ale 
od samego już początku, gdy Kozacy okrążyli dom, czułem, że spotka nas nie-
szczęście. Gdy weszli, wiedziałem, że przyszli po ojca. Zdawałem sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa. Pomimo przerażenia, znowu podbiegłem do najwyższego 

Ignacy Paderewski wzmacniał muzyką swoją polityczną pozycję. Fotografia z 1925 roku
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Kozaka i krzyknąłem: «Co z ojcem?!». Nie odpowiedział, nie spojrzał nawet na 
mnie. Ale ja nalegałem i uparcie wypytywałem – jak to zwykły czynić dzieci – co 
się dzieje, dlaczego zabierają ojca i czy prędko powróci. Wówczas olbrzymi Ko-
zak zaśmiał się, odrzucił w tył głowę i znów uderzył mnie parokrotnie nahajką. 
To pierwsze zetknięcie się z władzą rosyjską wstrząsnęło mną głęboko i na całe 
życie. Razy były bolesne, przecięły skórę, ale poza tym uważałem je za wielką 
zniewagę mej chłopięcej dumy, mimo że nie miałem jeszcze czterech lat! Zraniły 
moją duszę” – wspominał po latach Paderewski.

Mały Ignacy szybko zaczął przejawiać „pewne skłonności do muzyki. Forte-
pian mnie pociągał. Zacząłem grać – co prawda tylko jednym palcem, próbując 
wygrywać melodie, ale kiedy miałem cztery lata, próbowałem używać już wszyst-
kich palców” – zapamiętał. Razem z  siostrą stał się atrakcją koncertów dobro-
czynnych. W 1872 roku rozpoczął naukę w warszawskim Instytucie Muzycznym, 
w którym po zdaniu dyplomu pozostał na etacie profesora gry na fortepianie. Ma-
jąc 20 lat, ożenił się, w niespełna rok po ślubie żona zmarła, a on został z chorym 
na niedowład nóg synkiem. Mimo to udało się mu kontynuować studia w Berlinie. 

Duże wrażenie wywarł na słynnej aktorce Helenie Modrzejewskiej: „Przy 
fortepianie głowa Paderewskiego w  aureoli złotych włosów i  delikatne niemal 
kobiece rysy, sprawiały wrażenie jakiegoś anioła Botticelliego albo Fra Angelica. 
Grając, tak był pochłonięty muzyką, że ta intensywność przeżycia miała działanie 
aż hipnotyczne. Frazował też z taką wyrazistością i zrozumieniem sensu utworu, 
że jego gra robiła wrażenie czegoś zupełnie nowego i niezwykłego”. Dzięki finan-
sowemu wparciu Modrzejewskiej rozpoczął dalszą naukę w Wiedniu i koncerty 
w Paryżu, a później Londynie, które przynosiły mu coraz większą sławę. W 1891 
roku odbył pierwsze tournée po Stanach Zjednoczonych. Rok później amerykań-
ska prasa pisała: „Polski pianista stał się najbardziej dochodową atrakcją w świecie 
rozrywki. Nie potrzebuje orkiestry, reklamy, nie trzeba mu żadnej pomocy”. 

W czasie tej podróży koncertowej proszono go też o występ w Białym Domu: 
„Miałem więc sposobność poznania Teodora Roosevelta, który wywarł na mnie 
głębokie wrażenie. Był to człowiek silnego charakteru, błyskotliwego umysłu 
i wyjątkowo bystrej orientacji, doskonale poinformowany o sytuacji krajów euro-
pejskich. Wiedział także dużo o moim kraju, głównie dzięki sympatii do nasze-
go słynnego powieściopisarza Sienkiewicza, autora znanych na całym świecie: 
Ogniem i mieczem, Za chlebem, Quo vadis. Opowiadał mi, że z trylogią Sienkiewicza 
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podróżował całymi latami. Niektóre jego zapatrywania na sprawy dotyczące mo-
jej ojczyzny bardzo mnie podniosły na duchu” – wspominał artysta.

Urodził się już gorącym patriotą

Paderewski nigdy jednak nie poprzestał na zajmowaniu się samą tylko mu-
zyką. Patriotycznego ducha zaszczepiły mu lekcje pobierane od piątego roku 
życia u weterana powstania styczniowego i emigranta Michała Babiańskiego. 
„Dzięki niemu zdobyłem gruntowną znajomość historii Polski, on też podsycał 
i utwierdzał mój gorący patriotyzm...”.

W dzieciństwie Ignacy postanowił, że zostanie kimś wybitnym, aby w ten 
sposób pomóc Polsce rozdartej przez zaborców. „Zawsze zamierzałem i byłem 
gotów walczyć o Polskę. Urodziłem się już gorącym patriotą. Od szóstego roku 
życia miałem głowę pełną planów i marzeń o Polsce: pragnąłem czynami wy-
swobodzić ojczyznę. Jako dzieci codziennie prawie bawiliśmy się w żołnierzy. 
Oczywiście, byłem rycerzem dosiadającym konia-rumaka, na którym wyrusza-
łem po zwycięstwa. Za rumaka służył mi długi kij, na końcu którego Antonina 

Na odsłonięcie ufundowanego przez Paderewskiego Pomnika Grunwaldzkiego w 1910 roku przybyły tłumy
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umieszczała torbę wypełnioną różnymi starymi szmatami, co miało wyobrażać 
końską głowę; nawet uszy przy tym były. Strój mój – mundur polski oraz czer-
woną rogatywkę – robiła z białego i  czerwonego papieru, a dopełnieniem ca-
łości był miecz, wycięty z  drzewa moim chłopięcym scyzorykiem. Na tym to 
wspaniałym rumaku hasałem po całym domu, staczając wyimaginowane boje. 
Patriotyzm mój był stale podsycany przez ojca i nauczycieli. Nikt w domu nie 
protestował przeciwko naszym zabawom. Patriotyzm i muzyka były ze sobą cia-
sno splecione. Tak było od zarania mego życia”.

Gdy jako dziesięciolatek po raz pierwszy przeczytał o  bitwie pod Grun-
waldem, pomyślał: „Jakże byłbym szczęśliwy, gdybym mógł uczcić to wspaniałe 
zwycięstwo – żyć tak długo, by stać się bogatym i móc uczcić pięćsetną rocznicę 
tej sławnej bitwy pomnikiem ku pamięci wielkich patriotów”. 

To dziecięce marzenie udało mu się spełnić. W roku 1910 w Krakowie na 
placu Matejki stanął ufundowany przez niego Pomnik Grunwaldzki. Jego odsło-
nięcie 15 lipca 1910 roku było głównym punktem obchodów 500. rocznicy zwy-
cięstwa Władysława Jagiełły nad Krzyżakami. Fundator monumentu powiedział 
wówczas: „Pragniemy gorąco, by każdy Polak czy Litwin, każdy z dawnych dziel-
nic Ojczyzny – czy zza oceanu, spoglądał na ten pomnik jak na znak wspólnej 
chwały, zapowiedź lepszych czasów, jako na cząstkę własnej, wiarą silnej duszy”. 

Do dawnej stolicy Polski przybyło 150 tysięcy Polaków ze wszystkich zabo-
rów. To wtedy po raz pierwszy chóry wykonały Rotę Marii Konopnickiej ze słyn-
ną melodią skomponowaną przez Feliksa Nowowiejskiego. Prezydent Krakowa 
Juliusz Leo mówił: „Wobec wrogów, którzy nas otaczają, rozporządzamy jedynie 
moralną bronią, ale broni tej umiemy coraz lepiej używać, a że broń to, która nie 
rdzewieje, której siła i moc z każdym rokiem spotężnieje, więc pewni zwycięstwa 
patrzymy z otuchą w przyszłość i z niezłomną wiarą...”. Trwające kilka dni uro-
czystości, przypominające wielkie dni sławy polskiego rycerstwa, były patriotycz-
ną manifestacją dodającą otuchy Polakom ze wszystkich zaborów. Tym bardziej, 
że w Wielkopolsce, na Pomorzu i  Śląsku nie ustawał germanizacyjny ucisk re-
alizowany przy pomocy antypolskiego prawodawstwa. Paderewski zaproponował 
wykonanie pomnika młodemu, trzydziestoletniemu artyście, Antoniemu Wiwul-
skiemu, który po ukończeniu dzieła wyjechał z Krakowa do Wilna, gdzie powsta-
ły jego słynne „Trzy Krzyże” górujące nad miastem z Trzykrzyskiej Góry. Los jego 
dwóch najsłynniejszych dzieł był symboliczny. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie 
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zburzyli Niemcy, a wileńskie „Trzy Krzyże” Sowieci, oba jednak zostały po wielu 
latach odbudowane i powróciły na miejsca.

Tymczasem uroczystości w 1910 roku pod Wawelem i obchody 100. rocz-
nicy urodzin Fryderyka Chopina we Lwowie otworzyły Paderewskiemu dro-
gę do polityki. Podczas lwowskich uroczystości powiedział: „Żaden z narodów 
na świecie nie może się poszczycić takim, jak nasz, bogactwem uczuć i nastro-
jów. Na harfę narodu naciągnęła ręka Boża strun bezmiar cichych i rzewnych, 
potężnych i głośnych. Mamy i miękkość kochania i dzielność czynu i  liryzm 
szeroką płynący falą i siłę rycerską, waleczną; mamy i tęsknotę dziewiczą i mę-
ską rozwagę i  smutek tragiczny starca i  lekkomyślną młodzieńca wesołość”. 
Zaprzyjaźnił się wtedy z Romanem Dmowskim, przywódcą Narodowej De-
mokracji (endecji), którego uważał za „wielką siłę, wielki rozum, (…) za najwy-
bitniejszego ze wszystkich współczesnych polityków”. 

Przyszedł, aby służyć

W czasie pierwszej wojny światowej Paderewski angażował się w przedsięwzię-
cia charytatywne oraz działania na rzecz niepodległości Polski. Na początku 1915 
roku wszedł w  skład utworzonego w Lozannie Komitetu Generalnego Pomocy 
Ofiarom Wojny w Polsce, a dwa lata później, w 1917 roku, znalazł się w Komitecie 
Narodowym Polskim w  Paryżu, tworzonym przez polityków związanych z  Na-
rodową Demokracją. Komitet został uznany przez państwa Ententy za oficjalną 
reprezentację narodu polskiego. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych został 
m.in. przyjęty w Białym Domu przez prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, 
którego skutecznie przekonywał do zaangażowania na rzecz niepodległej Polski. 

Kiedy Paderewski w grudniu 1918 roku przybył do Poznania, został en-
tuzjastycznie powitany przez jego polskich mieszkańców. Kiedy zakończył 
przemówienie słowami: „Niech żyje Polska, zgoda, jedność, a Ojczyzna nasza 
wolna, zjednoczona z naszym wybrzeżem żyć będzie po wsze czasy”, następne-
go dnia wybuchło zwycięskie dla Polski Powstanie Wielkopolskie, które przy-
czyniło się do wytyczenia na konferencji pokojowej w Paryżu korzystniejszego 
dla Polski przebiegu granicy zachodniej.

W  Warszawie Paderewski witany był nie mniej entuzjastycznie. Do 
mieszkańców stolicy powiedział: „Przybywam do Was z  daleka, zza Oceanu 
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i przywożę Wam pokłon i pozdrowienie czterech milionów Polaków, których 
dola i niedola wygnała za morza, a którzy bynajmniej nie wynarodowili się na 
obczyźnie – przeciwnie żyją i pracują z myślą o ukochanej polskiej ziemi, do 
której wrócić pragną z całej duszy (...) Nie przyszedłem po dostojeństwa, sła-
wę, zaszczyty, lecz aby służyć”. 

Międzynarodowy autorytet Paderewskiego, szczególnie wśród państw 
Ententy, spowodował, iż Józef Piłsudski powierzył mu misję tworzenia rządu. 
W styczniu 1919 roku został premierem i ministrem spraw zagranicznych od-
rodzonej Rzeczypospolitej. W swym exposé mówił o niebezpieczeństwie gro-
żącym Polsce nadal ze strony pokonanych Niemiec i  jeszcze większym Rosji. 
„Od północno-wschodu, od wschodu idzie zaraza. Od północno-wschodu, 
powtarzam, płynie ku nam krwawa fala rosyjskiego bolszewizmu. Arcykapłani 
każdemu, kto na tę nową wiarę przechodzi, obiecują szczęście doczesne i  raj 
na ziemi. Znamy ten język, przemawiali tym językiem już do nas ci, którzy 
ongi starali się lud polski na prawosławie nawracać. Wschód się nie zmienił. 
Bolszewizm upadnie, bo upaść musi, ale obym był złym prorokiem, na gruzach 
jego może powstać nie tylko republika, ale i carat jakiś nowy”. W następnych 
latach największe zagrożenie dostrzegał jednak w odbudowujących swą potęgę 
Niemczech. Stał na czele polskiej delegacji na konferencję pokojową w Paryżu, 
gdzie w imieniu Polski – wspólnie z Romanem Dmowskim – 28 sierpnia 1919 

Ignacy Jan Paderewski opuszcza konferencję pokojową w Paryżu, 1920 rok



Ignacy Jan Paderewski z żoną Heleną Górską, ok. 1920 roku
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roku złożył podpis pod Traktatem Wersalskim. Jego rząd utracił szybko poli-
tyczne zaplecze i dotrwał tylko do grudnia 1919 roku. Po złożeniu rezygnacji 
Paderewski wyjechał za granicę.

W  latach trzydziestych XX wieku angażował się w  opozycję przeciwko 
rządzącym piłsudczykom. W 1936 roku w  jego willi w Morges w Szwajcarii 
Wincenty Witos, gen. Józef Haller i  gen. Władysław Sikorski zadecydowa-
li o utworzeniu antysanacyjnej koalicji, znanej pod nazwą Front Morges. Po 
klęsce we wrześniu 1939 roku Paderewski odmówił objęcia stanowiska prezy-
denta i  premiera polskiego rządu na uchodźstwie, ale przewodniczył Radzie 
Narodowej, powstałej w  styczniu 1940 w Paryżu pod jego przewodnictwem, 
a w lipcu 1940 roku przeniesionej do Londynu. Rada była organem doradczym 
prezydenta i rządu polskiego na uchodźstwie. 

Ignacy Jan Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku i zo-
stał pochowany na cmentarzu Arlington w Waszyngtonie. W 1992 roku jego 
prochy sprowadzono do Polski, do katedry św. Jana w Warszawie.

W  swoich Pamiętnikach pisał: „Każdy człowiek powinien zdawać sobie 
sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krót-
kich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest komplet-
nie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak w każdych 
innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i  codziennym wysił-
kiem. I to jest bezwzględnie pewne. Wiele ludzi, a przede wszystkim większość 
studentów mających przed sobą egzaminy, potrafi próżnować cały okrągły rok, 
a gdy nadchodzi termin zdawania – zdobywają się na szalony wysiłek pamię-
ci i rzeczywiście uzyskują błyskotliwą, ale zupełnie powierzchowną, potrzebną 
w danym wypadku sumę wiadomości. Potem dzieje się z nimi to, co stało się 
ze mną: całego programu piętnastu utworów wyuczonych na pamięć w ciągu 
dwóch tygodni, z całej tej nauki po prostu nic nie pozostaje”.

Literatura:
Paderewski Ignacy Jan, Pamiętniki, spisała Mary Lawton, wstęp Witold Rudziński, Kraków 
[1961].
Dułęba Władysław, Sokołowska Zofia, Ignacy Jan Paderewski – Mała kronika życia pianisty 
i kompozytora, wstęp: Tadeusz Szeligowski, Kraków [1976].



Józef Piłsudski przykuwał uwagę swoim zdecydowaniem i charyzmą
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JÓZEF PIŁSUDSKI
HEJ, HEJ KOMENDANCIE

„Jeśli Pan Bóg mi pozwoli być jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę do gro-
bów królewskich i  pójdę też do grobu Marszałka. Wtedy przyszedłem na 
świat, kiedy szli na Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się «Cud nad Wi-
słą», a  jego narzędziem, narzędziem tego «Cudu nad Wisłą» w znaczeniu 
militarnym był niewątpliwie Marszałek Piłsudski i cała polska armia. Ra-
duję się, iż w suwerennej Polsce na nowo nabierają blasku i właściwego zna-
czenia patriotyczne idee, związane z obroną Ojczyzny, z Marszałkiem Jó-
zefem Piłsudskim” – mówił w  1991 roku, w  czasie pielgrzymki do Polski,  
św. Jan Paweł II.

„Duży modrzewiowy dwór – wewnątrz dwanaście obszernych pokoi, portrety 
przodków na ścianach; dokoła dworu blok zabudowań folwarcznych i przemy-
słowych; przed oszklonym gankiem – wielki gazon, za nim – brama wjazdo-
wa z herbowymi tarczami; na lewo od gazonu – sady owocowe i ogrody; nie 
szeroka, lecz wartka i  głęboka Mera otaczała dwór malowniczym półkolem; 
z  wpadających do niej dwóch strumyków…” – w  takim domu, w  Zułowie, 
w powiecie święciańskim, 60 kilometrów od Wilna, 5 grudnia 1867 roku przy-
szedł na świat Józef Klemens Piłsudski, ochrzczony dziesięć dni później w ko-
ściele św. Kazimierza w pobliskim Sorokopolu (Powiewiórka). 

j
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„Myślał o służeniu Polsce”

„Urodziłem się na wsi, w szlacheckiej rodzinie (…) nie zaznałem długo żad-
nej troski o  materialne rzeczy i  otoczony byłem w  dzieciństwie pewnym 
komfortem. A że rodzeństwo moje było liczne i rodzice względem nas byli 
bardzo łagodni i serdeczni, mógłbym nazwać swe dzieciństwo sielskim aniel-
skim” – wspominał po latach Piłsudski. Sielskie dzieciństwo zakłócał „jeden 
zgrzyt, który sępił czoło ojca, wyciskał łzę z oczu matki i głęboko się wra-
żał w  mózgi dziecinne. Tym zgrzytem było świeże wspomnienie o  klęsce 
narodowej 1863 roku”. Józef Wincenty był tajnym komisarzem Rządu Na-
rodowego, powstańców wspomagały babka i  ciotki. „Matka, nieprzejednana 
patriotka, nie starała się nawet ukryć przed nami bólu i  zawodów z powo-
du upadku powstania, owszem, wychowywała nas robiąc właśnie nacisk na 
konieczność dalszej walki z wrogiem Ojczyzny. Od najwcześniejszego mego 
dzieciństwa zaznajamiano nas z utworami naszych wieszczów, ze specjalnym 
uwzględnieniem utworów zakazanych, uczono historii polskiej, kupowano 
książki polskie. Ten patriotyzm rewolucyjny nie miał określonego kierunku 
społecznego. Matka z  naszych wieszczów najbardziej lubiła Krasińskiego, 
mnie zaś od dzieciństwa zachwycał zawsze Słowacki, który też był dla mnie 
pierwszym nauczycielem zasad demokratycznych. (...) poza książkami, tyczą-
cymi się Polski, czytałem dosyć dużo najróżnorodniejszych książek. Najwyż-
sze wrażenie sprawiały na mnie książki opisujące byt narodów klasycznych, 
Greków i  Rzymian. Prawdopodobnie dlatego, że były przepełnione szcze-
gółami walk o ojczyznę i opisami bohaterskich czynów. Oprócz tego byłem 
rozkochany w  Napoleonie i  wszystko, co się tego mego bohatera dotyczy-
ło, przejmowało mnie wzruszeniem i  rozpalało wyobraźnię. Wszystkie zaś 
marzenia moje koncentrowały się wówczas koło powstania i  walki orężnej 
z Moskalami, których z całej duszy nienawidziłem, uważając każdego z nich 
za łajdaka i złodzieja”. Jak mówił, od lat najmłodszych myślał o służeniu Pol-
sce, marzył o wielkości. Z tą myślą nie rozstawał się nigdy, dlatego konspiro-
wał już w gimnazjum rosyjskim, a po zdaniu matury, jego studia medyczne 
na uniwersytecie charkowskim przerwało aresztowanie za udział w  spisku 
antycarskim przygotowywanym przez terrorystów z Narodnej Woli. W pro-
cesie w 1887 roku, w którym jego brata Bronisława skazano na 15 lat katorgi, 
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a starszego brata Lenina, Aleksandra Uljanowa, na karę śmierci, Józef dostał 
wyrok 5 lat zesłania do wschodniej Syberii. Przebywał w Kireńsku nad Leną 
i potem w buriackiej Tunce. 

„Chcę zwyciężyć”

Po powrocie do Wilna w 1892 roku, pomimo nadzoru carskiej policji – ochra-
ny, związał się z Polską Partią Socjalistyczną na Litwie, w programie której in-
teresował go szczególnie nurt niepodległościowy. Nigdy też nie przejawiał 
charakterystycznej dla socjalistów wrogiej postawy wobec religii i Kościoła. Jako 
korespondent „Przedświtu”, wbrew antykościelnej linii pisma zajmował się przed-
stawianiem prześladowań katolicyzmu i księży. Od 1894 roku Piłsudski należał 
do grona przywódców PPS i był redaktorem oraz wydawcą „Robotnika”, które-
go sam drukował i  kolportował. Właśnie podczas przygotowywania kolejnego 
numeru pisma, w lutym 1900 roku, w konspiracyjnym mieszkaniu w Łodzi zo-
stał aresztowany razem z żoną, Marią z Koplewskich Juszkiewiczową i osadzony 
w warszawskiej Cytadeli, w jej słynnym X Pawilonie. Pod koniec 1900 roku udało 
mu się uciec ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu, gdzie został przeniesio-
ny, ponieważ w sposób bardzo wiarygodny symulował obłęd. Wkrótce ponownie 
włączył się do konspiracji w zaborze rosyjskim i w Galicji. W czasie wojny rosyj-
sko-japońskiej podróżował potajemnie do Japonii, aby zabiegać o utworzenie le-
gionu polskiego przeciw Rosji, co jednak zablokował przebywający w tym samym 
czasie w Tokio Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji.

W  sporze, jaki powstał wewnątrz PPS, Piłsudski opowiedział się prze-
ciwko lewicowym „młodym” współpracującym z  rewolucjonistami rosyjskimi, 
a stanął na czele „starych”, którzy dążyli do walki zbrojnej z Rosją o niepodle-
głość, czemu miał służyć Wydział Spiskowo-Bojowy i podległa mu Organiza-
cja Bojowa. Jej dziełem była m.in. „krwawa środa”, 15 sierpnia 1906 roku, kiedy 
to w  kilkunastu miejscowościach przeprowadzono tego dnia równocześnie 
około stu akcji zbrojnych. Jednak większość partii odrzuciła hasło zbrojnego 
powstania, wobec czego Piłsudski utworzył PPS-Frakcję Rewolucyjną. Oso-
biście dowodził potem, we wrześniu 1908 roku, ostatnią akcją bojową pod Be-
zdanami. W liście skierowanym do Feliksa Perla pisał wtedy: „Walczę i umrę 
jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę, to ubliża 
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– słyszysz! – ubliża mi jako człowiekowi z godnością nie niewolniczą. Niech 
inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, czy cze-
go innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze – ja nie mogę! 
To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, nie maszynka ewolucji społecznej, czy 
tam co, to zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć, a bez walki, i to walki 
na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym ki-
jem czy nahajką. Rozumiesz chyba mnie. Nie rozpacz, nie poświęcenie mną 
kieruje, a  chęć zwyciężenia i  przygotowania zwycięstwa (…)”. Prof. Andrzej 
Nowak nazwał ten list Piłsudskiego „dokumentem polskiej woli niepodległo-
ści, pysznego ukochania wolności, równie godnym narodowego szacunku jak 
najcenniejsze rękopisy Mickiewicza”.

Gdy prowadzona przez Piłsudskiego „taktyka walki czynnej” przegrała 
w Królestwie Polskim, nie zrezygnował z idei walki o niepodległość, ale uznał, że 
trzeba pozyskać dla niej cały naród, a nie tylko jedną klasę, a ponadto „do zwy-
cięstwa potrzebna jest moc fizyczna i umiejętność prowadzenia boju z fizyczną 
przemocą, którą carat na zdławienie ruchu rewolucyjnego wystawi”. Dlatego 
z  jego inspiracji Kazimierz Sosnkowski w czerwcu 1908 roku we Lwowie po-
wołał tajny Związek Walki Czynnej, jako przygotowanie do działań zbrojnych. 
W 1910 roku Piłsudski, zwany odtąd Komendantem, zorganizował legalne sto-
warzyszenie paramilitarne Związek Strzelecki we Lwowie i Strzelec w Krako-
wie, jako kadry przyszłego wojska polskiego sposobionego do walki z Rosją.

Licytować wzwyż

Okazją do zbrojnego wystąpienia przeciwko rosyjskiemu zaborcy stała się 
pierwsza wojna światowa, po wybuchu której 3 sierpnia 1914 roku Piłsudski 
sformował w  Krakowie na Oleandrach Pierwszą Kompanię Kadrową, czyli 
oddział bojowy przeszło 160 ochotników, z którego miała powstać armia pol-
ska. Dowodził nią Tadeusz Kasprzycki „Zbigniew”. Komendant nie naznaczał 
szarż, bo mieli je uzyskać w bitwach. W kompanii było dużo studentów, wielu 
ukończyło już wyższe uczelnie. Jak na żołnierzy byli wyjątkowo dobrze wy-
kształceni. Prawie wszyscy wychowali się na Trylogii Henryka Sienkiewicza 
i utworach naszych wieszczów: Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackie-
go. W plecakach mieli często spakowane tomiki wierszy tych wielkich poetów. 
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Była to dość niezwykła zawartość jak na żołnierski bagaż. Piłsudski żegnał ich 
słowami: „Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Kró-
lestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska 
polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny”.

Pierwsza Kadrowa wyruszyła na wojnę 6 sierpnia 1914 roku z Oleandrów, 
o godzinie 3 nad ranem – kilkanaście godzin po okrągłej, 50. rocznicy strace-
nia na stokach cytadeli w Warszawie Romualda Traugutta, ostatniego dowódcy 
powstania styczniowego. Józef Piłsudski w milczeniu salutował wychodzącym 
żołnierzom. O  godzinie 9.45 oddział przekroczył granicę zaboru rosyjskiego 
w Michałowicach. 12 sierpnia 1914 roku Kompania wkroczyła do Kielc. Za nią 
pomaszerowały w bój następne oddziały. Decyzję o rozpoczęciu wówczas wal-
ki o Niepodległą Piłsudski uzasadniał w wydanym po roku okolicznościowym 
rozkazie: „Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów ważących się nad na-
szymi głowami, na szalach, na które miecze rzucono, zabrakło szabli polskiej”. 
Komendant ogłosił powstanie Rządu Narodowego i miał nadzieję na wybuch 
w Królestwie antyrosyjskiego powstania. Do tego jednak nie doszło, a  istnie-
nie Legionów Polskich walczących u boku Austro-Węgier uratowali politycy 
galicyjscy z  Naczelnego Komitetu Narodowego. Piłsudski objął dowództwo 
wkrótce legendarnej Pierwszej Brygady. Legionowy szlak bojowy wiódł przez 
Anielin, Krzywopłoty, Laski, Ulinę Małą, potem przez Konary, Urzędów, Jast-
ków i Kamionkę, na Wołyń do największej i najkrwawszej w swej historii trzy-
dniowej bitwy pod Kostiuchnówką, powstrzymującej ofensywę Brusiłowa. 

Piłsudski próbował się pozbyć austriackiej kurateli nad Legionami i starał 
się „licytować sprawę polską wzwyż” – za cenę krwi polskiego żołnierza chciał 
uzyskać konkretne zdobycze dla Polski – własny rząd i wojsko. W związku z za-
początkowaną przez Brygadiera akcją dymisji oficerów z  Legionów, państwa 
centralne wydały 5 listopada 1916 roku akt zapowiadający rozwiązanie sprawy 
polskiej. Piłsudski wstrzymał dymisje i objął kierownictwo referatu wojskowe-
go powołanej przez warszawskiego gen. gubernatora Hansa Beselera Tymcza-
sowej Rady Stanu. Po rewolucji lutowej i obaleniu caratu w 1917 roku w Rosji 
uznał, że nadszedł czas zerwania z Niemcami i wywołał tzw. kryzys przysięgo-
wy – legioniści odmówili złożenia przysięgi na wierność sojuszowi z Niemcami 
i Austrią. Komendant został wówczas internowany przez Niemców w twierdzy 
w Magdeburgu.
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„Stańmy do naszej pracy”

Wobec klęski Niemiec na froncie zachodnim został zwolniony z  więzienia 
i 10 listopada 1918 roku razem z Kazimierzem Sosnkowskim wrócił do War-
szawy. Wysiadł z  pociągu „w  szaroniebieskim płaszczu wojskowym i  takiej-
że maciejówce, chudy smukły spod sumiastego wąsa zdawał się przedzierać 
uśmiech”. Był symbolem walki o niepodległość. Następnego dnia, 11 listopada 
1918 roku, Rada Regencyjna przekazała mu zwierzchność nad wojskiem i za-
danie utworzenia rządu narodowego, który zastąpiłby powstałe już w Krakowie 
i Lublinie lokalne ośrodki polskiej władzy. Jako tymczasowy Naczelnik Pań-
stwa powołał rząd i zarządził powszechne wybory do Sejmu Ustawodawczego, 
który 20 lutego 1919 roku mianował go Naczelnikiem Państwa i Naczelnym 
Wodzem do czasu uchwalenia konstytucji. Zgodnie z polską racją stanu chciał 
zabezpieczyć wschodnią granicę państwa przez wyeliminowanie na trwałe za-
grożenia ze strony bolszewickiej Rosji. Choć ostatecznie koncepcja federacji 
państw Europy Środkowo-Wschodniej jako zapory od wschodu nie została 
urzeczywistniona, sowiecki marsz na zachód „po trupie białej Polski” został 
przez armię polską pod wodzą Piłsudskiego, od marca 1920 roku Pierwsze-
go Marszałka Polski, zatrzymany w słynnej bitwie pod Warszawą, w sierpniu 
1920 roku. Zwycięstwo to uratowało nie tylko niepodległą Polskę, ale także 
zachodnią Europę przed komunizmem.

Druga wygrana bitwa nad Niemnem, w  której także dowodził naczelny 
wódz, ostatecznie przesądziła o  losach wojny. Wschodnia granica Rzeczypo-
spolitej została wytyczona traktatem ryskim, podpisanym 18 marca 1921 roku. 
Piłsudski, by podziękować za zwycięską wojnę z  bolszewikami, przyjechał 
20 października 1921 roku do jasnogórskiego sanktuarium i zawierzył Matce 
Bożej odrodzoną Ojczyznę. Marszałek w towarzystwie adiutanta płk. Bolesła-
wa Wieniawy-Długoszowskiego i  księdza biskupa Władysława Krynickiego 
został powitany przez ojca paulina Mariana Paszkiewicza słowami: „Witali-
śmy Jagiellonów i Sobieskich, witaliśmy z musu Wilhelmów i innych wrogich 
dygnitarzy, dziś mamy szczęście witać własnego Naczelnika Państwa, którego 
przyjmujemy z  otwartym sercem i  szczerą radością”. W  Kaplicy Cudowne-
go Obrazu Mszę św. w intencji Rzeczpospolitej i naczelnego wodza celebro-
wał jego osobisty kapelan ks. prał. Marian Tokarzewski. Następnie Marszałek 
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odczytał Akt Oddania Polski opiece Najświętszej Maryi Pannie, a na pożegna-
nie ks. biskup Krynicki pobłogosławił go słowami: „Niech Bóg udzieli ci bło-
gosławieństwa, a kraj pod twoimi rządami niech zazna szczęśliwego pokoju”.

Po uchwaleniu konstytucji marcowej w 1921 roku Piłsudski nie zdecy-
dował się na kandydowanie na urząd prezydenta RP. Zachował tylko funkcję 
szefa sztabu. Ale w maju 1923 roku zrezygnował także i z niej oraz wycofał 
się z  życia politycznego do prywatnego dworku w  podwarszawskim Sule-
jówku, w którym zamieszkał z rodziną: żoną Aleksandrą Szczerbińską oraz 
dwiema córkami Jadwigą i Wandą. Utrzymywał się z prac pisarskich, odczy-
tów i czasem wystąpień publicznych. Swoją pensję już wcześniej przeznaczył 
na rzecz Uniwersytetu Wileńskiego. 

Do władzy powrócił w  wyniku przeprowadzonego 12 maja 1926 roku 
wojskowego zamachu stanu. W  trwających trzy dni starciach życie straci-
ło około 350 osób, głównie żołnierzy walczących po obu stronach. Represje 
w  stosunku do pokonanych były raczej symboliczne. W rozkazie do wojska 
zwycięzca wzywał: „Niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści i  rękę 
karzącą odwróci, a my stańmy do naszej pracy, która ziemię naszą wzmacnia 
i odradza”. Jego celem było zwalczenie w państwie korupcji i partyjniactwa. 
Marszałek do końca życia czuwał nad polityką zagraniczną Rzeczpospolitej 
i zawsze miał na względzie bezpieczeństwo państwa. To on był autorem pak-
tów o  nieagresji ze Związkiem Sowieckim w  1932 roku i  dwa lata później 
z Niemcami. Był zadowolony z takiego ułożenia stosunków z sąsiadami, ale 
zdawał sobie sprawę, że stan taki „nie jest wieczny ani stały, bo stan wewnętrz-
ny tych państw nie jest stały”. Obliczał, że dobre stosunki między Polską 
i Niemcami mogą trwać może jeszcze cztery lata. Za zgubę dla Polski uważał 
porozumienie niemiecko-sowieckie, a  „na świecie powstawały już najdziw-
niejsze sojusze”. I te przewidywania Marszałka miały się spełnić w 1939 roku.

„Polski tknąć nie da”

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze i  został pochowany 
w krypcie Srebrnych Dzwonów w katedrze na Wawelu, obok królów i bohate-
rów narodowych. Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Gdy wnoszono trumnę 
do krypty, bił dzwon Zygmunta, śpiewano pieśń Pierwsza Brygada i grzmiało 
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101 wystrzałów armatnich. Serce Marszałka spoczywa w Wilnie na cmentarzu 
na Rosie, przy grobie jego matki, która nauczyła syna kochać Polskę.

Podczas procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny Kowalskiej ks. Michał So-
poćko powiedział, że: „W związku ze śmiercią Marszałka Piłsudskiego 12 maja 
1935 roku [s. Faustyna] opowiadała mu na drugi dzień, że widziała wczoraj, 
jak Marszałek konał, widziała Sąd Boży nad nim, który był ciężki i że za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Sąd ten skończył się pomyślnie”. Siostra Faustyna 
opisała swoje widzenie w Dzienniczku, ale zgodnie z nakazem ks. Sopoćki nie 
wymieniła nazwiska Piłsudskiego. 

Powszechnie znane było szczególne przywiązanie Marszałka do Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej. Jej obrazek miał zawsze przy sobie i  już w  cza-
sach PPS-owskich polecał Jej opiece drukarnię „Robotnika”. Do dzisiaj wśród 
wot złożonych w Ostrej Bramie znajduje się tabliczka od Naczelnika z napi-
sem „Dziękuję Ci Matko za Wilno”. We wrześniu 1935 roku, już po śmierci 

Marszałek Józef Piłsudski na swoim słynnym koniu – Kasztance – pozuje malarzowi 
Wojciechowi Kossakowi, fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Piłsudskiego, w „Rycerzu Niepokalanej” św. Maksymilian Maria Kolbe zamie-
ścił artykuł Jak Marszałek Piłsudski kochał Niepokalaną, w którym zebrał cytaty 
z różnych czasopism mówiące o miłości Marszałka do Niepokalanej, ubolewa-
jąc jednocześnie, że „wielu niedostatecznie Go znało i różnie sądziło”, a nawet 
„pod pozorem obrony wiary nie tylko odmawiano Mu współpracy, ale nieraz 
i kłody rzucano pod nogi”. Ojciec Kolbe pisał: „Wiadomo było bliskim, że mo-
dli się codziennie przed zawieszonym nad łóżkiem wizerunkiem Ostrobram-
skiej Pani, który go nigdy nie opuszczał. Ks. senator Żebrowski opowiadał mi, 
jak to Marszałek, jako naczelnik Państwa, przyjechał do Wilna i nie chciał po-
łożyć się na spoczynek, dopokąd nie znaleziono dla Niego obrazu Matki Bożej 
Ostrobramskiej i  nie umieszczono nad łóżkiem. Toteż po wypadkach majo-
wych ciekawie poszukiwałem fotografii w  sypialni Marszałka w  Belwederze 
i z radością stwierdziłem, że Pani Ostrobramska rzeczywiście tam króluje”.

Piłsudski uważał, że Polacy w niepodległej ojczyźnie nie potrafili wyzbyć 
się dziedzictwa ponad stuletniej niewoli. Pokładał natomiast nadzieje w  po-
koleniu najmłodszym. Wierzył, że „stworzy ono nową treść życia Polski. Bę-
dzie solidne, ideowe, patriotyczne. Będzie miało poczucie honoru i obowiązku. 
Odznaczać się będzie szlachetnością. Polski tknąć nie da”. To właśnie poko-
lenie dało piękne świadectwo patriotyzmu w czasie drugiej wojny światowej. 
W czterdziestą rocznicę śmierci Piłsudskiego na spotkaniu byłych legionistów 
ks. kardynał Karol Wojtyła mówił: „Dobrze, że się tu spotykacie, dobrze, że 
strzeżecie tych wszystkich śladów i  tej rocznicy 6 sierpnia, tej drogiej sercu 
Polaka trumny Marszałka i  tego postumentu na dawnej granicy pod Micha-
łowicami, którą niegdyś przekroczyły pierwsze oddziały Wojska Polskiego, 
zdecydowane, by walczyć o niepodległość, dobrze, że tego wszystkiego strzeże-
cie, pilnujcie, bo to są skarby narodu, to jest nasze wspólne dziedzictwo”.

Literatura:
Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, Wrocław 1994. 
Suleja Włodzimierz, Józef Piłsudski, Wrocław 1995. 
Urbankowski Bohdan, Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Poznań 2014.



Roman Dmowski bronił wartości narodowych, ale potępiał wiele polskich wad
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ROMAN DMOWSKI
PAN ROMAN

„Potężnej organizacji narodu nie będziemy mieli bez podniesienia w kraju 
poziomu życia religijnego, bez rozszerzenia się w jego masach świadomości 
narodowej, bez pogłębienia narodowych uczuć i zrozumienia narodowego 
obowiązku. Starego hasła «Bóg i Ojczyzna» nic nie zastąpi. Gdy to hasło 
upada, następuje rozkład narodu, a z rozkładem narodu idzie rozkład naszej 
cywilizacji” – pisał Roman Dmowski, jeden z najwybitniejszych polityków 
i twórców myśli narodowej. 

Dmowski wywodził się z ubogiej szlachty z Podlasia, ale już jego dziadek Kazi-
mierz, uczestnik powstania kościuszkowskiego, utracił pod koniec życia dzierża-
wiony majątek, Wólkę Wybranowską. Ojciec przyszłego polityka, Walenty, od 
czternastego roku życia musiał utrzymywać matkę i siostry. Był brukarzem, po-
tem dzierżawił jeziora Gocławskie i Skaryszewskie. Kupił mały dom w podwar-
szawskim Kamionku (dziś Praga-Południe). Syn wspominał po latach: „Ojciec 
mój był sobie trochę brukarz, trochę rybak, umiejący czytać, podpisać się i pisać 
dla swego użytku dosyć pierwotnym sposobem”.

j
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„Mam pewną twórczość w robocie”

Roman był jednym z trzech synów Dmowskich, którzy przeżyli wiek dziecię-
cy. Urodził się 9 sierpnia 1864 roku i przez pierwsze lata życia wiele choro-
wał, ale już jako pięciolatek nauczył się czytać. Ukończył szkołę elementarną, 
jednak w III Gimnazjum w Warszawie nie przykładał się do nauki i powta-
rzał kolejno trzy klasy. Buntował się w ten sposób trochę przeciwko rusyfikacji 
prowadzonej w  tej szkole wyjątkowo bezwzględnie. Po skończeniu szesnastu 
lat zaczął się wyróżniać pilnością i zainteresowaniami dużo szerszymi niż pro-
gram gimnazjum. Jeden z kolegów zapamiętał, że „wtenczas w czwartej klasie 
żył myślą służenia Polsce, Polsce tylko...”. Wychowany na pozytywistycznych 
lekturach, w 1886 roku rozpoczął studia przyrodnicze na rosyjskim wówczas 
Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył je po pięciu latach z  tytułem dokto-
ra nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy Przyczynek do morfologii wy-
moczków włoskowatych (cilia). Zaangażował się wtedy w nielegalną działalność 
polityczną w ruchu narodowym. W 1889 roku zdobył najwyższy stopień wta-
jemniczenia „brata” w  Związku Młodzieży Polskiej, zwanym potocznie „Ze-
tem” i należał do Ligi Polskiej, tajnej organizacji niepodległościowej, założonej 
w 1887 roku w Szwajcarii przez powstańca styczniowego płk. Zygmunta Mił-
kowskiego. Współpracował też z tygodnikiem „Głos”, gdzie poznał Jana Lu-
dwika Popławskiego. 

W setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1891 roku współorgani-
zował patriotyczną demonstrację, po czym, uniknąwszy aresztowania, wyjechał na 
dalsze studia do Paryża. Wracając do kraju przez Szwajcarię, podczas przekracza-
nia granicy Królestwa 12 sierpnia 1892 roku został aresztowany i na pięć miesięcy 
trafił do X pawilonu warszawskiej Cytadeli. Wyszedł za kaucją, aby od razu, jesz-
cze bez wyroku, w 1893 roku zreorganizować Ligę Polską, której centralę prze-
niósł w uzgodnieniu z Zygmuntem Balickim i Popławskim do kraju, powołując 
nową, także tajną, Ligę Narodową. Wydalony przez cara z Kongresówki na pięć lat 
do Mitawy koło Rygi pisał polityczne broszury i mimo policyjnego nadzoru wy-
jeżdżał do Wilna, gdzie m.in. poznał Józefa Piłsudskiego, a nawet miał się kochać 
w  tej samej co przyszły Naczelnik, kobiecie – „pięknej pani”, czyli Marii z Ko-
plewskich Juszkiewiczowej, późniejszej pierwszej żonie Piłsudskiego.
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Sfrustrowany przymusowym pobytem, przez zieloną granicę przedostał 
się do Galicji i  zamieszkał we Lwowie, formalnie jako „prywatny asystent” 
prof.  Benedykta Dybowskiego. Zajmował się głównie pisaniem i  redagowa-
niem „Przeglądu Wszechpolskiego”, organu ruchu narodowego, gdzie przez 
dziesięć lat współpracował ściśle z  Popławskim, tworząc ideowe oblicze 
„wszechpolaków”. Dmowski stał się przywódcą powstającego obozu narodo-
wego. Był wtedy człowiekiem o niespożytej energii, otwartym, bezpośrednim 
i życzliwym dla współpracowników, choć mocno przekonanym o swojej war-
tości. W liście do przyjaciela Władysława Reymonta pisał: „Mam pewną twór-
czość w robocie i pewną umiejętność w traktowaniu ludzi, co mi bez pisania 
pewien wpływ zapewnia. Dlatego pozwalam sobie cenić się trochę i wierzyć, że 
jeszcze coś zrobię”. Lubił podróżować i dobrze czuł się za granicą. Rozmawiał 
w siedmiu językach, oprócz greki i łaciny. Nie ukrywał fascynacji brytyjską po-
lityką, kulturą, a przede wszystkim ideą imperialną. 

Manifest nowoczesnego patriotyzmu 

W lutym 1902 roku na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” Dmowski zaczął 
drukować w odcinkach Myśli nowoczesnego Polaka. Od samego początku pu-
blikacja stała się bardzo popularną lekturą, a treści w niej zawarte kształtowały 
oblicze ruchu narodowego w XX wieku i  pozostały obecne w polskiej myśli 
politycznej do dzisiaj. Myśli były manifestem nowoczesnego patriotyzmu. 

Dmowski uznał naród i stosunek do niego za czynnik najistotniejszy. Uwa-
żał, że konieczne jest nie tylko odzyskanie niepodległości, ale przede wszystkim 
ciągłe wzmacnianie sił narodu we wszystkich dziedzinach życia społecznego 
i zdobywanie nowych pozycji kosztem innych grup narodowych, które powinny 
ulec polonizacji. „Piszę nie dla tych, których dla polskości trzeba pozyskiwać do-
piero, ale dla tych, co głęboko czują swą łączność z narodem, z jego życiem, po-
trzebami, dążeniami, którzy uznają obowiązek udziału w jego pracach i walkach. 
Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim 
nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są 
mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste spra-
wy łączą mnie bliżej z nimi, niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia 
osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, 
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że obok swoich spraw i  interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy 
Polski, jako całość, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla 
osobistych spraw poświęcić nie wolno. Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do 
narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia zarów-
no dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości; to znaczy, że czuję swą ścisłą 
łączność z całą Polską (…) Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec nie 
mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć 
i upokorzenie, które spada na naród za to co jest w nim marne. Jestem Polakiem 
– więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i my-
ślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tym mniej 
z jej życia jest mi obce i tym silniej chcę, żeby to, co w mym przekonaniu uwa-
żam za najwyższy wyraz życia, stało się własnością całego narodu. Jestem Pola-
kiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich 
poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”. 

Gdy Dmowski pisał te słowa, Polski od ponad stu lat nie było na ma-
pach Europy. Powstania nie zmieniły tego faktu. Endecja szukała więc nowych 
dróg ku wolnej Ojczyźnie. „Uczuciowo pragniecie niepodległości, a wcale nie 

Uczestnicy konferencji wersalskiej, wśród nich Roman Dmowski (stoi piąty od lewej)
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przygotowujecie się do niej. Żaden z was nie myśli o tym, że Polska niepod-
legła będzie potrzebowała ministrów, urzędników politycznych, dyrektorów 
policji, dyplomatów itp. Nie będziemy przecież sprowadzali fachowców z za-
granicy. Trzeba się nam na wszelki przypadek przygotować do tych funkcji, 
które mogą spaść jeszcze na nasze pokolenie” – pisał.

Dmowski nie wierzył w  sens wybuchu powstania przeciw Rosji, dlatego 
w 1904 roku, w Tokio, gdzie niespodziewanie spotkał Piłsudskiego, zablokował 
japońską militarną pomoc dla powstańczych planów rywala. W czasie rewolu-
cji 1905 roku wrócił do Warszawy, aby kierować programem walki o autonomię 
Królestwa Polskiego oraz o  język polski w  szkołach i  gminach. Jako poseł do 
Dumy rosyjskiej i prezes Polskiego Koła surowo oceniał działalność parlamen-
tarną, własną i całego stronnictwa: „Nie powiozłem z Petersburga ani jednej zdo-
byczy, ani jednej ustawy, którą by można było uważać za zysk polski. Natomiast 
polityka moja wywołała nowe ciosy, nowe ataki na Polskę”. Mandat do dumy 
utracił w 1912 roku, głównie z powodu przerzucenia głosów wyborców żydow-
skich na konkurenta, a to za sprawą proklamowania przez Narodową Demokra-
cję bojkotu ekonomicznego ludności żydowskiej. Do tego Dmowski zyskał, i to 
nie tylko w Polsce, opinię skrajnego antysemity. 

„Osiągnąłem swój cel w 90 procentach”

W obliczu zbliżającej się wojny, w 1908 roku, wydał kolejną książkę Niemcy, Ro-
sja i kwestia polska. Przekonywał w niej, że najgroźniejszym wrogiem Polaków są 
Niemcy, a  nie Rosja. Dlatego uważał, iż w  przyszłym konflikcie Polacy muszą 
stanąć po stronie przeciwników Rzeszy, czyli przy boku Ententy, a  zatem przy 
Rosji, choć „państwa carów nienawidził, a  ludźmi gardził”, jak stwierdza prof. 
Krzysztof Kawalec. Jednak Niemcy, jego zdaniem, nigdy nie zrzekłyby się na 
rzecz Polski swoich ówczesnych ziem wschodnich, a bez nich Polska nie mogła 
być niepodległa.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej przyjął zatem orientację proro-
syjską, a po klęsce Rosji na froncie w 1915 roku wyjechał na Zachód, gdzie 
wśród polityków Anglii, Francji i  Stanów Zjednoczonych rozwinął dyplo-
matyczną akcję na rzecz niepodległości Polski. W 1917 roku powołał w Lo-
zannie Komitet Narodowy Polski, który państwa Ententy uznały za oficjalne 
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przedstawicielstwo polskie. Na wzmocnienie pozycji Dmowskiego wpłynęło 
utworzenie polskiego wojska, nowocześnie uzbrojonej Błękitnej Armii. 

Punktem zwrotnym w  rozwiązaniu sprawy polskiej podczas pierw-
szej wojny światowej, było stanowisko premierów Francji, Wielkiej Brytanii 
i Włoch z 3 czerwca 1918 roku, wypracowane m.in. dzięki zabiegom Dmow-
skiego, stwierdzające, że: „Utworzenie zjednoczonego i niepodległego Państwa 
Polskiego z wolnym dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego 
i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie”.

Choć Dmowski i  obóz narodowy znaleźli się poza ośrodkiem władzy, 
tworzonym w  Polsce po odzyskaniu niepodległości przez Piłsudskiego, jego 
pozycja na Zachodzie wobec mających zapaść decyzji mocarstw o  powojen-
nych granicach, skłoniła Naczelnika do zawarcia kompromisu i  wysłania do 
Dmowskiego słynnego listu zaczynającego się od słów „Drogi Panie Romanie”. 
Efektem porozumienia było utworzenie rządu Ignacego Jana Paderewskiego 
i mianowanie Dmowskiego oficjalnym delegatem Polski Odrodzonej na pary-
ską konferencję pokojową. 28 czerwca 1919 roku złożył razem z Paderewskim 
swój podpis pod postanowieniami traktatu wersalskiego: „Osiągnąłem swój cel 
w 90 procentach” – podsumował swoją pracę. Polska z Wielkopolską i Pomo-
rzem Gdańskim wróciła na mapę Europy.

Szanując jednostkę, szanował naród

Dmowski był zwolennikiem inkorporacyjnej koncepcji wschodniej grani-
cy Polski i ostatecznie jego wizja została w znacznej mierze zrealizowana, po 
upadku federacyjnych planów Piłsudskiego. Do Polski wrócił dopiero w maju 
1920 roku, po ciężkim zapaleniu płuc, które leczył w Algierze. Gdy wojska so-
wieckie zbliżały się do Warszawy, wszedł do Rady Obrony Państwa, ale ustąpił 
z niej 19 lipca 1920 roku, po ostrym starciu z Piłsudskim, i wyjechał do Pozna-
nia. Wybrany posłem na Sejm Ustawodawczy z  ramienia Związku Ludowo
-Narodowego na obradach pojawił się tylko raz, gdy uchwalano konstytucję. 
Nie znalazł dla siebie miejsca w publicznym życiu: „Dla mnie właściwie jesz-
cze nie ma miejsca w Polsce i nie ma właściwego pola pracy”. Z tego powodu 
w grudniu 1921 roku kupił resztówkę – 5 ha – z majątku Chludowo leżące-
go 20 km od Poznania, gdzie mieszkał do 1934 roku. Jedynym stanowiskiem 
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rządowym w jego karierze politycznej była teka ministra spraw zagranicznych 
w rządzie Wincentego Witosa, od października do grudnia 1923 roku. Zajmo-
wał się głównie pisaniem artykułów do prasy, broszur i powieści. 

Po zamachu majowym, w grudniu 1926 roku w poznańskim Bazarze roz-
począł działalność Obóz Wielkiej Polski, w założeniu Dmowskiego nowa siła 
polityczna, oparta na Młodzieży Wszechpolskiej. Polityk rozwiązał też niejaw-
ną Ligę Narodową i powołał parlamentarne Stronnictwo Narodowe. W wyda-
nej w 1927 roku pracy Kościół, Naród i Państwo pisał: „Mamy w łonie narodu 
niekatolików, mamy ich wśród najbardziej świadomych i  najlepiej spełniają-
cych obowiązki polskie członków narodu. Ci wszakże rozumieją, że Polska jest 
krajem katolickim i postępowanie swoje do tego stosują. (…) Polityka narodu 
katolickiego musi być szczerze katolicka, to znaczy, że religia, jej rozwój i siła 
musi być uważana za cel, że nie można jej używać za środek do innych celów, 
nic wspólnego z nią nie mających”.

Dmowski zmarł w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie, ma-
jątku rodziny Lutosławskich, z  którą był zaprzyjaźniony i  u  której mieszkał. 
Jego pogrzeb na cmentarzu na warszawskim Bródnie stał się wielką stutysięcz-
ną manifestacją. O. Bonawentura Podhorecki pisał wtedy: „Szanując jednostkę, 
szanował naród. Widział w narodzie twór Boży, wierzył w posłannictwo naro-
du i starał się je z tła dziejów odczytać. Mimo że znał wady swojego narodu na 
wylot, nigdy narodu swego z błotem nie zmieszał, nigdy nie opluł. Naród nie 
był dlań stadem zwierząt, które trzeba popędzać batem, ale zbiorem wolnych 
jednostek, które należy wychowywać podsuwaniem wartości i stawianiem ide-
ałów przed oczy”.

Literatura:
Kawalec Krzysztof, Roman Dmowski, Wrocław1996.
Kułakowski Mariusz [ Józef Zieliński], Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, t. 1-2, 
Londyn 1968-1972. 
Wapiński Roman, Roman Dmowski, Lublin 1988.



Czternastoletni Jurek Bitschan – młodociany obrońca Lwowa
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JUREK BITSCHAN
LWOWSKIE ORLĄTKO

„O mamo, otrzyj oczy, Z uśmiechem do mnie mów, ta krew, co z piersi broczy, 
Ta krew – to za nasz Lwów!... ja biłem się tak samo Jak starsi – mamo chwal!... 
Tylko mi ciebie mamo, Tylko mi Polski żal!... Z  prawdziwym karabinem 
U pierwszych stałem czat… O, nie płacz nad twym synem, Co za Ojczyznę 
padł!... Z krwawą na kurtce plamą Odchodzę dumny w dal... Tylko mi ciebie, 
mamo, Tylko mi Polski żal!..” – pisał poeta Artur Oppman w przejmującym 
wierszu Orlątko.

Jurek Bitschan był jednym z najmłodszych bohaterskich obrońców Lwowa, na-
zywanych orlętami. W Drugiej Rzeczypospolitej stawiano go za wzór polskiej 
młodzieży. Śpiewano o nim piosenki, dedykowano mu wiersze. Nie wyglądał 
na czternastoletniego ucznia czwartej klasy gimnazjalnej; niewysoki, drobny, 
jeszcze dziecko. Nie pochodził ze Lwowa, urodził się w 1904 roku w Piaskach 
koło Sosnowca. Jego matką była Aleksandra Zagórska, żona lekarza na Kulpar-
kowie, doktora Zagórskiego. Jurek był bardzo zdolnym uczniem w gimnazjum 
im. Henryka Jordana. Szczególnie wyróżniał się w  przedmiotach przyrodni-
czych, co zwracało uwagę jego profesorów. Wiele czasu poświęcał harcerstwu, 
należał do 9. Drużyny Lwowskiej.

j



Tak wyobrażał sobie Orlątko Lwowskie malarz Wojciech Kossak. 
Lwowskie Orlątko, 1929, olej na płótnie, zbiory prywatne
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„Kochany Tatusiu! Idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że 
znajdę tyle sił, by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam 
dość sił, bo braknie ciągle ludzi dla wyswobodzenia Lwowa. Jerzy” – gdy oj-
czym Jurka znalazł ten list, on był już w oddziale por. Petriego na moście kul-
parkowskim we Lwowie. Była noc z 20 na 21 listopada 1918 roku. W mieście 
już od trzech tygodni trwały walki.

Lwów zawsze wierny

Lwów od sześciu wieków należał do polskiej Korony i był nierozerwalnie zwią-
zany z dziejami Rzeczypospolitej. To o nim mówiło stare przysłowie: „Leopo-
lis semper fidelis” (Lwów zawsze wierny). W czasie XVII-wiecznych wojen to 
dumne miasto nigdy nie poddało się obcym wojskom. We lwowskiej katedrze, 
w 1656 roku, w czasie szwedzkiego potopu, Jan Kazimierz złożył słynne ślu-
by oddające Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą ogłosił Królową 
Polski. Na początku XX wieku Lwów zamieszkiwali głównie Polacy; stanowili 
ponad 60 proc. ludności, Ukraińcy – 11 proc. Ci ostatni dominowali jednak 
w  wielu okolicznych wsiach. W  czasie pierwszej wojny światowej Ukraińcy 
ściśle powiązani z austriackimi czynnikami wojskowymi od nich otrzymywa-
li wsparcie i broń. Jesienią 1918 roku posiadali we Lwowie ponad 10 tysięcy 
żołnierzy w  pułkach ukraińskich i  legionie strzelców siczowych. Polacy dys-
ponowali zaledwie niecałym batalionem, strukturami konspiracyjnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej oraz Związkiem Wojskowych Polaków z  armii au-
striackiej na czele z kapitanem Czesławem Mączyńskim. 

Pod koniec października 1918 roku Ukraińcy ogłosili we Lwowie powsta-
nie swej Rady Narodowej i zapowiedzieli objęcie całej administracji. 1 listopa-
da 1918 roku wystąpili zbrojnie, zajmując Galicję Wschodnią, aż po San oraz 
duże obszary Lwowa. W mieście Polacy zaczęli się bronić. Pierwszym punk-
tem oporu stała się szkoła im. Henryka Sienkiewicza z niewielkim oddziałem 
dowodzonym przez oficera Legionów Polskich, kpt. Zdzisława Tatara Trze-
śniowskiego, do którego cały czas napływali ochotnicy, głównie uczniowie, har-
cerze, studenci. 

„Wiedzą o  tym wszyscy, wszyscy w całym świece, że Lwowa broniły, że 
Lwowa broniły kobiety i dzieci” – śpiewano w jednej z pieśni. Obrona szkoły 
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Sienkiewicza, niezłomnej polskiej reduty, przeszła do historii. Po latach pisano 
o niej z patosem: „Zgromadzona w tych murach garstka «szalonych zapałem», 
rozporządzająca kilkoma zaledwie karabinami i  rewolwerami, podjęła walkę 
z  przemożnym wówczas wrogiem ukraińskim i  odniosła zwycięstwo. Żyjąc 
w  poświęconym Sienkiewiczowi budynku, duchy Skrzetuskich, Wołodyjow-
skich i Kmiciców wstąpiły w tę garstkę i natchnęły ją taką siłą zapału, męstwa 
i poświęcenia”.

Po kilku godzinach walk polskim obrońcom udało się zdobyć nieco bro-
ni i odbić część dzielnicy. Wiadomość o tym zwycięstwie szybko rozeszła się 
w całym mieście, budząc wiele nadziei. Drugim ośrodkiem polskiego oporu był 
Dom Techników obsadzony głównie przez oddziały POW. Powoli organizo-
wała się polska obrona pod komendą kapitana Mączyńskiego. Z ukraińskich 
rąk odbito dworzec kolejowy, szkołę Marii Magdaleny, szkołę kadecką, koszary 
ułańskie, Górę Stracenia, cerkiew św. Jura. Zacięte walki toczyły się na Klepa-
rowie, Zamarstynowie, Żółkiewskiem.

Tata nie pozwala

Jurek Bitschan od pierwszych dni chciał dołączyć do obrońców. Ojciec długo 
perswadował mu, że jest za młody, że nie powinien wychodzić pod nieobecność 
mamy i poczekać na jej powrót. 

Tymczasem przeprowadzony 9 listopada polski kontratak mający na celu 
odbicie całego miasta załamał się. Brakowało ciężkiego sprzętu, artylerii. „Do 
Lwowa pomoc gwałtownie i szybko konieczna. Bez niej nie opanujemy miasta, 
w którem po stronie ruskiej głód ludności polskiej panuje” – telegrafowano do 
Warszawy. Długo oczekiwana polska odsiecz na czele z ppłk. Michałem Toka-
rzewskim wyruszyła z Przemyśla 19 listopada 1918 roku. Następnej nocy Jurek 
Bitschan po kryjomu wyszedł z domu. „W granatowym mundurku wątlejszy 
od chabin, Nie pacholę lecz dziecko pomykał zaułkiem. «Gdzież ty wleczesz 
ten większy od ciebie karabin?» «Dokąd chłopcze?» – Ze studenckim połączyć 
się pułkiem...”.

Na Kulparkowie do kolejnego natarcia przygotowywał się oddział por. 
Petriego, do którego dotarł chłopiec, ale nie chciano go przyjąć ze wzglę-
du na dziecinny wygląd. Prosił tak długo, aż pozwolono mu zostać. Prawie 
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natychmiast ruszyli do ataku. Jurek Bitschan cały czas szedł w pierwszym sze-
regu jak stary wiarus. Rano, 21 listopada 1918 roku, znaleźli się na Cmentarzu 
Łyczakowskim. Ukraińcy strzelali ze znajdujących się naprzeciw koszar przy 
ul. św. Piotra. Jurek schronił się za pomnikiem, ale jeden z żołnierzy zawołał 
do niego: „Przeskocz na drugą stronę. Tu jest bezpieczniej”. Kiedy chłopiec 
przebiegał przez cmentarną alejkę, dosięgły go kule. Został ranny w obie nogi. 
Sanitariuszowi, który chciał go opatrzyć, pocisk strzaskał ramię. Nie było moż-
liwości, aby wyciągnąć stamtąd rannego chłopca, przykryto go płaszczem i zo-
stawiono między grobami.

Następnego dnia Lwów był wolny. Pod naporem polskich oddziałów 
Ukraińcy wycofali się z miasta. Doktor Zagórski rozpoczął poszukiwania Jurka. 
Zwłoki chłopca znalazł na Cmentarzu Łyczakowskim. „Twarzyczka miała wy-
raz pogodny i jasny. Może ostatnią bohaterską chwilę krótkiego żywota opro-
mieniła piękna i dumna świadomość, że zgodnie ze złożonem przyrzeczeniem 
znalazł «tyle sił by służyć i wytrzymać»”. Jurek Bitschan poległ w swym pierw-
szym i ostatnim boju. W miejscu jego śmierci stanął krzyż, zniszczony w cza-
sach sowieckiej Ukrainy i postawiony na nowo w latach 90. XX wieku. Ciało 
złożono w katakumbach na słynnym Cmentarzu Orląt Lwowskich. Jurek stał 
się symbolem, ale nie był wyjątkiem. 

W  oddziale Góry Stracenia walczył od pierwszych dni listopada 1918 
roku uczeń II klasy gimnazjum, trzynastoletni Antoś Petrykiewicz. Jego do-
wódca, późniejszy generał, Roman Abraham wspominał, że chłopiec był 
w walce nieustępliwy. Pod koniec grudnia Antoś został ciężko ranny pod Per-
senkówką. Rany okazały się śmiertelne i mały bohater zmarł 16 stycznia 1919 
roku w szpitalu na Politechnice. Za osobistą odwagę sam Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski przyznał mu Krzyż Virtuti Militari. Antoś był najmłodszym 
w całej armii kawalerem tego najwyższego odznaczenia wojennego. Za odwa-
gę chłopiec uhonorowany został również Krzyżem Walecznych. Antoś spoczął 
w katakumbach na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Henryk Zbierzchowski, lwowski bard, pisarz i poeta, poświęcił mu wiersz: 
O Antosiu Petrykiewiczu: „W pamięci ten żołnierz mały, / Który ocalił Lwów. / 
Dla Polski chwały: / Czapka większa od głowy, / Pod którą widać włos płowy. 
/ A na obszernym mundurze / Jak ze starszego brata / Na łacie łata, / Dziura 
na dziurze”.
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W czasie obrony Lwowa zginęło 439 Polaków, wśród nich największą gru-
pę stanowili uczniowie szkół średnich – 109 oraz studenci – 76. W walce pole-
gło także kilkunastu uczniów szkół podstawowych (powszechnych). 

Santo Campo

Cmentarz Obrońców Lwowa, potocznie zwany również Cmentarzem Orląt 
Lwowskich, był budowany przez niemal cały okres Drugiej Rzeczypospolitej. 
Ostatnie prace przerwał wybuch wojny. Lwowskim orlętom nie dano spokoj-
nie spocząć. Nie spełniły się słowa ks. abp. Józefa Bilczewskiego: „Wy mło-
dzi pilnujcie tego cmentarza, stańcie na straży obok lwów kamiennych, które 
strzegą, by noga świętokradcy nie przestąpiła jego bram. Miejsce to bowiem, 
na którym stoicie, jest święte. (...) Jedno mogłoby zakłócić wasz sen spokoj-
ny. Mianowicie lęk, troska – azaliż my ten gród, azaliż my tę ziemię, którą wy 
krwią swą okupiliście, utrzymamy? Otóż śpijcie spokojnie. Na krzyże wznoszą-
ce się nad waszymi głowami – przyrzekamy, że utrzymamy”.

Kiedy miasto na mocy jałtańskich decyzji odebrano Rzeczpospolitej, So-
wieci rozpoczęli stopniową dewastację lwowskiego Santo Campo. Najpierw 
zerwano schody do pomnika Chwały, a  z  tarcz słynnych lwów strzegących 
kolumnady odkuto napisy „Zawsze wierny” i „Tobie Polsko”. W latach sześć-
dziesiątych ich posągi ostatecznie wywieziono z  cmentarza. Jeden stanął na 
Wysokim Zamku, drugi przy wjeździe do miasta, a na tarczach obu umiesz-
czono sierp i młot. Lwy nie wróciły na cmentarz do dzisiaj. Podobny był los 
pomników Lotników Amerykańskich i Piechurów Francuskich, zniszczonych 
na początku lat pięćdziesiątych. Cały czas trwała kradzież metalowych i ka-
miennych fragmentów, które trafiały po przeszlifowaniu na ukraińskie gro-
by. Niszczono wszystkie nawiązujące do polskiej tradycji elementy, wyrywano 
krzyże, rozbijano orły, kolumny, rzeźby, skuwano napisy, bezczeszczono mogi-
ły. Katakumby i Kaplica Orląt stały się miejscem pijackich libacji. Cały teren 
zarastał dziką roślinnością. Między mogiłami wypasano krowy, a w końcu na 
części cmentarza urządzono śmietnik. 

Gen. Roman Abraham, który jako porucznik walczył w  1918 roku 
o  Lwów, pisał w  czerwcu 1970 roku: „Cmentarz ten – celowo niszczony – 
kryje prochy 1549 obywateli – żołnierzy polskich, w tym 416 poniżej lat 16: 



– 293 –

uczniów gimnazjalnych, czeladników ślusarskich, szewskich, krawieckich 
i  piekarskich, leży tam kwiat naszej młodzieży. (...) Śmietnik na miejscach 
zburzonych pomników i przekopanych grobów naszych najdzielniejszych To-
warzyszy Broni, poległych w roku 1918 w spontanicznej listopadowej obro-
nie rodzinnego miasta. Stamtąd w 1925 roku ekshumowany został Nieznany 
Żołnierz, który spoczywa w  warszawskim Panteonie Chwały, gdzie dniem 
i nocą pełnią wartę żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, gdzie przedstawi-
ciele całego świata składają należny hołd. Prochy zaś jego najbliższych Współ-
towarzyszy Broni leżą pod zsypiskiem śmieci. Trudno o bardziej dramatyczny 
kontrast”.

25 sierpnia 1971 roku sowieckie władze Lwowa postanowiły ostatecznie 
rozwiązać sprawę cmentarza. Dzieła zniszczenia dokonały czołgi i spychacze. 
Przy pomocy metalowych lin wywrócono kolumnadę, która nie została już 
odbudowana. Nie udało się wywrócić pomnika Chwały i  dwóch potężnych 
pylonów – pozostały tylko wyszczerbione ślady po stalowych linach. Nato-
miast napisy na nich – kilkadziesiąt miejsc bitew z  czasów obrony Lwowa 
– aby stały się nieczytelne ostrzelano z pistoletów maszynowych. Następnie 
spychacze zrównały pozostałe jeszcze mogiły, a gąsienicami rozjeżdżono grób 
Nieznanego Żołnierza. Tylko bliskość zabudowań spowodowała, że nie użyto 
materiałów wybuchowych. Kilka lat później na filarach katakumb, z których 
wyrzucono prochy poległych, zbudowano warsztat kamieniarski, a obok urzą-
dzono garaże i złomowisko samochodów oraz wytyczono drogę. Wywołało to 
liczne protesty, ale sowieckie władze nie odpowiedziały na żaden z nich. Do-
piero po upadku komunizmu rozpoczęto odbudowę cmentarza orląt. 
 

Literatura:
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Nicieja Stanisław, Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław 1990.
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LEOPOLD LIS KULA 
DZIELNY CHŁOPIEC

Najmłodszy pułkownik, bystry i  chytry jak lis, urodzony 11 listopada, je-
den z najodważniejszych żołnierzy, co „śmiał się śmierci w oczy i z trudów 
wszystkich kpił”, „zawsze na przedzie swego oddziału. W marszach po roz-
mokłym śniegu czy grudzie. Na równi ze swymi żołnierzykami cierpiąc głód 
i chłód, prowadzi ich niezawodnie do zwycięstwa”. 

Jego matka, spokrewniona ze słynnym romantycznym powieściopisarzem, 
kondotierem Michałem Czajkowskim (Sadykiem Paszą), założycielem pol-
skiej osady Adampol pod Stambułem, mówiła, że Leopold „począwszy naukę 
w szóstym roku życia, był zawsze chwalebny w nauce i obyczajach. Zamiłowa-
nie jego do wiedzy historycznej było ogromne, do jedzenia nie można go było 
oderwać od książek, a już rozszarpanie Polski nie było mu obojętnym. Głęboki 
wzrok dużych niebieskich oczu za niego odpowiadał, i widziało się, że jak do-
rośnie, to złe wytępi, a wszystko dobre zaprowadzi”.

„Bystry i chytry jak lis” 

Leopold wychowany na wsi, już jako dziesięciolatek, po szkole powszechnej, 
przyjęty został do rzeszowskiego II gimnazjum, które dzisiaj nosi jego imię 
[II LO]. Początkowo w szkole nie czuł się najlepiej. „Najmłodszy z całej kla-
sy, najwyższy wśród niej wzrostem, szczupły, wybujały nadmiernie, fizycznie 
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słabiej rozwinięty od swoich kolegów, nie czuł się pomiędzy nimi tak pew-
nie jak wśród swoich dawnych rówieśników, towarzyszy zabaw dziecinnych. 
Chcąc nowym kolegom dorównać, oddaje się z  zapałem sportom, szczegól-
nie niezmiernie wówczas popularnej piłce nożnej. W  naukach – dzięki ży-
wym zdolnościom i bystrej inteligencji – postępy czynił dobre i był wzorowym 
uczniem” – pisali jego biografowie, a  zarazem koledzy, Franciszek Demel 
i Wacław Lipiński. 

Interesował się historią, geografią, matematyką, natomiast z  języka pol-
skiego, łaciny czy przyrody nie miał najlepszych ocen. A do tego lubił wagaro-
wać. Jednak trzeba przyznać, że nie marnotrawił czasu poza szkołą, bo uciekał 
z lekcji, żeby np. w Olszynkach nad Wisłokiem założyć tajne stowarzyszenie 
gotujące się do walki o Polskę. Należał też do ruchu skautowego, z którego wy-
rosło harcerstwo. Miał nawet okazję zrobić dobre wrażenie na twórcy polskiego 
skautingu, Andrzeju Małkowskim, gdy ten w 1911 roku odwiedził Rzeszów. 
„Wszyscy byli wsłuchani w gawędę pana Andrzeja, a najbardziej Józek Kret 
i Leopold Kula. – Druhu Andrzeju, my czytamy «Skauta» i siedmiu z nas już 
założyło patrol «Lisów» – poinformował Poldek. – Jak się nazywasz? – zapytał 
Małkowski. – Kula, ale chłopaki wołają na mnie Lis. Mówią, że jestem bystry 
i chytry jak lis! – uzupełnił Poldek z lekką przechwałką” – pisał druh Aleksan-
der Kamiński, autor książki o Andrzeju Małkowskim, a także znanych Kamie-
ni na szaniec.

Szkolne przezwisko Leopolda, którym pochwalił się przed twórcą har-
cerstwa, z czasem na stałe zrosło się z  jego nazwiskiem. Skautowe ćwiczenia, 
czytanie map, marszobiegi będące raczej zabawami, szybko przestały wystar-
czać młodzieńcowi marzącemu o walce z bronią w ręku z zaborcami. W 1912 
roku jako jeden z pierwszych wstąpił do Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. 
Rok później w czasie ćwiczeń zauważył go sam Piłsudski. Duże wrażenie zro-
bił na Komendancie świetnie przeprowadzony przez 16-letniego Kulę manewr 
oskrzydlający. Dostał za to pochwałę przed frontem strzelców i już na zawsze 
zaskarbił sobie szczególną sympatię Piłsudskiego. Zaraz potem ukończył tajny 
kurs oficerski w  Zakopanem i  został zastępcą komendanta okręgu rzeszow-
skiego Związku. Wiedziało o tym niewiele osób. „Jeśli coś wyróżniało młode-
go zastępcę komendanta Związku Strzeleckiego, to mały karabinek, z którym 
paradował niewinnie na zakończenie roku szkolnego w czerwcu 1913 roku, ku 
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zdziwieniu i  przerażeniu nauczycieli i  dyrekcji II Państwowego Gimnazjum 
CK w Rzeszowie” – wspominał kolega „Lisa”, Stefan Przyboś.

A tymczasem Kula ćwiczył swój pluton składający się z siedmiu rzemieśl-
ników, kolejarzy, kilku profesorów, adwoka tów i akademików. Od razu też dał 
się poznać jako specjalista od dawania „szkoły”, ale był niewątpliwie jednym 
z najlepszych instruktorów w okręgu, choć miał zaledwie 16 lat. Wnosił „przy-
tem do pracy tyle młodzieńczej werwy i humoru, tyle zapalczywego rozmachu 
i  energii, że strzelcy przepadali za ćwiczeniami i  wykładami, prowadzonymi 
przez Lisa”, umiał wybornie łączyć „wielką wiedzę teoretyczną z umiejętnością 
jej praktycznego zastosowania”. Wyrobił sobie u  strzelców bezwzględny au-
torytet, „wywierając na nich wpływ przede wszystkim przykładem osobistym. 
Sam zawsze punktualny, dyscyplinowany, niezmordowany w pracy, miał prawo 
wymagać tego samego od innych, co rozumieli aż nadto dobrze jego strzelcy. 
To też wyniki okazały się świetne” – zauważali Demel i Lipiński. 

„Gdy ruszał na wojenkę, miał 17 lat”

Po strzałach w  Sarajewie i  wybuchu pierwszej wojny światowej, 3 sierpnia 
1914 roku otrzymał rozkaz mobilizacyjny. Zebrał więc kompanię ze swojego 
okręgu i odjechał do Krakowa. Spotkało go jednak poważne rozczarowanie, bo 
nie wyszedł z Oleandrów z Pierwszą Kadrową, ale został skierowany do Krze-
szowic, gdzie miał zająć się szkoleniem młodych legionistów. Na front wyru-
szył trochę później, 11 sierpnia, ale od razu wyróżnił się w pierwszych walkach 
pod Kielcami, gdzie dowodził 2. kompanią V batalionu Karaszewicza-Toka-
rzewskiego. Po awansie na podporucznika, w październiku 1914 roku, zadziwił 
wszystkich, gdy w  ciągu zaledwie kilkunastu dni zwerbował sobie kompanię 
ochotników z Łodzi.

W bitwie pod Krzywopłotami w brawurowym ataku jego chłopcy zdoby-
li Załęże. Jak wspominali żołnierze VI batalionu, obserwujący pole bitwy ze 
skraju wsi: „od strony góry zamkowej ukazała się w pewnej chwili kompania, 
porywająca się biegiem z  lasku w  kierunku Załęża. Od razu poznać można 
było Lisa, po jego długich nogach, jak biegł na czele kompanii z szablą wznie-
sioną nad głową, gnając swoją kompanię naprzód. Nagle Lis zwija się i pada 
na miejscu. Serca strzelców zadrżały, przejęte przerażeniem... Lecz oto, gdy 
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kompania minęła biegiem swego dowódcę, chcąc jak najprędzej dostać się pod 
zbawczą osłonę chałup Załęża – Lis porywa się na nogi, kilkoma susami doga-
nia kompanię i wraz z nią wpada do wsi. Okazało się, że to pochwa od szabli 
zaplątała mu się między nogi tak fatalnie, że upadł jak długi, łamiąc przytem 
na szczęście tylko pochwę od szabli...”. Mimo to rozeszła się pogłoska, że Lis 
zginął pod Krzywopłotami. Taka też wiadomość dotarła do jego rodziny i za-
nim doszedł do niej list żyjącego syna pogrążona była w rozpaczy i żałobie.

Ten wciąż nastoletni oficer wykazywał na wojnie wielki hart ducha, god-
ną podziwu dojrzałość i niezłomność. „Lis, wśród bitewnego zgiełku uśmiech-
nięty, a  zarazem poważny równocześnie kolega wśród gromady rówieśników 
i ojciec wśród swojej rodziny przechodził od okopu do okopu, pogodny i ser-
deczny, z  jasnym blaskiem w siwych swych oczach, które zdawały się mówić: 
przez wojenną sprawę, przez walkę i bój, które przeżywacie w tej chwili – pro-
wadzi droga do spełnienia waszych życzeń. W  zadziwiający sposób potrafił 
Lis pogodzić w sobie dwie osobowości: dowódcy i kolegi. Równie wymagający 
dla wszystkich i sprawiedliwy – zdobył sobie wkrótce nie tylko pełny autory-
tet, lecz i serca wszystkich bez wyjątku podwładnych. Młodziutki, przystojny, 
zdrowy, żywego temperamentu, wprost żywiołowy, doskonale harmonizował ze 
swoim otoczeniem, to też 3 kompania znana była ze swego humoru i dowcipu, 
który jej nie odstępował nawet w najgroźniejszych sytuacjach” – wspominał je-
den z jego kolegów.

Na początku 1915 roku wykorzystując przerwę w  walkach, Leopold, 
awansowany na porucznika, zaproponował, aby w tym czasie przygotować się 
do matury. Młodzi legioniści codziennie słuchali wykładów starszego wiekiem 
prawnika, sierżanta Wojtka Lwa, a Lis opanował język francuski i przestudio-
wał literaturę oraz filozofię. „W  rezultacie pod koniec odpoczynku pojechali 
wszyscy «studenci» do Wadowic, gdzie z pomocą Bożą – cokolwiek też i za po-
parciem szanownego grona profesorskiego – złożono egzamin maturalny. Co 
prawda wśród zacnego grona profesorskiego, o wiele większe zainteresowanie 
budziła osoba Lisa-Kuli, aniżeli odpowiedzi jego na temat wpływów literatury 
francuskiej na literaturę polską w XVII wieku, czy też poszukiwania niewia-
domej w równaniu I stopnia – niemniej dzięki troskliwej opiece przezacnego 
profesora Klisiewicza, starego jeszcze znajomego z  gimnazjum rzeszowskie-
go – delikwentów zbytnio nie przemęczano i tego samego dnia, po uroczystej 
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kolacji – mogli wrócić do pułku już jako ludzie «oficjalnie dojrzali». Trochę 
ich to śmieszyło... Owe trzymane w  zanadrzu świadectwa dojrzałości, które 
przecież każdy z nich, a zwłaszcza Lis-Kula wziął sobie sam na wiele miesię-
cy przedtem, kiedy wyruszał w pole, dotychczasową służbą, wytrwaniem wśród 
trudów i niebezpieczeństw aż nadto przecież zostały potwierdzone”.

„Złamał dziesięciokrotną przewagę wroga”

„Wielkanocne dni przeszły wspaniale. Lis, organizując w  okopach uroczyste 
święcone, zakupił za pieniądze złożone przez oficerów kompanii świątecz-
ne prowianty, które, ułożone w  jego ziemiance – prezentowały się znakomi-
cie. Przy ustrojonym choinkami stole zebrała się cała kompania, jeden pluton 
został w okopach przy karabinach groźnie leżących na przedpiersiu strzelnic. 
Ksiądz kapelan Żytkiewicz poświęcił, pluton oddał trzy zgrabne salwy w kie-
runku okopów rosyjskich, poczem przy niespokojnym świetle reflektorów ro-
syjskich nastąpił uroczysty podział święconego dla żołnierza. Wypadło na 
każdego: 1 jajko, 3/4 funta kiełbasy oraz funt białej bułki”.

A  po wiosennych walkach nad Nidą i  przełamaniu frontu rosyjskiego 
pod Gorlicami, „Lis” ze swoją kompanią, zwaną „lisowczykami”, wziął udział 
w wielkiej letniej ofensywie 1915 roku, uwalniającej Królestwo Polskie od Ro-
sjan. Jesienią na Wołyniu jeszcze jako niespełna 19-letni porucznik dowodził 
VI batalionem, a dwa dni później 7. Pułkiem Piechoty Legionów, brawurowo, 
jak zawsze, atakując Kukle. Sojuszniczy Niemcy przyznali mu pruski krzyż że-
lazny drugiej klasy. W grudniu w końcu pojechał na trzytygodniowy urlop do 
rodziny w Rzeszowie i pewnie wtedy zakochał się w siostrze swojego kolegi 
Helenie Irankównie.

Ze swoim VI batalionem, w  lipcu 1916 roku, walczył w krwawej bitwie 
pod Kostiuchnówką. O świcie 4 lipca, jak pisał dowódca batalionu kpt. Ma-
rian Kukiel, zbudził go głos „Lisa” „czysty, prawie radosny: obywatelu kapitanie, 
melduję, że jesteśmy pod ogniem huraganowym”… Potem Kukiel w swoim ra-
porcie meldował, że Leopold Kula „nadzwyczajnym męstwem i świetną inicja-
tywą bojową przyczynił się we wszystkie trzy dni bitwy do ocalenia batalionu 
i nawet całego 7 pułku od zagłady. Dnia 4 lipca dowodził obsadą wysuniętej 
pozycji w  lasku przed okopami batalionu. Kierując po mistrzowsku ogniem 
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Grupa oficerów VI batalionu z Leopoldem Lisem-Kulą, 1916 rok

gniazd strzeleckich i karabinu maszynowego pod ogniem bębniącym przeciw-
nika, przyczynił się do załamania dwu kolejnych szturmów wielką masą wroga 
przez park kościuchnowski na pozycje I baonu 5 pułku «Zuchowatych» pro-
wadzonych. Gdy zaś wymieniona pozycja została przez wroga od strony Pol-
skiej Góry osaczona i zdobyta, a masy piechoty rosyjskiej parły na tyły i prawe 
skrzydło VI baonu, porucznik Lis, dowodząc na zagrożonym i  zagiętym 
skrzydle, znakomitym kierownictwem ognia, złamał dziesięciokrotną przewa-
gę wroga, brawurowym zaś kontratakiem odepchnął ją daleko na prawo; tym 
umożliwił utrzymanie się batalionu na pozycjach aż do drugiego już z rzędu 
rozkazu odwrotowego. W drugim dniu bitwy, 5 lipca, nieprzyjaciel od strony 
Polskiego Lasku wdarł się na skrzydło prawe i tyły batalionu, jednocześnie zaś 
od frontu szturmował nasze okopy. Por. Lis szeregiem krótkich, brawurowych 
kontrataków umożliwił spokojny, uporządkowany odwrót, wycofanie karabi-
nów maszynowych i zadał wrogom ciężkie straty. Dnia 6 lipca, trzeciego dnia 
bitwy, por. Lis przyczynił się w ogromnej mierze do zniszczenia ogniem naszej 
piechoty jedenastu szwadronów znakomitej jazdy nieprzyjacielskiej, szarżującej 
przez wieś Wołczeck na drogę komunikacyjną i odwrotową wojsk naszych”. 
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Chwalili Lisa wszyscy dowódcy i sam Józef Piłsudski, ale on uważał, że po 
prostu sumiennie spełnił obowiązek żołnierski. Nie zrobił więc na nim wiel-
kiego wrażenia przyznany mu austriacki Krzyż Zasługi z dekoracją wojenną 
i mieczami, bo uważał, że „przede wszystkim jego podoficerom i żołnierzom 
należą się nagrody za wykazany hart i męstwo, za rzetelną, często wręcz świet-
ną pracę bojową, jaka coraz silniejszymi węzłami łączy go z  jego kompanią, 
jaka teraz zwłaszcza, w dniach Kościuchnówki, zespoliła go z żołnierzami na 
śmierć i życie”.

„Lisek” metodę dawał

W lipcu 1917 roku w wyniku odmowy złożenia przysięgi na wierność Niemiec 
(tzw. kryzys przysięgowy) Legiony Polskie zostały rozwiązane. Legionistów 
internowano lub wcielono do armii austriackiej. Zdegradowanego Leopolda 
Kulę wysłano na front włoski do Lombardii. „27 listopada 1917 roku, po skoń-
czeniu szkoły oficerów rezerwy w  Basowicy pod Triestem, został dowódcą... 
plutonu”, złożonego głównie ze Ślązaków, którzy za swym dowódcą poszliby 
w ogień. „Jada z nimi i pije, maszeruje w pierwszej czwórce, śpiewa z werwą 
swoim, pełnym, nieco fałszującym głosem wielce mądrą piosenkę; «Jechał se-
dlak do młyna, jupaj-dyna, jupaj-da». Mimo takiej atmosfery tęsknił za legio-
nami i  wymarzonym Wojskiem Polskim. Chociaż zdegradowany do stopnia 
sierżanta na każdym kroku podkreślał, że był legionowym oficerem i nawet do 
polowego munduru przypinał wszystkie zdobyte w  Legionach odznaczenia. 
Działając w konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej, prowadził niepod-
ległościową agitację wśród byłych legionistów służących w armii austriackiej. 
Robił wszystko, aby pomóc legionistom zagrożonym śledztwem, aresztem czy 
procesem lub tych, którzy nie wytrzymywali austriackich upokorzeń oraz re-
presji i załamywali się czy nawet próbowali targnąć się na swoje życie. 

„Wysyła ich tedy Lis pod najbardziej różnorodnymi pozorami [z  fron-
tu]: jedni jadą na studia, inni jako chorzy, inni wreszcie na podstawie rekla-
macji, największa jednak ilość na tzw. «lewe dokumenty». Przyjeżdżający 
z włoskiego frontu do kraju meldowali się w Krakowie w Głównej Komendzie 
Polskiej  Organizacji Wojskowej. Tam [ Julian] Wicz-Stachiewicz, niedawny ka-
pitan I  brygady, obecnie szef tajnej POW kierował żołnierzy w  teren. Legun 
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otrzymywał «lewy paszport», cywilne ubranie, przedostawał się do Kongresówki, 
gdzie natychmiast zabierał się do pracy. Przez tych to uciekinierów Lis zwykle 
podawał do kraju wiadomości i prosił o instrukcje”. Tych, których nie udało się 
odesłać z  frontu włoskiego, starał się chronić na miejscu. Kiedy Austriacy jako 
zbiorową represję wobec legionistów zastosowali zakaz noszenia brygadowej od-
znaki „Za wierną służbę”, „Lis” nie poprzestał tylko na obronie, ale od razu zaata-
kował, wydając rozkaz zdjęcia odznaczeń austriackich. „W jednym dniu znikły 
wszystkie dekoracje z piersi legionistów i żadne rozkazy, areszty i groźby sądami 
nic nie pomogły”. Poza tym „Lis” starał się także uświadamiać austriackich żoł-
nierzy przez budzenie świadomości narodowej i rozwijanie poczucia odrębności.

W  końcu wysłano go do ataku na włoską redutę Cordelazzo: „W  biały 
dzień, brodząc po pas w wodzie, na czele plutonu, przebiega Lis rzekę Piave. 
W ogniu, w świście kul, pędzi jak zawsze pierwszy na przedzie, niepomny, że 
jego austriaccy żołnierze ze «sturmbatalionu» ledwie nadążyć mu mogą. Jesz-
cze jeden skok. Wpada sam do okopu nieprzyjacielskiego. Oko w oko z ofice-
rem włoskim. Wymierzony w pierś Lisa pistolet. Sekunda, Lis rzuca pod nogi 
Włocha granat. Wybuch. Wróg pada martwy, ale wali się też z nóg jedenaście 
razy ranny Lis-Kula, kapitan Legionów, feldwebel – dowódca austriackiego 
plutonu. To nic. Reduta Cordelazzo jest zdobyta. Złoty medal na pierś jedena-
ście razy rannego komendanta szturmowego plutonu” – pisał Karol Koźmiński 
w Kamieniach na szaniec.

Rany leczył w szpitalu w Szambathely na Węgrzech, skąd nie wrócił już 
pod cesarską komendę. Na rozkaz Edwarda Rydza „Śmigłego” przedarł się 
przez front i dotarł do Bobrujska, gdzie stacjonował I Korpus Polski w Ro-
sji, dowodzony przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. „Prawie tysiąc 
kilometrów ciężkiej, najeżonej trudnościami drogi dzieli Odessę od Bobruj-
ska, w przebraniu najchętniej udając jeńca powracającego z niewoli, to znów 
żołnierza z polskich oddziałów komunistycznych, to wreszcie chłopa lub ro-
bociarza, koleją, pieszo, bądź wózkiem na przemian, wśród mrozów i śniegów, 
nocując częściej w  lesie, aniżeli pod dachem, przedziera się Lis przez morze 
rewolucji, docierając wreszcie 3 kwietnia do Bobrujska”. Tam zameldował się 
u Melchiora Wańkowicza, wtedy żołnierza I Korpusu Polskiego, który tak opi-
sał to spotkanie: „Usłyszałem dzwonek u drzwi. Wsunął się młody człowiek, 
żeby nie wzrost powiedziałbym, chłopak! Już za drzwiami szeptem spytał: 
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Obywatel Wańkowicz? – To ja... – odpowiedziałem szeptem. Przybysz usiadł, 
przebierając długimi nogami. Po chwili podniósł na mnie wzrok chłopięcy, ja-
sny i rozradowany. Wyciągnął rękę z mocno krótkiego rękawa. Tkwiła na nim 
okropnie wąska marynarczyna, humorystycznie przykrótka. Wsunął mi w rękę 
pomiętą kartkę, na której poświadczano, że major legionowy «Kortyn» – czy-
li właśnie on, został wysłany przez Polską Organizację Wojskową do objęcia 
w Bobrujsku komendy. – Moje prawdziwe nazwisko jest Kula, ale w Legionach 
miałem pseudonim: Lis! – wyłożył swoje personalia jak na patelni i  znowu 
spojrzał na mnie z czarującym uśmiechem”. 

Lis, a także dwaj inni oficerowie związani z POW – Przemysław Barthel 
de Weydenthal i Ignacy Matuszewski – próbowali powstrzymać kapitulanckie 
nastroje dowództwa korpusu względem Niemców. Wańkowicz, który również 
zaangażował się w peowiacki spisek, wspominał stosunki w korpusie i same-
go Lisa-Kulę: „(...) było bardzo ciężko. Korpus kradł i  rabował; tysiące mal-
wersacji było wokoło, zruszczenia, skretynizowania wyższych stopni, dziczenia 
niższych. Z  tego materiału trzeba było budować. Ludziom najchętniejszym 
ręce opadały. Konspiracja dla wojskowych jest rzeczą wstrętną. Jakże się tu do 

Wejście 1. pułku piechoty Legionów Polskich do Zambrowa, na czele kpt. Leopold Lis-Kula, listopad 1916 roku
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roboty brać, by szeregów, dla których spoistości życie by się dało, nie rozbijać? 
«Lisek» nam wszystkim metodę dawał. Każdego niemal za rękę brał i wiódł 
po tej jego ścieżce pracy. Miał ten najwyższy przymiot dowódcy, że podbijał 
osobiście każdego z podkomendnych. Nieraz zastanawiałem się, jak on to osią-
ga. Ale to były rzeczy nieuchwytne. Była to wielka, ogromna życzliwość dla 
każdego z nas, wielkie poszanowanie jego pracy. I taka młoda, jasna «Liskowa» 
uciecha, z każdej inicjatywy, z każdej spełnionej roboty”. Jednak spisek mło-
dych oficerów nie zapobiegł kapitulacji Korpusu przed Niemcami i pokonani 
musieli uciekać na Ukrainę, a gen. Dowbor-Muśnicki nazwał ich „łotrami, za 
obce działającymi pieniądze”.

W Kijowie Kula wrócił do pracy w POW i  jako jej komendant naczel-
ny na Ukrainie „rozmieszczał peowiaków po urzędach i dowództwach ukraiń-
skich, niemieckich i bolszewickich, miał swoich łączników przy dowództwach 
koalicyjnych, w  oddziałach polskich organizowanych na Murmanie, Syberii, 
Kubaniu” – wszystko z myślą o przyszłych walkach na tym terenie. 

„Mojemu dzielnemu chłopcu…”

Nie mógł zapewne Lis-Kula wymarzyć sobie lepszego prezentu urodzinowe-
go. W dniu, w którym skończył 22 lata, 11 listopada 1918 roku, Polska odzy-
skała niepodległość. Już jako major zimę spędził na froncie, wykazując znów 
swe wojskowe talenty. Wtedy skierowano wniosek do odznaczenia go orde-
rem Virtuti Militari. W lutym 1919 roku otrzymał czterodniowy urlop. Wte-
dy też postanowił oświadczyć się Helenie Irankównie, siostrze swego kolegi 
Kazimierza Iranka- Osmeckiego (legionisty, członka POW, płk. WP, w czasie 
II  wojny światowej emisariusza, cichociemnego, oficera Komendy Głównej 
AK i  uczestnika powstania warszawskiego). Odwiedził też rodziców i  licz-
ne rodzeństwo. „Nie wiem czemu, ale nigdy tak mi żal nie było wyjeżdżać 
z domu jak teraz” – mówił siostrze. „Nigdy nie zapomnę, jak tulił mnie przy 
pożegnaniu, jak jeszcze wracał się kilkakrotnie od drzwi i żegnał się z nami. 
Wówczas to po raz pierwszy widziałam łzy w  jego oczach, zawsze przecież 
wyjeżdżał z uśmiechem, żegnając nas radosnymi słowami: wrócę, wrócę, zno-
wu się zobaczymy. Tym razem powrotu nie obiecywał” – zapamiętała z kolei 
dzień rozstania siostra.
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Pojechał jeszcze do Warszawy, gdzie stanął przed komendantem Pił-
sudskim, który żartował: „Cóż ty sobie myślisz, chłopcze. Najpierw do matki 
jeździsz, a później do mnie”. 10 lutego 1919 roku asystował Naczelnikowi Pań-
stwa przy otwarciu pierwszego sejmu niepodległej Rzeczpospolitej. Zapropo-
nowano mu objęcie dowództwa formowanego w Jabłonnej 1 Pułku Piechoty 
Legionów. Odmówił, wolał wrócić na front.

W czasie ataku na zajęte przez Ukraińców miasteczko Torczyn, 6 marca 
1919 roku, został ciężko ranny w pachwinę. Natarcie zakończyło się sukcesem, 
ale jego rana okazała się śmiertelna. Opatrzony jeszcze przez ukraińską sani-
tariuszkę zmarł następnego dnia nad ranem. Kilkanaście godzin później Sztab 
Generalny WP awansował go do stopnia pułkownika. 

„13 marca 1919 r. na placu Saskim w Warszawie, jeszcze po raz ostatni 
miało słońce wiosenne objąć zwłoki tego żołnierza i  ostatni raz mieli tu do 
nich przemówić towarzysze broni” – pisał Juliusz Kaden-Bandrowski. Na 
trumnie najmłodszego pułkownika Naczelnik Państwa złożył wieniec ze wstę-
gą „Mojemu dzielnemu chłopcu – Piłsudski”. Pułkownik Lis-Kula spoczął na 
cmentarzu w Rzeszowie. W 1932 roku na placu farnym odsłonięto jego po-
mnik (rzeźbiarzowi, prof. Edwardowi Wittigowi, pozował brat Leopolda – 
Leon, w 1940 roku monument zburzyli Niemcy). W uroczystości wziął udział 
prezydent Mościcki oraz żona marszałka Piłsudskiego Aleksandra z córkami, 
a  także rodzeństwo i  matka poległego. Adam Kowalski, szwagier Kazimie-
rza Sosnkowskiego, autor wielu legionowych piosenek, jedną z nich poświęcił 
Dzielnemu Chłopcu. 

Literatura:
Demel Franciszek, Lipiński Wacław, Pułkownik Leopold Lis-Kula, przedmowa Aleksandra 
Piłsudska, Warszawa 1932.
Piątek Andrzej, Powiew Legendy, Rzeszów 2004.



Gen. Józef Haller dbał o swój majestatyczny wizerunek, był uwielbiany przez Polaków.  Zdjęcie z ok. 1918 roku
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JÓZEF HALLER
BŁĘKITNY GENERAŁ

„Naród polski jak dawniej spełniał misję obrony wiary i cywilizacji chrześci-
jańskiej, musi obecnie podjąć się misji wprowadzenia zasad etyki chrześci-
jańskiej nie tylko w życie indywidualne i w życie rodzinne, ale także i w ży-
cie publiczne, narodowe i międzynarodowe” – pisał w swoich Pamiętnikach 
gen. Józef Haller.

Hallerowie, wedle jednej tradycji, wywodzili się od tyrolskich kowali, którzy 
w XVIII wieku przyjechali do Krakowa i zamienili się w kupców, a zgodnie z in-
nymi ustaleniami byli rodziną kupiecką od wieków zasiedziałą pod Wawelem. 
W 1795 roku przodek generała, Marcin Alojzy, dzięki nabyciu majątków ziem-
skich, otrzymał od cesarza Franciszka II tytuł szlachecki, stając się Marcinem 
Hallerem von Hallenburgiem. Kilka lat później nobilitowano wszystkich jego 
potomków. Jeden z  wnuków Marcina, Cezary, brał udział w  Wiośnie Ludów 
i powstaniu styczniowym (założył powstańczy szpital w swoim Hotelu Saskim), 
za co stracił majątek i siedział w więzieniu. Jego brat Władysław był ojcem Sta-
nisława, generała i  szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, więźnia Sta-
robielska, zamordowanego przez Sowietów w 1940 roku. Trzeci brat, Henryk, 
kupił dwustuhektarowy majątek z  modrzewiowym dworkiem w  Jurczycach, 
między Krakowem a Lanckoroną, w którym urodził się Józef. W nim też, z licz-
nym rodzeństwem, wychowywał się do dziewiątego roku życia. 

j
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C.k. służba

Rodzina była głęboko patriotyczna i religijna, jej członkowie, w tym Józef, na-
leżeli do Sodalicji Mariańskiej i  do Trzeciego Zakonu Świeckiego Francisz-
kańskiego (tercjarzy). Dzieci edukowane w domu zaczytywały się najchętniej 
w literaturze romantycznej. Najstarszy brat, August, imponował młodszym, re-
cytując na spacerach utwory trzech wieszczów. Józef wspominał także, że: „Lu-
biliśmy odwiedzać Kraków, a w nim zwłaszcza Wawel z grobami królewskimi 
i kościół Panny Maryi oraz Sukiennice. Jeździło się wtedy jeszcze końmi. Inne 
piękne wycieczki były do Tyńca i na Bielany”. 

Po przeprowadzce do Lwowa chłopcy zostali wysłani do szkoły. Józef cho-
dził do gimnazjum niemieckiego na Wałach Hetmańskich, a  od 1886 roku 
razem z  braćmi Edmundem i  Cezarym do wojskowej niższej szkoły realnej 
w Koszycach. Po jej ukończeniu przeszedł w 1890 roku do wyższej szkoły re-
alnej, czyli korpusu kadetów w Hranicach i w końcu do Akademii Wojskowo
-Technicznej w Wiedniu na Wydział Artylerii. Na urodziny cesarza, 18 sierpnia 
1895 roku, został c.k. podporucznikiem i podjął służbę w 11. Pułku Artylerii 
we Lwowie. Młody oficer wkrótce spotkał swoją przyszłą żonę, Aleksandrę 
Salę, córkę marszałka powiatu brodzkiego i wicemarszałka sejmowego Wydzia-
łu Krajowego we Lwowie, członka Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. 
Poznali się pod kościołem św. Józefa w Podhorcach na Zielone Świątki 1897 
roku i pobrali sześć lat później, za specjalną zgodą dowództwa. „Spacery nasze 
po ogrodzie tzw. Pojezuickim z wiosną oraz korzystanie z dobrych przedstawień 
w  teatrze lwowskim zapełniały nam czas, jak też i  zwiedzanie wystaw sztuk 
pięknych i muzeów, co bardzo lubiliśmy oboje” – wspominał po latach generał.

Haller dosłużył się w c.k. armii stopnia kapitana. W pułku był adiutan-
tem, oficerem prowiantowym, kasowym, liniowym, kierownikiem strzelnicy, 
a także instruktorem w szkole jednorocznych ochotników, czyli w szkole pod-
chorążych rezerwy oraz jej komendantem. W czasie inspekcji wykryto, że pro-
wadził wykłady po polsku, ale wyjaśnił, iż pozwala na to uchwała parlamentu. 
Po dwunastu latach służby przełożeni chwalili go za mocny i prawy charakter, 
wesołe usposobienie, a także za to, że jest surowy, twardy i honorowy. Przełoże-
ni ocenili, iż był dobrym oficerem, należycie wypełniał służbę oraz znał się na 
zagadnieniach strzeleckich i na hodowli koni. Był odważnym i bardzo dobrym 
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jeźdźcem. Wskazano, że świetnie orientuje się w  terenie i  szybko rozwiązuje 
zagadnienia taktyczne. Scharakteryzowano go jako człowieka silnego charakte-
ru, sprawiedliwego, wytrwałego i utalentowanego. Cztery lata później, w 1911 
roku, odszedł ze służby na emeryturę i został przeniesiony w stan spoczynku.

Haller wyniósł jeszcze z  domu przekonanie, że pomaganie innym oraz 
praca dla dobra społeczeństwa i narodu jest obowiązkiem każdego. Ponieważ 
nie był zamożny, służył swoją pracą i przykładem. Wydzierżawił majątek Wy-
socko pod Brodami i przykładnie na nim gospodarował. Uczęszczał na kursy 
rolne organizowane przez Akademię Rolniczą w  Dublanach i  był inspekto-
rem w Towarzystwie Kółek Rolniczych we Lwowie, założonym m.in. przez ks. 
Stanisława Stojałowskiego. Zgłosił się także do Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, w którym został instruktorem wojskowym. Współpracował też z An-
drzejem Małkowskim, twórcą polskiego skautingu. 

Gen. Józef Haller przemawia przed Pomnikeim Grunwaldzkim w Krakowie. 
Uroczystość poświęcenia sztandaru krakowskiego oddziału Związku Hallerczyków 

na placu Jana Matejki w Krakowie, 1931, fot. archiwum NAC
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Żelazna Brygada

Z  chwilą wybuchu wojny został zmobilizowany do armii austriackiej, ale 13 
sierpnia 1914 roku uzyskał zgodę na przejście do służby w Legionach Polskich 
i zajął się formowaniem Legionu Wschodniego. Tworzyli go ochotnicy z Dru-
żyn Sokolich, części Polskich Drużyn Strzeleckich i  Drużyn Bartoszowych. 
Wobec zagrożenia Lwowa przez wojska rosyjskie, pod koniec sierpnia Legion 
liczący 6 tysięcy żołnierzy został wyprowadzony do Mszany Dolnej, ale tu z po-
wodu sprzeciwienia się złożenia przysięgi na wierność cesarzowi, został roz-
wiązany. Tylko około 800 ochotników przeszło razem z Hallerem do Legionu 
Zachodniego. Utworzono z nich 3. Pułk Piechoty, który wszedł w skład formo-
wanej II Brygady Legionów. 

W  końcu września pułk został przewieziony koleją na Węgry. Legio-
niści otrzymali zadanie przekroczenia Karpat i oczyszczenia z nieprzyjacie-
la doliny Bystrzycy już w Galicji. Przez przełęcz Pantyrską przeszli słynną, 
zbudowaną w ciągu kilku dni, pięciokilometrową Drogą Legionów. Po przej-
ściu Karpat, siły legionowe zgrupowały się w okolicy Rafajłowej i Zielonej. 
23 października doszło do trzygodzinnego starcia z Rosjanami pod Pasiecz-
ną, w czasie którego kpt. Haller został ranny w prawe ramię, ale mimo to nie 
opuścił pola bitwy. Do najcięższego boju doszło 29 października pod Mo-
łotkowem, w którym Legiony straciły 200 zabitych, 480 rannych, 200 zagi-
nionych i wziętych do niewoli. Po porażce oddziały wycofały się do Zielonej, 
Rafajłowej i na południowe stoki Karpat.

Stacjonując w Rafajłowej, legioniści Hallera bronili dostępu na przełęcze 
Rogodzy i Pantyru. Kiedy Rosjanie zajęli Zieloną, a oddziały austro-węgier-
skie wycofały się w góry, Rafajłowa pozostała jedyną placówką obronną po ga-
licyjskiej stronie Karpat. Nazwali wtedy tę swoją placówkę, u podnóża Karpat, 
gdzie sami byli gospodarzami, „Rzecząpospolitą Rafajłowską”. Warunki były 
tam jednak skrajnie trudne. Haller zwrócił na to uwagę delegacji NKN, która 
wizytowała oddziały w grudniu 1914 roku. Zarzucił Komitetowi brak opieki 
nad żołnierzami, „którzy pełnili służbę zupełnie bez butów, mając nogi owi-
nięte szmatami, inni chodzą od kilku tygodni bez koszuli, lub też w bieliźnie 
od miesiąca i dłużej niezmienianej, w której roi się od robactwa, innym zno-
wu przegląda bielizna z podartego w strzępy ubrania”. Delegaci NKN byli pod 
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wrażeniem stosunku legionistów do dowódcy: „czczą go i szanują jak ojca, bo 
też ppłk Haller często rozmawia prywatnie z żołnierzami, a także że odstąpił 
parękroć własną bieliznę żołnierzom”. W wigilię niemal każdemu żołnierzowi 
składał życzenia, łamiąc się z nim opłatkiem.

W okresie „Rzeczpospolitej Rafajłowskiej” Haller, jak podkreślał Bolesław 
Roja, miał „dobry humor, jak to z reguły u niego bywa” i  „nie pozbył się, jak 
dawniej, głośnego z lada czego śmiania się poprzez swoje poczciwe krokodyle 
zęby”. Przy bliższym poznaniu był „serdeczny i uczynny służbowo i koleżeń-
ski”, a  także „żywy, wszystkim w związku ze służbą interesujący się”. Dobrze 
znał podległych mu oficerów i  potrafił znaleźć z  nimi wspólny język, a  jeśli 
kierował się intuicją, „spostrzeżenia jego były trafne”. Zarzucał mu natomiast 
zbytnie wdawanie się w  szczegóły. Pisze jednak, że gdy: „płk Haller wrócił 
z urlopu do Rafajłowej pod wieczór 24 stycznia 1915 r., a 25 objął z powrotem 
dowództwo grupy. Nie posiada się z radości, żeśmy tak tych Moskali, jak po-
wiada «wykropili», zwłaszcza wyściskuje prawicę mnie i dowódcom batalionów, 

Generał Józef Haller, dowódca Błękitnej Armii, i Naczelnik Józef Piłsudski, 21 kwietnia 1919 roku
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chociaż po części także Haller sam do tego «wykropienia» Moskali przyczynił 
się swoimi poprzednimi zarządzeniami, uwagami i omawianiem ze mną akcji 
na wypadek zaatakowania nas z frontu”.

Po pół roku ciężkich walk i  prawie całkowitym wyczerpaniu, II Bryga-
da została skierowana na wypoczynek do Kołomyi, gdzie ją zreorganizowano 
i  wyposażono w  nowoczesny sprzęt, a  Haller awansował do stopnia pułkow-
nika. Gdy w  kwietniu 1915 roku jednostka wyruszyła na front bukowińsko
-besarabski, on pojechał do Królestwa. Odwiedził po drodze, w Wiedniu, żonę 
i 9-letniego już synka, a następnie udał się do Piotrkowa, skąd z Władysławem 
Sikorskim, szefem Departamentu Wojskowego NKN, wyruszyli 5 maja 1915 
roku samochodem do Warszawy, na spotkanie z  Józefem Piłsudskim. Koło 
Częstochowy mieli jednak wypadek, w którym Haller doznał skomplikowanego 
złamania lewej nogi. Mimo długotrwałego leczenia, m.in. w klinice w Wiedniu, 
nie odzyskał już nigdy pełnej sprawności – do końca życia utykał i nie rozstawał 
się z laską. 

Na Wołyniu, w  lipcu 1916 roku, Haller został mianowany brygadierem 
i komendantem II Brygady, która nie poszła drogą I Brygady po dymisji Pił-
sudskiego i pozostała wierna NKN i Austro-Węgrom.

„Życie oddać za świętą sprawę”

Akt 5 listopada Haller przyjął z pełną wiarą. Współdziałanie z państwami cen-
tralnymi porzucił dopiero po traktacie brzeskim z 9 lutego 1918 roku, kiedy 
Niemcy i Austro-Węgry oddały Ukrainie Chełmszczyznę. Wypowiedzeniem 
posłuszeństwa cesarzowi było przedarcie się II Brygady Legionów, w  nocy 
z 15 na 16 lutego 1918 roku, pod Rarańczą, przez front austriacki i marsz na 
Ukrainę, do II Korpusu Polskiego. Po honorowej kapitulacji wobec Niemców 
w maju 1918 roku pod Kaniowem, gen. Haller przedostał się do Moskwy i da-
lej do Murmańska, skąd 3 lipca odpłynął do Wielkiej Brytanii, a  potem do 
Francji. Tam „spadł Dmowskiemu, jak z nieba” i na początku października Ko-
mitet Narodowy Polski wyznaczył go na dowódcę Armii Polskiej we Francji. 
W liście dziękczynnym do komitetu Haller pisał, że „jak dotąd nie będę miał 
nigdy celów innych na oku, jak tylko dobro Ojczyzny. Chcę pracować tylko 
i jedynie dla dobra Polski całej, której wolność, zjednoczenie, własne wybrzeże 
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morskie i  niepodległość całkowitą muszą wywalczyć i  zapewnić wojska pol-
skie”. A w pierwszym rozkazie, wydanym po nominacji z 6 października, doda-
wał, iż „nie skruszy Polska kajdan niewoli póki nie będą zdruzgotane Niemcy 
i Austria. Siłą oręża odebrać trzeba Warszawę, Kraków, Wilno i Lwów, Poznań 
i Gdańsk”. Wtedy też został zaprzysiężony na Naczelnego Wodza w Nancy, 
gdzie mieściła się główna kwatera wojsk polskich. „Przysięgam przed Panem 
Bogiem Wszechmogącym w Trójcy św. jedynym, na wierność Ojczyźnie mojej, 
Polsce, jednej i niepodległej, przysięgam, iż gotów jestem życie oddać za świętą 
sprawę jej zjednoczenia i wyzwolenia, bronić sztandaru mego do ostatniej kro-
pli krwi, dochować karności i posłuszeństwa mojej zwierzchności wojskowej, 
a w całym postępowaniu moim strzec honoru żołnierza polskiego”. 

Do Polski „błękitny generał” przyjechał ze swoją armią, pierwszym trans-
portem, 20 kwietnia 1919 roku. Dowodził zwycięską ofensywą przeciwko 
Ukraińcom w Małopolsce Wschodniej, a potem frontem południowo-zachod-
nim (śląskim i  cieszyńskim). Jako generał broni w  końcu października 1919 
roku objął dowództwo frontu pomorskiego i do lutego 1920 roku na jego czele 
odzyskał dla Rzeczypospolitej Pomorze, symbolicznie zaślubiając Polsce Bał-
tyk przez wrzucenie pierścienia do zamarzniętej Zatoki Puckiej, co kaszubscy 

Zaślubiny Polski z morzem – generał Józef Haller rzuca pierścień w Bałtyk, 10 lutego 1920, fot. NAC



– 314 –

rybacy uznali za dobry znak. „Oto dziś dzień krwi i chwały. Jest on dniem wol-
ności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale 
i nad morzem polskim. Zawdzięczamy to przede wszystkim Miłosierdziu Bo-
żemu, a potem tym wszystkim, którzy w walce nie ustawali” – mówił podczas 
uroczystości. 

Wiosną 1920 roku po raz pierwszy od czterech lat wyjechał na urlop do 
Zakopanego i Krynicy, aby podleczyć zdrowie, ale krynickiej kuracji nie było 
dane mu dokończyć. Z Warszawy przyjechało specjalnym pociągiem dwóch 
wysokich oficerów, którzy przywieźli wezwanie od rządu i Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego. „Mówiąc o sytuacji na froncie, stwierdzał Naczelny 
Wódz, że wszystkie armie wołają o rezerwy, a Naczelne Dowództwo nie dys-
ponuje już żadnymi rezerwami i wszystko jest płynne. Na końcu powiedział 
mi, że mianuje mnie członkiem Rady Obrony Państwa, która wraz z rządem 
ma decydować o wszystkim. Na Radzie Obrony Państwa postawiłem wniosek 
o  zorganizowanie stutysięcznej Armii Ochotniczej, która by mogła z  jednej 
strony zapełnić luki w armii czynnej, z drugiej strony przez młody element 
podnieść morale, które mocno ucierpiało w czasie odwrotu. Na tejże Radzie 
Ochrony Państwa zostałem zamianowany generalnym Inspektorem Armii 
Ochotniczej”. 

Na apel generała do wszystkich stanów o zgodne współdziałanie: „Musi-
my śmiało spojrzeć niebezpieczeństwu w oczy, a wiara w zwycięstwo niechaj 
spotęguje nasze siły” – zgłosiło się pod jego dowództwo sto tysięcy ochotni-
ków, którzy wnieśli do armii wysokie morale, zapał do walki i wiarę w zwycię-
stwo nad bolszewikami zdobyte ostatecznie w bitwie warszawskiej.

W  1922 roku gen. Haller został posłem z  ramienia Chrześcijańskiego 
Związku Jedności Narodowej, ale jego kariera polityczna nie rozwinęła się po-
myślnie. Ostry sprzeciw wobec wyboru na prezydenta Gabriela Narutowicza, 
po jego zabójstwie, ściągnął na generała oskarżenia i słowa potępienia ze strony 
m.in. byłych legionistów II Brygady, a nawet udział w pojedynku z później-
szym premierem Marianem Kościałkowskim. Choć Haller nie oddał strzału, 
został wykluczony na kilka lat z  Sodalicji Mariańskiej. Ostatecznie w  1923 
roku zrezygnował z mandatu poselskiego i funkcji przewodniczącego Naczel-
nej Rady Harcerskiej. 



– 315 –

Po przewrocie majowym został przeniesiony w  stan spoczynku, gospo-
darował w swoim majątku, działał społecznie w Czerwonym Krzyżu, Związ-
ku Hallerczyków i  organizacjach katolickich. Należał do Frontu Morges 
i Stronnictwa Pracy. W czasie drugiej wojny światowej był ministrem bez teki 
w  rządzie na uchodźstwie. Z emigracji nie wrócił do komunistycznej Polski. 
W Londynie zawierzył swą rodzinę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: „Czuli-
śmy się szczęśliwi. Te dwa wielkie wydarzenia: pielgrzymka do Rzymu w Roku 
świętym i poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa uświadomiły 
nam wyraźnie to, co w duszach naszych podświadomie już tkwiło, że w po-
rządku rzeczy na pierwszym miejscu jest nasza Ojczyzna niebiańska i jej pod-
porządkowana nasza ziemska Polska”. Generał zmarł 4 czerwca 1960 roku. Po 
33 latach jego prochy zostały sprowadzone do Ojczyzny i spoczęły w krypcie 
kościoła garnizonowego św. Agnieszki w Krakowie.

Literatura:
Haller Józef, Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964.
Orłowski Marek, Generał Józef Haller 1873-1960, Kraków 2007.



Ks. Ignacy Skorupka (1893-1920)



– 317 –

KS. IGNACY SKORUPKA
ZA BOGA I OJCZYZNĘ

„Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o bitwie warszawskiej (...) Było 
to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się wytłumaczyć 
w sposób czysto naturalny, i dlatego zostało nazwane «Cudem nad Wisłą». To 
zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. (…) Wspominamy 
m.in. bohaterskiego kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko 
stąd, pod Ossowem” – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w praskiej katedrze 
w Warszawie w 1999 roku. 

Skorupkowie wywodzili się z  podlaskiego zaścianka – wioski Skorupki, ale 
dziadek Ignacego przeniósł się do Warszawy w drugiej połowie XIX wieku 
i jego syn, a ojciec przyszłego księdza, Adam, pracował już jako urzędnik to-
warzystwa ubezpieczeniowego, a potem kasjer warszawskiego magistratu. Jego 
żona Eleonora z Pomińskich, córka powstańca styczniowego, urodziła Igna-
cego 31 lipca 1893 roku w Warszawie. Wychowywała go w duchu żarliwego 
katolicyzmu i patriotyzmu. Atmosfera ta ukształtowała młodzieńczą duszę. 

Kapłan, nauczyciel, patriota

Po zakończeniu gimnazjalnej edukacji, w 1909 roku, Skorupka wstąpił do war-
szawskiego seminarium duchownego. W czasie wakacji praktykował w parafii 
w Klembowie w powiecie wołomińskim, a po święceniach subdiakona, jesienią 

j
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1914 roku, wysłano go do Akademii Duchownej w Piotrogrodzie. Zaraz po 
przyjeździe założył w  Akademii kółko literackie „Polonia”, na spotkaniach 
którego wygłaszał odczyty, np. o  Warszawie w  poezji Artura Oppmana (Or
-Ota). Pisał także patriotyczno-religijne wiersze. Po roku do syna dołączy-
ła matka z pozostałym rodzeństwem, ewakuowana z Warszawy w lipcu 1915 
roku. Ignacy musiał opiekować się rodziną, tym bardziej, że mama długo cho-
rowała. Z tego też powodu nie zaliczył jednego z egzaminów i stracił prawo 
do dalszej nauki w Akademii. 26 stycznia 1916 roku z rąk ks. arcybiskupa Jana 
Cieplaka (zamordowanego w 1923 roku przez bolszewików) przyjął święcenia 
kapłańskie. Potem był przez kilka miesięcy proboszczem parafii w Bogorodsku 
koło Moskwy, a następnie do sierpnia 1918 proboszczem w Klińcach (obecnie 
Klincy) w guberni czernihowskiej, gdzie w miejscowym gimnazjum wykładał 
również religię, język polski, łacinę i grekę. Został tam naturalnym przywódcą 
i opiekunem dwóch tysięcy Polaków, którzy z powodu wojny zostali zmuszeni 
do opuszczenia Polski i osiedli w Klińcach. Dla nich zorganizował tajną grupę 
polskich harcerzy, szkołę początkową dla polskich dzieci oraz teatr amatorski, 
w którym wystawił Betlejem polskie Lucjana Rydla. Starał się poza tym o przy-
spieszenie ewakuacji swych podopiecznych do Polski, a następnie tę ewakuację 
organizował i sam wyjechał w końcu sierpnia 1918 z jedną z wracających do 
Polski grup.

Przez rok był najpierw wikarym w parafii Przemienienia Pańskiego w Ło-
dzi, gdzie założył i  prezesował Towarzystwu „Oświata”, mieszczącemu się 
w  szkole przy ul. Placowej, której był prefektem, podobnie jak w  ośmiokla-
sowym gimnazjum żeńskim Romany Konopczyńskiej-Sobolewskiej oraz na 
kursach wieczorowych Mieczysława Barczewskiego. We wrześniu 1919 roku 
przeniesiono go do Warszawy na stanowisko notariusza i archiwisty warszaw-
skiej Kurii Metropolitalnej. Tam zajmował się administracją „Wiadomości 
Archidiecezjalnych Warszawskich”. Był również kapelanem Ogniska Rodzi-
ny Marii przy ul. Zamoyskiego 30, prowadzonego przez siostry franciszkanki 
dla 200 sierot. Poza tym został prefektem w szkole kolejowej przy ul. Chmiel-
nej, w  szkole i na wieczorowych kursach handlowych Tomasza Łebkowskie-
go. Głosił kazania w kilku warszawskich kościołach, a w Wielkim Poście 1920 
roku przygotował cykl kazań pasyjnych w Katedrze św. Jana.
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„Piękniejszą miał duszę”

Na początku lipca 1920 roku ks. Skorupka zwrócił się do władz kościelnych 
o pozwolenie objęcia funkcji kapelana wojskowego. Gdy mu odmówiono, po-
prosił o  zgodę biskupa polowego Stanisława Galla, który przydzielił go do 
garnizonu praskiego. Odtąd w koszarach i  na dworcach spowiadał żołnierzy 
wyruszających na front. 

Ks. abp kardynał Aleksander Kakowski wspominał, że marszałek Józef 
Piłsudski, gdy bolszewicy stali już u  bram Warszawy, widząc upadek ducha 
żołnierzy i oficerów, domagał się: „Kapelanów, dobrych kapelanów dla armii, 
którzy by szli w  szeregach razem z  żołnierzem, w  okopach podnosili go na 
duchu”. Kardynał spełnił życzenie Piłsudskiego i ogłosił wezwanie do ducho-
wieństwa. „Usłuchano wezwania mojego i  innych biskupów. Księża stanęli 
w szeregach, jedni jako kapelani, inni jako sanitariusze. Szczególniej młodzież 
seminariów duchownych poszła z zapałem do szeregów” – pisał abp Kakow-
ski, który zapamiętał dobrze ks. Skorupkę – „młody i pięknej powierzchowno-
ści kapłan, który jeszcze piękniejszą miał duszę”. Od 8 sierpnia Skorupka był 
kapelanem lotnym formującego się w budynku szkoły im. Władysława IV na 
Pradze 1. batalionu 236. Pułku Piechoty Armii Ochotniczej, złożonego głów-
nie z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. W jednej z klas urządził kaplicę.

Chcąc pójść na front z tym batalionem, zwrócił się o zgodę do kardyna-
ła Kakowskiego: „Zgadzam się rzekłem. Ale pamiętaj, abyś ciągle przebywał 
z żołnierzami w pochodzie i w okopach, a w ataku nie pozostawał w tyle, ale 
szedł w pierwszym rzędzie”. „Właśnie dlatego, odrzekł, chcę iść do wojska” – 
wspominał kardynał. 

Ks. Skorupka wyruszył ze stułą narzuconą na mundur, a na szyi zawiesił 
krzyż ofiarowany przez przełożoną Zakładu Rodziny Maryi. W  testamencie 
napisał: „Proszę mnie pochować w albie i ornacie”. Słychać już było bolszewic-
kie armaty, gdy oddział otrzymał rozkaz wymarszu i zajęcia pozycji pod Osso-
wem. 14 sierpnia ks. Skorupka powiedział: „Jutro przyniesie nam zwycięstwo, 
bo Najświętsza Matka Boża jest z nami”.

Ranek 14 sierpnia spowity był gęstą mgłą. Bolszewicy wykorzystali ją do 
natarcia. Gdy rozpoczął się pierwszy atak, ks. Skorupka szedł w pierwszym sze-
regu. Dowódca batalionu ppor. Mieczysław Słowikowski zauważył jakby kapelan 



Obraz Jerzego Kossaka ukazujący nie tylko odwagę duchownego, ale przede wszystkim opiekę Matki Bożej.  
Cud nad Wisłą. Bitwa Warszawska, odsłona 2, olej na płótnie, 1930, własność prywatna
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potknął się, ale nie widział, co stało się potem. „W tych bojach, w pierwszym 
ich dniu, rozpromieniał na całą szerz narodu bohaterską śmiercią swoją ksiądz 
Ignacy Skorupka. Nadziewa na ramiona znak swojej służby: stułę kapłańską, bie-
rze w dłonie krzyż i krzyżem tylko uzbrojony, wkracza w czołgające się po polu 
tyraliery. Idzie wyniosły, z krucyfiksem wzniesionym ponad głową, by zewsząd, 
jak najdalej widziano, że Chrystus umęczony maszeruje jak prosty żołnierz 
z polskimi rycerzami. Przed nim grad kul karabinowych, ulewa kulomiotów; raz 
po raz wali przed nimi obok niego szrapnel bolszewicki, granaty wyrywają mu 
drogę spod nóg, a on modlitwą i wiarą już uniesiony tam, w górę do Stwórcy, 
a to już jedno już tylko imię, imię Polski, mający w pamięci, kroczy – ucieleśnio-
ny pomnik heroicznego obowiązku. Już jest w kurzawie takiej kul, że nie widać 
go spoza niej, tylko błyszczy krzyż nad głową jego. Tym, co padają, krzyż ów 
pokazuje drogę do nieba. Tym, co jeszcze żyją, krzyż księdza Skorupki przypo-
mina, za co walczą. Więc wzrasta nieugiętość obrońców. Za Boga i Ojczyznę! 
Podwajają się siły, utysiąckrotnia się ich wola zwyciężenia. Aż nareszcie kula nie-
przyjacielska zabija świętego kapłana. Któż podejmie się opisać, co na ten widok 
powstaje w sercach żołnierzy!? Ile się żądzy zrodziło odwetu, pokarania wroga za 
ten zgon?!! Na okrytym chwałą polu 10. Dywizji pełen nieśmiertelnej glorii po-
został trup księdza Ignacego Skorupki. To miejsce jest uświęcone” – pisał znany 
wojenny korespondent, Adam Grzymała-Siedlecki.

Ciało księdza Skorupki odnaleziono dopiero wieczorem. Komunikat Szta-
bu Generalnego WP z 16 sierpnia stwierdzał „bohaterską śmierć ks. kapelana 
Ignacego Skorupki (…), który w stule i z krzyżem w ręku przodował atakują-
cym oddziałom”. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 sierpnia w Warszawie, 
w kościele garnizonowym przy ul. Długiej, a następnie na Powązkach z udzia-
łem najwyższego duchowieństwa oraz przedstawicieli rządu i  generalicji. Ge-
nerał Józef Haller, dowódca Armii Ochotniczej, udekorował trumnę kapłana 
nadanym pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari. 

Bohater narodowy

Kardynał Kakowski podkreślał, że „chwila śmierci ks. Skorupki jest punktem 
zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili 
Polacy uciekali przed bolszewikami, odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. 
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Plakat z czasu wojny polsko-bolszewickiej przedstawiający ks. Skorupkę na polu walki,  1920
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Nie dla innych przyczyn, ale dlatego właśnie cały naród czci ks. Skorupkę jako 
bohatera narodowego. (…) Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali, że wi-
dzieli księdza w komży i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Boską. Jakżeż 
mogli strzelać do Matki Boskiej, która szła przeciwko nim. Ten moment kul-
minacyjny w bitwie pod Warszawą nazwano tegoż dnia «cudem nad Wisłą». 
Cud nad Wisłą jest oczywiście dziełem Opatrzności, ale też i dziełem armii 
i całego narodu, który w kilkudniowych zmaganiach w obronie stolicy wyłado-
wał całą swą energię i poświęcenie”.

W  rocznicę śmierci bohaterskiego kapelana, w  1921 roku, w  Ossowie, 
w  miejscu, w  którym zginął, postawiono krzyż z  tabliczką informacyjną. 
Wtedy też uroczyście poświęcono nagrobek na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. Na płaskorzeźbie pomnika bohaterów wojny polsko-sowieckiej 
na warszawskim wojskowym cmentarzu, zniszczonej po 1945 roku, znajdowa-
ła się postać ks. Skorupki. Tablicę pamiątkową w Nowym Jorku w 1921 roku 
odsłoniła Polonia Amerykańska. W 1930 roku stanął pierwszy w Polsce po-
mnik kapłana w Łodzi, zniszczony w czasie okupacji niemieckiej, ponownie 
wzniesiony w 1989 roku. Po 1945 roku usunięto także postawiony w czerwcu 
1939 roku w Ossowie obelisk poświęcony księdzu i  innym obrońcom War-
szawy. Z okazji 85. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, 13 sierpnia 2005 roku, uro-
czyście odsłonięto pomnik ks. Ignacego Skorupki na placu Weteranów 1863 
roku przed katedrą warszawsko-praską. Pomnik, wykonany ze spiżu, mierzący 
razem z cokołem 9 metrów, w tym sama rzeźba 4 metry, przedstawiający księ-
dza trzymającego w  lewej ręce krzyż, a prawą pokazującego kierunek ataku, 
ufundowany został przez Diecezję Warszawsko-Praską. 

Na życzenie papieża Piusa XI, który jako kardynał Achille Ratti, w cza-
sie wojny 1920 roku był nuncjuszem apostolskim w  Warszawie i  podczas 
Bitwy Warszawskiej pozostał w stolicy jako jeden z dwóch (obok przedsta-
wiciela Turcji) przedstawicieli dyplomatycznych obcych państw, Jan Henryk 
Rosen wykonał w połowie lat trzydziestych w Castel Gandolfo wielkie ma-
lowidło ścienne wyobrażające bitwę pod Ossowem, którego postacią cen-
tralną jest ks. Skorupka. Papież polecił także namalować w kaplicy polskiej 
w Loreto wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a obok niej postać bo-
haterskiego kapelana. 
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Najbardziej znanym obrazem przedstawiającym bitwę pod Ossowem 
z postacią ks. Skorupki jest płótno Jerzego Kossaka namalowane w 1934 roku. 
Kapelan był w okresie międzywojennym bohaterem utworów literackich, wier-
szy, powieści, wspomnień i  artykułów. Muzeum Wojska Polskiego w  War-
szawie przechowuje pamiątki po księdzu: krzyż, który miał trzymać w  ręku 
w czasie ataku, stułę oraz krzyż Virtuti Militari.
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ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA
APOSTOŁKA  

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

„O Faustyno, jakże przedziwna była twoja droga! Czyż można nie pomyśleć, że 
to ciebie właśnie – ubogą i prostą córkę mazowieckiego polskiego ludu – wybrał 
Chrystus, aby przypomnieć ludziom wielką Bożą tajemnicę Miłosierdzia. Tę 
tajemnicę zabrałaś ze sobą, odchodząc z  tego świata po krótkim i  pełnym 
cierpień życiu. Równocześnie tajemnica ta stała się proroczym zaiste 
wołaniem do świata, do Europy” – mówił św. Jan Paweł II, 18 kwietnia 1993 
roku, w Rzymie, w czasie beatyfikacji s. Faustyny.

Święta siostra Faustyna Kowalska dziś znana na całym świecie jako wielka mi-
styczka, apostołka Bożego Miłosierdzia, przyszła na świat w  bardzo biednej 
rodzinie, w małej polskiej wsi pod zaborem rosyjskim. Była trzecim z dziesię-
ciorga dzieci pobożnych rolników Stanisława i Marianny Kowalskich. Urodziła 
się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu, a dwa dni później została ochrzczona 
jako Helena w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich. 

„Dokąd mnie zwodzić będziesz?”

Już jako mała dziewczynka Helenka doświadczała mistycznych przeżyć. Wi-
dywała dziwne świetlane blaski, śniła jej się Matka Boża w rajskim ogrodzie, 
anioł budził ją w nocy na modlitwę i słyszała w duszy głos Chrystusa, który 

j
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„zapraszał ją do doskonalszego życia”. Była nie tylko pobożna, ale i pracowita. 
Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a mając szesnaście lat, opuściła rodzin-
ny dom i  zarabiała na własne utrzymanie oraz pomoc rodzinie jako służąca 
w  Aleksandrowie Łódzkim oraz Łodzi. Choć czuła powołanie do zakonu, 
próbowała je zagłuszyć, bo wiedziała, że rodzice nie pozwolą jej wstąpić do 
klasztoru. 

Pewnego dnia, w 1924 roku, wystrojona w różową sukienkę z falbankami 
poszła na zabawę do parku „Wenecja” w Łodzi. W czasie tańca nagle ujrzała 
obok siebie cierpiącego Jezusa i usłyszała w duszy Jego głos: „Dokąd cię cier-
piał będę i  dokąd mnie zwodzić będziesz?”. Helena szybko opuściła zabawę 
i udała się do katedry św. Stanisława Kostki, gdzie Chrystus przemówił do niej 
ponownie: „Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru”. Tak 
też zrobiła, ale znalezienie zakonu nie było łatwe. Za radą spotkanego księdza 
podjęła służbę u rodziny Lipszyców w Ostrówku, aby przygotować konieczny 
posag. W końcu l sierpnia 1925 roku wstąpiła do klasztoru Magdalenek, czyli 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. 
W swoim Dzienniczku wyznała: „Zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. 
Jedna się wyrywała z serca mojego modlitwa dziękczynna”. 

Ale po kilku tygodniach, gdy okazało się, że nie może poświęcać na mo-
dlitwę i kontemplację tak dużo czasu jakby chciała, odczuła silną pokusę prze-
niesienia się do innego zgromadzenia. Wtedy jednak w celi na firance ukazał 
się jej poraniony i umęczony Jezus, który powiedział: „Ty mi wyrządzisz taką 
boleść, jeżeli wystąpisz z  tego Zakonu. Tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej 
i przygotowałem wiele łask dla ciebie”. 

W  Zgromadzeniu Helena przyjęła imię siostry Marii Faustyny. Po no-
wicjacie w Krakowie, w obecności bp. Stanisława Rosponda złożyła pierwsze, 
a po pięciu latach wieczyste śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
W zakonie spędziła 13 lat. Przebywała w różnych domach Zgromadzenia, naj-
dłużej w  Krakowie, Płocku i  Wilnie. Pracowała jako kucharka, ogrodniczka 
i furtianka. Sprzedawała także chleb z klasztornej piekarni. Była zawsze pokor-
na i posłuszna, pełna miłości dla bliźnich. Jej życie mistyczne, którego nie zdra-
dzała na zewnątrz, możemy poznać dzięki Dzienniczkowi, pisanemu przez nią 
w formie pamiętnika w ciągu czterech ostatnich lat życia na wyraźne żądanie 
Jezusa i spowiedników. (Dzienniczek został przetłumaczony na wiele języków, 
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m.in. angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, arabski, 
rosyjski, węgierski, czeski i słowacki).

Ta prosta zakonnica została obdarzona wielkimi łaskami: darem kontem-
placji, głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego, wizjami, objawie-
niami, ukrytymi stygmatami, darem proroctwa i czytania w duszach ludzkich, 
a także, rzadko spotykanym, darem mistycznych zaślubin. Ale jak sama pisała: 
„Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej [duszy] udzielone 
nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. 
(...) Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej 
z wolą Bożą”.

Orędzie Miłosierdzia

Posłannictwo siostry Faustyny, jak pisze s. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, „polega na przypomnieniu odwiecznie zna-
nej, ale zapomnianej prawdy wiary o miłości miłosiernej Boga do człowieka i na 
przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, którego praktyka ma pro-
wadzić do odrodzenia życia religijnego w duchu chrześcijańskiej ufności i mi-
łosierdzia”. Przez prostą, niewykształconą, ale bezgranicznie ufającą zakonnicę 
Bóg skierował do całego świata orędzie Miłosierdzia: „Wysyłam ciebie do całej 
ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją 
uleczyć, przytulając do swego miłosiernego Serca. Jesteś sekretarką mojego mi-
łosierdzia; wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu, (...) abyś dawała 
duszom poznać moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich, i zachęcała je do 
ufności w przepaść mojego miłosierdzia”.

W celi klasztoru w Płocku, 22 lutego 1931 roku, Faustyna miała wizję, w której 
Pan Jezus polecił jej namalować obraz: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam 
Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, 
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa 
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (...) Po chwili powiedział mi Je-
zus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. 
Chcę, aby ten obraz (...) był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” – napisała w Dzienniczku.
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Gdy s. Faustyna przebywała od 1933 roku w Wilnie, gdzie po złożeniu 
ślubów wieczystych prowadziła gospodarstwo ogrodnicze zgromadzenia, 
i gdzie poznała swojego nowego spowiednika, dziś błogosławionego ks. Micha-
ła Sopoćkę, przez niego, w styczniu 1934 roku, spotkała się z wileńskim mala-
rzem Eugeniuszem Kazimirowskim, wybranym do namalowania zgodnie z jej 
wskazówkami pierwszego obrazu „Jezu – ufam Tobie”. Faustyna odwiedza-
ła artystę przez kolejne dni w pracowni na Rossie 2, ale nie była zadowolona 
z efektu jego pracy. Uspokoił ją dopiero sam Jezus, mówiąc: „Nie w piękności 
farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej”.

Ksiądz Sopoćko postarał się o  pierwsze publiczne wystawienie Obrazu 
Miłosierdzia Bożego 22 kwietnia 1935 roku, w Ostrej Bramie, a następnie po 
poświęceniu w Niedzielę Przewodnią 1937 roku został on umieszczony w ko-
ściele św. Michała w Wilnie. Od 1987 roku znajdował się w kościele Świętego 
Ducha, a obecnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przed 
tym obrazem we wrześniu 1993 roku Jan Paweł II w czasie pielgrzymki na Li-
twę odmówił koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą Pan Jezus podyktował św. 
Faustynie także w Wilnie, w piątek 13 września 1935 roku, jako modlitwę na 
przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego. 

W  październiku 1937 roku w  Krakowie, w  bliżej nieopisanych przez 
s. Faustynę okolicznościach, polecił Pan Jezus czcić godzinę swej śmierci: „Ile 
razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu 
moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, 
a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwar-
te dla wszelkiej duszy”. Pan Jezus dość dokładnie określił także sposoby modli-
twy właściwe dla tej formy kultu Miłosierdzia Bożego: „Staraj się w tej godzinie 
odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz 
odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij 
moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli 
nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, cho-
ciaż przez króciutką chwilę”. „W tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i in-
nych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło 
sprawiedliwość”.
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Iskra z Polski

Faustyna w  czasie życia zakonnego wiele cierpiała. Jej organizm osłabia-
ły i wyniszczały: surowy tryb życia i  ciężkie posty, które podejmowała jesz-
cze przed wstąpieniem do Zgromadzenia. Już w postulacie, dla poratowania 
zdrowia, musiała wyjechać do Skolimowa pod Warszawą. Potem zachorowała 
na gruźlicę, którą leczyła przez kilka miesięcy w szpitalu na Prądniku w Kra-
kowie. Przede wszystkim jednak jej cierpienia były związane z  duchowy-
mi przeżyciami, a swoje życie złożyła w ofierze za grzeszników. Nieustannie 
i konsekwentnie dążyła do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem. „Jezu 
mój, Ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pragnęłam zostać wielką świętą, to 
jest, pragnęłam Cię kochać tak wielką miłością, jaką Cię jeszcze dotychczas 
żadna dusza nie kochała”. 

Siostra Faustyna, po trzynastu latach przeżytych w zakonie, w wieku za-
ledwie 33 lat, zupełnie wyniszczona fizycznie, ale w  pełni dojrzała duchowo 
i mistycznie zjednoczona z Bogiem, zmarła w opinii świętości 5 października 

Plac świętego Piotra podczas uroczystości kanonizacji s. Faustyny
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1938 roku. Pochowano ją w grobowcu na cmentarzu klasztornym w Krakowie
-Łagiewnikach, a potem w czasie procesu informacyjnego w 1966 roku prze-
niesiono do kaplicy. 

Papież Jan Paweł II ogłosił Faustynę świętą i  ustanowił Święto Bożego 
Miłosierdzia, tak jak polecił to Jezus. Relikwie apostołki Bożego Miłosierdzia 
znajdują się w  sanktuarium w  Krakowie-Łagiewnikach, odwiedzanym przez 
miliony pielgrzymów z całego świata. W homilii wygłoszonej podczas kanoni-
zacji s. Faustyny w Rzymie, 30 czerwca 2000 roku, Ojciec Święty powiedział: 
„Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako 
dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. 
Zrządzeniem Bożej Opatrzności życie tej pokornej córy polskiej ziemi było 
całkowicie związane z historią XX w., który niedawno dobiegł końca. Chry-
stus powierzył jej bowiem swoje orędzie miłosierdzia w latach między pierw-
szą a drugą wojną światową. Kto pamięta, kto był świadkiem i uczestnikiem 
wydarzeń tamtych lat i  straszliwych cierpień, jakie przyniosły one milionom 

Uroczystość kanonizacji s. Faustyny, 30 czerwca 2000 roku
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ludzi, wie dobrze, jak bardzo potrzebne było orędzie miłosierdzia. Jezus po-
wiedział do Siostry Faustyny: «Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd 
się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego». Za sprawą polskiej zakon-
nicy to orędzie związało się na zawsze z  XX wiekiem, który zamyka drugie 
tysiąclecie i  jest pomostem do trzeciego. Nie jest to orędzie nowe, ale można 
je uznać za dar szczególnego oświecenia, które pozwala nam głębiej przeży-
wać Ewangelię Paschy, aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych 
czasów. Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie, zawarte w słowie 
Bożym na dzisiejszą II Niedzielę Wielkanocną, która od tej pory nazywać się 
będzie w całym Kościele «Niedzielą Miłosierdzia Bożego». (…) Kanonizacja 
Siostry Faustyny ma szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę dziś 
przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim 
ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i praw-
dziwe oblicze człowieka”.

W 1938 roku, niedługo przed śmiercią, s. Faustyna doznała wizji związanej 
z Polską: „Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: «Polskę szczegól-
nie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze 
i  świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyj-
ście moje”. Ową „iskrą” jak się dość powszechnie uważa, jest orędzie Bożego 
Miłosierdzia, które z Polski rozchodzi się na cały świat. Gdy w Krakowie-Ła-
giewnikach, w 2002 roku, Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu, 
powiedział: „Niech to przesłanie rozchodzi się z  tego miejsca na całą naszą 
umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech spełnia się zobowiązująca obietni-
ca Pana Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra», która przygotuje świat na ostateczne 
Jego przyjście”. A Ojciec Święty Benedykt XVI stwierdził, że miłosierdzie jest 
rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzie jako Boża 
moc, jako Boża granica dla zła całego świata.
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Stefan Rowecki, ps. „Grot”, tu jeszcze w stopniu pułkownika
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GEN. STEFAN ROWECKI 
„GROT”

KOMENDANT PODZIEMNEJ ARMII

„W służbie lojalny i obowiązkowy, pilny, od podwładnych bardzo wymagają-
cy. Oficer o dużej sprężystości cielesnej (myśliwy), o bardzo dobrej wymowie 
i bardzo ruchliwy, ma wszystkie zalety bojowego dowódcy. Wysoka inteligen-
cja, nadzwyczajna bystrość umysłu. Pełen inicjatywy, energii, samodzielności 
i stanowczości. Posiada wielki wpływ na podwładnych. Wybitny oficer Sztabu 
Głównego, który rokuje najlepszą przyszłość, będzie chlubą Armii Polskiej” 
– pisał o Stefanie Roweckim w 1927 roku gen. Józef Rybak.

Po kądzieli Stefan Rowecki miał zacnych przodków, którzy w czasie niewo-
li walczyli o  niepodległą ojczyznę. Pradziadek, Paweł Chrzanowski, stawał 
u boku Napoleona w Legii Nadwiślańskiej, a dziadek, Damian Chrzanowski, 
za udział w powstaniu styczniowym siedział w więzieniu i stracił majątek. Ste-
fan przyszedł na świat w Boże Narodzenie 1885 roku, w Piotrkowie Trybunal-
skim, gdzie mieszkał z rodzicami i bratem przy ul. Kaliskiej (dziś Słowackiego). 
Od najmłodszych lat najbardziej lubił się bawić w wojsko, najpierw drewniany-
mi żołnierzykami i koniem na biegunach, potem z kolegami, których musztro-
wał i prowadził do ataku na podwórkowych polach bitew. 

j
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Z harcerstwa do Legionów

Od 1906 roku Rowecki uczył się w 8-klasowym Gimnazjum Męskim, pierw-
szym polskim gimnazjum prywatnym w Piotrkowie, założonym w  tym roku 
przez inż. Narcyza Jacobsona. Nie był prymusem i  nawet musiał powtarzać 
jedną klasę. Radził sobie całkiem nieźle z  przedmiotami ścisłymi, ale do ję-
zyków brakowało mu jakichkolwiek zdolności. Jego nauczyciel zapamiętał, że 
niespożyta energia i  pragnienie czynu popychały go do podkładania petard 
i pinezek na czyjeś krzesło, albo smarowania tablicy smalcem. Ale nie ozna-
czało to braku chęci do zdobywania wiedzy. Wspólnie z kolegami na kółku sa-
mokształceniowym poznawał historię, geografię i literaturę Polski, zaczytywał 
się w utworach romantycznych wieszczów. Poza tym namiętnie kolekcjonował 
znaczki pocztowe. 

Nastoletni Stefan nie ukrywał swojej pogardy wobec Polaków uczęszcza-
jących do rosyjskiego gimnazjum i uległych zaborcy, a zdradę tę piętnował rę-
koczynami czy to działając samodzielnie, czy też razem z członkami tajnego 
„Petu” (Związku Młodzieży Polskiej „Przyszłość”) i  „Zarzewia” (Organizacji 
Młodzieży Niepodległościowej). Raz nawet zamachnął się na kozacki patrol, 
rzucając pod kopyta koni petardę, za co rodzice musieli zapłacić wysoką grzy-
wnę. Jako piętnastolatek zorganizował zastęp skautów, pierwszy w Piotrkowie 
i jeden z pierwszych na ziemiach polskich, wizytowany przez samego założy-
ciela harcerstwa Andrzeja Małkowskiego. W 1913 roku, z okazji świętowanej 
300. rocznicy panowania dynastii Romanowych, zastęp Roweckiego zniszczył 
przygotowane na uroczystości w Piotrkowie dekoracje. Była to akcja wyjazdo-
wa, ponieważ w 1912 roku Stefan, po kolejnej bójce z rosyjskim gimnazjum, 
musiał opuścić szkołę. Zamieszkał w Warszawie i chodził do Szkoły Mecha-
niczno-Technicznej im. Wawelberga i  Rotwanda, na Wydział Elektryczny. 
Rysunku technicznego uczył go tam Eligiusz Niewiadomski, przyszły zabójca 
pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

Rowecki należał w tym czasie do Polskich Drużyn Strzeleckich i pod pseu-
donimem „Radecki”, jako instruktor, podoficer po kursie w  galicyjskiej Rabce, 
specjalizował się w  fortyfikacjach, umocnieniach polowych oraz materiałach wy-
buchowych. W  wakacje, w  lipcu 1914 roku, przekradł się jeszcze raz do Galicji, 
na kurs instruktorski w Nowym Sączu. I wtedy właśnie wybuchła tak oczekiwana 
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pierwsza wojna światowa. Uczestnicy kursu podążyli do Krakowa, na Olean-
dry, gdzie komendant Piłsudski mobilizował strzelców. Rowecki nie dostał się do 
Pierwszej Kompanii Kadrowej, ale wyruszył na front tuż po niej, 7 sierpnia 1914 
roku, z pierwszą kompanią 5. batalionu Mieczysława Trojanowskiego „Rysia”. Wal-
czył pod Ostrowcami, Anielinem i  Laskami, Krzywopłotami, Marcinkowicami 
i  w  największej w  1914 roku, trzydniowej bitwie Legionów pod Łowczówkiem. 
W  uznaniu zasług, w  grudniu 1914 roku, otrzymał nominację na stopień pod-
porucznika. Po raz pierwszy został ranny w maju 1915 roku, pod Konarami koło 
Opatowa. Potem w najkrwawszej bitwie Legionów pod Kostiuchnówką, w  lipcu 
1916 roku, uczestniczył w  słynnej szarży oficerów 5. Pułku Piechoty „Zuchowa-
tych”, a w starciu z rosyjskim patrolem, w nocy po bitwie, został ranny po raz drugi. 

Trzecią ranę odniósł w 1917 roku i z jej powodu nie było go podczas tzw. 
kryzysu przysięgowego w  Legionach. Dołączył do oficerów internowanych 
w Beniaminowie koło Zegrza, po wyjściu ze szpitala, choć uważał, że należało 
wstępować do organizowanej przez Niemców Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische 
Wehrmacht). Zrobił to, gdy opuścił Beniaminowo 3 stycznia 1918 roku. Otrzy-
mał stopień porucznika i został skierowany do Szkoły Podchorążych w Ostrowi 
Mazowieckiej, gdzie komendantem był znany historyk wojskowości płk Ma-
rian Kukiel. Rowecki pisał tam i wydawał skrypty, a w sierpniu 1918 roku ob-
jął dowództwo kompanii szkolnej i wykładał fortyfikację. Podobnie jak w całym 
okresie legionowym publikował artykuły popularnonaukowe z  dziedziny woj-
skowości w „Wiadomościach Polskich”, „Wiarusie” i „Żołnierzu Polskim”. Jeden 
z jego podwładnych z Ostrowi, późniejszy dyplomata Jan Gawroński, wspominał 
Roweckiego jako młodziutkiego, smukłego, rycerskiego, wytwornie eleganckiego, 
a twardego i zimnego jak stal. „Służbista, przejęty zawsze swą odpowiedzialno-
ścią, niczego nie lekceważący, każdy drobiazg służby najpoważniej traktuje”. 

„Rokuje najlepszą przyszłość”

W  dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 1918 roku, 
por. Rowecki, na czele kilku ludzi, w dość niezwykły sposób wziął do niewoli 
w okolicach Sądowna kompanię niemiecką. Jeżdżąc w nocy po lesie, wydawał 
głośno komendy do batalionów, których w rzeczywistości nie było, ale Niemcy 
przekonani o przeważających siłach wroga skapitulowali przed, jak się okazało, 



Na zdjęciu płk. dyplomowany Stefan Rowecki bierze udział w zawodach narciarskich, lata 30. XX wieku,
[w]: Maciej Pinkwart, Przedwojenne Tatry, Zakopane, Podhale, 2011
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kilkoma żołnierzami pod dowództwem sprytnego porucznika. Za brawurową 
akcję Rowecki otrzymał Krzyż Walecznych. Dostał ich potem jeszcze osiem.

Pod koniec 1918 roku został wykładowcą na kursie fortyfikacyjnym i mi-
nerskim w Modlinie, a potem walczył na froncie, studiował w Szkole Wojennej 
Sztabu Generalnego, awansował na kapitana i został szefem sekcji wyszkole-
nia i doświadczenia wojennego Oddziału I Naczelnego Dowództwa. W maju 
1920 roku znów wyruszył na front do 1. Dywizji Piechoty Legionów, pod 
Kijów. Miał tam uporządkować rozbitą brygadę rezerwową oraz dowodzić 
załogą Kowla. Wsławił się wtedy śmiałym i  zręcznym wyjściem z  rosyjskie-
go okrążenia w rejonie Łucka, za co po raz kolejny odznaczono go Krzyżem 
Walecznych. W czasie bitwy warszawskiej już jako major był szefem Oddziału 
II (wywiadowczego) Dowództwa Frontu Południowo-Wschodniego, a potem 
Grupy Uderzeniowej gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.

Rowecki nie porzucił też swojej działalności pisarskiej i  wydawniczej, 
a  jako kierownik Wydziału Naukowo-Wydawniczego i  zastępca płk. prof. 
Wacława Tokarza, szefa Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego 
w Warszawie, założył w 1924 i redagował do 1933 roku „Przegląd Wojskowy”, 
popularyzujący osiągnięcia obcej myśli wojskowej. Awansowany na pułkow-
nika należał także do komitetów redakcyjnych „Bellony”, „Sapera i  Inżynie-
ra Wojskowego” oraz „Przeglądu Kawaleryjskiego”, działał jako wykładowca 
w  Towarzystwie Wiedzy Wojskowej. Ogłaszał własne rozprawy, publikował 
przeglądy prac rosyjskich, francuskich i niemieckich, oraz tłumaczył wydaw-
nictwa zagraniczne. 

Rowecki nie wiedział o  przygotowaniach do przewrotu majowego i  nie 
stanął po żadnej stronie, ale podczas jednego z rautów na Zamku powiedział 
Marszałkowi, że gdyby w maju 1926 roku dowodził oddziałem wojskowym, 
podążyłby z nim pod Belweder dla obrony prezydenta. Wyznanie to nie wpły-
nęło na przebieg wojskowej kariery majora. 1 września 1926 roku został pierw-
szym oficerem sztabu Inspektoratu Armii gen. Józefa Rybaka, który w opinii 
służbowej z 30 sierpnia 1927 roku napisał o podwładnym: „Nadzwyczaj am-
bitny, pracowity, zawsze gotów do ponoszenia odpowiedzialności za swe czyny, 
posiada b. dużo inicjatywy i umysł praktyczny. […] W służbie lojalny i obo-
wiązkowy, pilny, od podwładnych b. wymagający. Oficer o dużej sprężystości 
cielesnej (myśliwy), o  b. dobrej wymowie i  b. ruchliwy, ma wszystkie zalety 
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bojowego dowódcy. Wysoka inteligencja, nadzwyczajna bystrość umysłu […]
Wybitny talent kierowniczy i element na samodzielnego dowódcę. Pełen ini-
cjatywy, energii, samodzielności i stanowczości. Posiada wielki wpływ na pod-
władnych. Wybitny oficer SG, który rokuje najlepszą przyszłość, będzie chlubą 
Armii Polskiej”. 

Jeszcze w latach 20. XX wieku Rowecki opracował kilka bardzo cennych 
studiów na temat sowieckiej armii i jej doktryny wojennej, w tym Zagadnienia 
regulaminu wojny domowej w  Z.S.S.R., Zagadnienie wojny klasowej, domowej, 
partyzantki, Charakterystyczne cechy sowieckiego regulaminu, Z  rozważań nad 
przyszłą wojną, czy najbardziej znane Walki uliczne, w których omówił zasa-
dy prowadzenia działań wojskowych podczas walk w  mieście prowadzonych 
w celu likwidacji rozruchów oraz przedstawił przykłady „czerwonej strategii”: 
powstanie „Spartakusa” w Berlinie w 1919, robotników w Hamburgu w 1923, 
komunistów bułgarskich w  1923, czy starcia zbrojne w  Tallinie w  1924. Co 
ciekawe, Walki uliczne zostały bardzo pozytywnie zrecenzowane w  sowiec-
kiej fachowej prasie. Rowecki zajmował się także zagadnieniami wojskowości 
w Niemczech oraz dziejami oręża polskiego, taktyką walk piechoty i sposoba-
mi przeprowadzania ćwiczeń, jak również polską doktryną wojenną. 

Na początku 1930 roku Rowecki został dowódcą stacjonującego w Lesz-
nie Wielkopolskiego 55. Pułku Piechoty, co uważał za „duże wyróżnienie”. 
Tam w 1932 roku awansował na pułkownika, a cztery lata później stanął na 
czele Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole” w Czortkowie i stworzył 
z niej jedną z najlepszych jednostek KOP. Na trzy miesiące przed wybuchem 
wojny powierzono mu dowództwo jeszcze niezorganizowanej i niewyszkolonej 
Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. 

Komendant Główny AK

Wyruszył z nią na front 3 września 1939 roku, aby bronić przepraw na Wiśle 
pod Annopolem, a potem walczyć na Lubelszczyźnie, gdzie m.in. brał udział 
w trzykrotnym nieudanym ataku czołgów na Tomaszów Lubelski. Po wydaniu 
przez dowódcę Frontu Środkowego gen. Tadeusza  Piskora, 20  września 1939 
roku, rozkazu zaprzestania walk i  złożenia broni, płk Rowecki wraz z kilko-
ma osobami, w  cywilnym przebraniu, najpierw samochodem wojskowym, 
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potem zakupionym wozem konnym, przedarł się do Warszawy ze zdobytymi 
po drodze w Urzędzie Gminy w Olszynach dokumentami na nazwisko Paw-
ła Nowaka. Po zapewnieniu żonie i córce odpowiednich warunków, zamierzał 
przedostać się na Zachód i kontynuować walkę. O pomoc poprosił, w poło-
wie października 1939 roku, swojego przyjaciela, gen. bryg. Michała Karasze-
wicza-Tokarzewskiego „Torwida”, dowódcę konspiracyjnej Służby Zwycięstwu 
Polski. Mimo początkowego oporu Rowecki dał się przekonać generałowi 
i pozostał w Polsce jako jego szef sztabu i zastępca. Na początku swojej służ-
by w SZP wyrył na framudze jednego z konspiracyjnych lokali przy ul. Piu-
sa XI przewidywaną datę zakończenia wojny: „1944”. Na mocy „Instrukcji dla 
Obywatela Rakonia”, podpisanej 4 grudnia 1939 roku w Paryżu przez naczel-
nego wodza gen. Władysława Sikorskiego i gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 
komendanta głównego utworzonej 13 listopada 1939 roku tajnej organizacji 
wojskowej – Związku Walki Zbrojnej (w miejsce SZP), Stefan Rowecki został 
mianowany dowódcą Obszaru nr 1 (warszawskie, lubelskie, łódzkie, część bia-
łostockiego) ZWZ oraz otrzymał prawo mianowania komendantów Obsza-
rów nr 4 (Kraków), nr 5 (Poznań), nr 6 (Toruń). Jednocześnie dostał zadanie 
scalenia z ZWZ wszystkich działających już w kraju wojskowych organizacji 
konspiracyjnych. Gen. Karaszewicz tym samym rozkazem został powołany 
na komendanta Obszaru Nr 3 ZWZ we Lwowie. 16 stycznia 1940 roku Ro-
weckiego mianowano komendantem ZWZ na terenie okupacji niemieckiej, 
a w maju awansował na stopień generała brygady. W czerwcu 1940 roku na-
dano mu tytuł Komendanta ZWZ w Kraju (komendantem głównym ZWZ 
był do lipca 1941 gen. Sosnkowski, a potem gen. Sikorski). Po przekształceniu 
ZWZ w  Armię Krajową, 14 lutego 1942 roku Rowecki został jej dowódcą. 
Do jego największych osiągnięć należy zaliczyć akcję scaleniową, powołanie 
Związku Odwetu (przekształconego w 1942 w Kierownictwo Dywersji – Ke-
dyw), współudział w organizowaniu i opracowaniu zasad działania propagandy, 
łączności i wywiadu oraz w przygotowaniu planów powstania powszechnego. 

Gen. Rowecki „Grot” dokładnie zdawał sobie sprawę z  agenturalnej 
działalności grup komunistycznych i  potem Polskiej Partii Robotniczej. Jako 
wrogów traktował zarówno Niemców, jak i  Sowietów. Granicę ryską uwa-
żał za nienaruszalną. Bliskie mu były tradycja oraz program Polskiej Partii 



– 342 –

Socjalistycznej. Oskarżano go o  faworyzowanie piłsudczyków. Opowiadał się 
za wzmożoną walką zbrojną z okupantem, działaniami dywersyjnymi i sabo-
tażem, dlatego wydał rozkaz akcji „Wieniec”, zablokowania warszawskiego 
węzła kolejowego (7/8 października 1942 roku). Prowadził też propagandową, 
dywersyjną Akcję „N” przeciwko Niemcom, polegającą na redagowaniu ulotek, 
czasopism i broszur w języku niemieckim w celu obniżania morale żołnierzy 
i  społeczeństwa niemieckiego, przewidując, że pod koniec wojny dojdzie do 
rozkładu armii niemieckiej, co ułatwi wybuch powszechnego powstania.

Śmierć generała

Na przełomie 1942 i  1943 roku z  Londynu zaczęły docierać do Komendy 
Głównej AK ostrzeżenia o zagrożeniu „Grota” dekonspiracją i propozycje ewa-
kuacji go na Zachód. Generał nie brał takiej możliwości pod uwagę. Gestapo 
aresztowało go 30 czerwca 1943 roku w lokalu przy ul. Spiskiej 14/10 w War-
szawie. Najprawdopodobniej został zdradzony przez swojego podwładnego 
z 1920 roku, Eugeniusza Świerczewskiego „Gensa”, współdziałającego z agen-
tami niemieckimi w AK, Ludwikiem Kalksteinem „Hanką” i jego żoną Blanką 
Kaczorowską, prowadzonymi przez SS-Untersturmführera (podporucznika) 
Ericha Mertena w ramach tzw. Rollkommando, jednostki, której głównym za-
daniem była eliminacja najważniejszych oficerów AK. 

Generał został pod eskortą przewieziony w al. Szucha, gdzie przesłuchi-
wano go kilkakrotnie, traktując jednak z  należnymi honorami i  szacunkiem. 
Jeszcze w nocy z 30 czerwca na 1 lipca został przetransportowany samolotem 
do Berlina, do centralnego więzienia przy Aleksander Platz. Był potem także 
badany w głównej siedzibie Gestapo przy Prinz-Albrecht-Strasse 8. Po dwóch 
tygodniach, 16 lipca 1943 roku, gen. „Grota” osadzono w obozie koncentracyj-
nym w Sachsenhausen, w specjalnej, odizolowanej części obozu przeznaczonej 
dla ważnych więźniów, tzw. Zellenbau, w celi nr 71. Był tam odwiedzany przez 
prowadzącego jego sprawę z  ramienia RSHA (Reichssicherheitshauptamt) 
SS Sturmbannführera Harro Thomsena oraz szefa departamentu IV (gestapo) 
SS Gruppenführera Heinricha Müllera. Kilkakrotnie przewożono go na prze-
słuchania do Berlina. 
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Wszystkie propozycje współpracy, w tym udział w „krucjacie antybolsze-
wickiej”, generał kategorycznie odrzucił. Dwie planowane przez niego ucieczki 
z obozu nie doszły do skutku, gdy nie udała się próba przekupienia strażnika 
oraz gdy niespodziewanie wzmocniona została eskorta wioząca Roweckiego na 
badania lekarskie do Berlina 7 grudnia 1943 roku. Nieskuteczne okazały się 
także wszelkie interwencje rządu na uchodźstwie u władz brytyjskich, w tym 
u Winstona Churchilla, i amerykańskich, aby wymienić dowódcę AK na więź-
niów niemieckich. Z zachowanej korespondencji obozowej „Grota” z kuzynką 
Haliną Królikowską z Warszawy wynika, że w Sachsenhausen generał ciężko 
chorował. Nigdy nie dowiedział się o awansie na generała dywizji z 1 stycznia 
1944 roku. 

Jak ustalono w śledztwie prowadzonym przez Instytut Pamięci Narodowej, 
generał Rowecki został zamordowany na specjalny rozkaz szefa SS Heinricha 
Himmlera w pierwszych dniach po wybuchu powstania warszawskiego, praw-
dopodobnie pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944 roku, na terenie krematorium obozu 
Sachsenhausen. Dokładna data śmierci i miejsce jego pochówku nie są znane. 
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Władysław Anders, generał dywizji, dowódca 2. Korpusu Polskiego
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GEN. WŁADYSŁAW ANDERS 
ZWYCIĘZCA SPOD MONTE CASSINO

Przyszły generał pochodził ze spolonizowanej niemieckiej rodziny ziemiań-
skiej, a  jego trzech młodszych braci, podobnie jak on, było oficerami Wojska 
Polskiego w Drugiej Rzeczypospolitej. Władysław urodzony w 1892 roku pod 
zaborem rosyjskim, jako 18-latek, po maturze, zgłosił się na ochotnika tzw. jed-
norocznego, do odbycia służby wojskowej w kawalerii armii rosyjskiej. Potem 
w latach 1911–1914 studiował na Politechnice w Rydze, gdzie należał do Kor-
poracji Akademickiej Arkonia.

Wybitny dowódca kawaleryjski

W  czasie pierwszej wojny światowej powołany do wojska, służył najpierw 
w pułku dragonów i jako dowódca szwadronu zasłynął brawurowymi szarża-
mi, a awansowany na porucznika w 1916 roku został skierowany na wojenny 
kurs Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, który ukończył z pierwszą 

„Ma dar jasnego myślenia, w  decyzjach przejawia rozwagę i  logicznie 
rozumuje” – pisał o Władysławie Andersie marszałek Józef Piłsudski, a gen.
Stanisław Kopański widział w nim „sztabowca o zacięciu wybitnego dowódcy 
liniowego”. Odznaczony czterokrotnie Orderem Virtuti Militari, zwycięzca 
spod Monte Cassino, znienawidzony przez komunistów stał się legendą 
i przywódcą niepodległościowej emigracji.

j
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lokatą. Walczył też na froncie rumuńskim w dywizji strzelców. Podczas służby 
był trzykrotnie ranny, a za czyny bojowe odznaczono go Orderami: Świętego 
Jerzego, Świętego Włodzimierza, Świętej Anny oraz Świętego Stanisława.

Po rewolucji lutowej w Rosji, we wrześniu 1917 roku, Anders na czele szwa-
dronu ochotników przybył do Bobrujska do I Korpusu Polskiego dowodzonego 
przez gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Po latach wspominał ten czas Józef 
Czapski: „Spotkałem go w pierwszym Pułku Ułanów Krechowieckich w 1917 
roku, gdzie dowodził szwadronem. Rotmistrz Anders miał famę oficera nie-
słychanej odwagi, elegancji, nadzwyczaj uprzejmy, z czymś twardym i zimnym 
w szeroko rozstawionych dużych, ciemnych oczach, był dla mnie niedościgłym 
i dosyć obcym typem kawaleryjskiej elegancji i kawaleryjskiego stylu”.

W  lutym 1918 roku Anders został szefem sztabu 1 Dywizji Strzelców 
I Korpusu, a po demobilizacji jednostki zgłosił się w Warszawie do dyspozy-
cji Rady Regencyjnej i  jako kapitan został przyjęty do Polskiej Siły Zbrojnej, 
z przydziałem do Sztabu Generalnego. Wysłany, na życzenie gen. Józefa Dow-
bora-Muśnickiego, do powstania wielkopolskiego, został szefem sztabu Do-
wództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim i opracował plan 

Brytyjski premier Winston Churchill rozmawia z gen. Władysławem Andersem 
podczas wizytacji obozu 2. Korpusu Polskiego, 26 sierpnia 1944 roku
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operacyjny opanowania Pomorza Gdańskiego przez jednostki Wojsk Wielko-
polskich oraz Armii Polskiej gen. Józefa Hallera. Gdy Anglicy udaremnili ten 
plan, ppłk Anders na znak protestu przeszedł do służby liniowej.

Na wojnę polsko-bolszewicką wyruszył na czele 1. Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich (późniejszego 15. Pułku Ułanów Poznańskich) i  dał się poznać 
jako wybitny dowódca kawaleryjski oraz dowódca większych zgrupowań tak-
tycznych broni połączonych. W lipcu 1920 roku pod Iwachnowiczami został 
ciężko ranny w nogę i  do pułku powrócił dopiero po bitwie nad Niemnem. 
Naczelny Wódz marszałek Józef Piłsudski, w kwietniu 1921 roku w Poznaniu, 
na Błoniach Grunwaldzkich udekorował sztandar 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari; powiedział wte-
dy: „Tam gdzie byliście, byliście doskonali – i historia lwią część zwycięstw 
wam przypisać musi. W  tej dziedzinie jesteście najlepszym pułkiem, jaki 
znam, mówię wam to szczerze i otwarcie”. 

Jeszcze w 1921 roku ppłk Anders wyjechał na studia w École Supérieure 
de Guerre w  Paryżu, którą ukończył z  dobrą lokatą i  opinią: „Oficer bardzo 
zdolny, inteligentny, poważny, subtelny i  wykształcony. Umysł zdecydowany 
i stały. Zdrowy rozsądek, wyrobiony sąd, dużo porządku i metody. Bardzo dobre 
wrażenie wywiera w terenie. Pracował z wielką regularnością i dużo przyswoił 
sobie podczas pobytu swego w Szkole. Jeszcze nieco skłonny do szematyczno-
ści. Charakter otwarty i systematyczny, temperament energiczny, starannie wy-
chowany i pięknie ułożony. Bardzo miły, zjednał sobie wiele sympatii”.

Był potem szefem sztabu generalnego inspektora kawalerii i  uczestni-
czył w  większości prac sztabowych, studiów analitycznych, gier wojennych 
oraz ćwiczeń w tym czasie. W zamachu majowym 1926 roku stanął po stro-
nie wojsk rządowych wiernych prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskie-
mu, zresztą jako ich szef sztabu. Po zakończeniu działań został internowany 
w  Wilanowie. Wezwany z  innymi oficerami do Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, objął dowództwo 2. Samodzielnej Brygady Kawalerii, stacjonującej 
w  Równem na Wołyniu. Okazał się świetnym organizatorem, szczególnie 
prowadzonych z dużym rozmachem ćwiczeń taktycznych i operacyjnych dla 
oficerów sztabowych. Miejsce postoju dowództwa brygady przeniósł do Krze-
mieńca, a w 1931 roku do Brodów.
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W grudniu 1933 roku, mając 41 lat, płk dypl. Anders został awansowa-
ny do stopnia generała brygady i już wkrótce w czasie gry wojennej przepro-
wadzonej przez Józefa Piłsudskiego w Wilnie wyróżnił się tak bardzo, że na 
pamiątkowym zdjęciu siedzi po prawej stronie Marszałka. W  ocenie innych 
oficerów i przełożonych generała cechowały: „odwaga, męstwo, siła charakte-
ru, hart i pogoda ducha, wiedza i umiejętności oraz doświadczenie wojskowe, 
a także sprawność fizyczna i wytrzymałość na trudy wojenne”. 

Generał Anders był „rasowym kawalerzystą” oraz koniarzem i  jako jedy-
ny wyższy dowódca kawalerii startował w Zawodach Konnych o Mistrzostwo 
Armii tzw. „Militari” w 1932 roku, zdobywając w klasyfikacji indywidualnej ty-
tuł drugiego wicemistrza.

Obowiązek względem Ojczyzny 

Od 1937 roku generał dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii z miejscem 
postoju dowództwa w Baranowiczach i na jej czele wyszedł na wojnę w 1939 
roku. W czasie działań w rejonie Raciąża został ranny odłamkami bomb, gdy 
niemieckie samoloty zaatakowały jego samochód. 12 września 1939 roku ob-
jął dowództwo Grupy Operacyjnej Kawalerii swojego imienia, złożonej z No-
wogródzkiej Brygady Kawalerii oraz resztek Wołyńskiej i Kresowej Brygady 
Kawalerii. Jej działania w rejonie Kałuszyna wobec przeważających sił wroga 
nie miały szans powodzenia i zostały przerwane, a Grupa Operacyjna podjęła 
marsz na Lubelszczyznę, gdzie została częściowo rozbita. 

Nowogródzka Brygada Kawalerii stoczyła swoje ostatnie walki z Niem-
cami, a jednocześnie pierwsze walki z armią sowiecką 27 września 1939 roku, 
w  rejonie Woli Sudkowskiej, w  połowie drogi między Mościskami a  Sam-
borem. Po wystrzelaniu przez 9. Dywizjon Artylerii Konnej całej posiadanej 
amunicji, z powodu zagrożenia okrążeniem przez bolszewików, ranny gen. An-
ders wydał rozkaz przebijania się w małych grupach na Węgry (dla tych, któ-
rzy byli „absolutnie przygotowani na śmierć i nie mają nic do stracenia”), lub 
powrotu do domów. 

W kilkunastoosobowej grupie z generałem znaleźli się między innymi kpt. 
Stanisław Koszutski i  rtm. Władysław Zgorzelski z Nowogródzkiej Brygady 
Kawalerii. Konny rajd wśród kręcących się wszędzie bolszewików nie skończył 
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się dobrze. W  utarczkach z  uzbrojonymi grupami, w  okolicach wsi Łastów-
ki, generał został dwukrotnie ranny w okolicy nerek i w udo. Towarzysze cią-
gnęli go sześć godzin, zanim w  Jasionce Steciowej, około 25 km od granicy 
polsko-węgierskiej, 30 września 1939 roku dostał się do sowieckiej niewoli. 
Przez kilka miesięcy leczono go w szpitalu wojennym na Łyczakowie, we Lwo-
wie, a następnie przewieziono do Moskwy, do centralnego więzienia NKWD 
na Łubiance. 

Po zawarciu układu polsko-sowieckiego, podpisanego przez gen. Sikor-
skiego i ambasadora Iwana Majskiego 30 lipca 1941 roku, gen. Anders został 
zwolniony z więzienia jako dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. Awan-
sowany jednocześnie do stopnia generała dywizji, w  Rozkazie nr 1 wzywał 
„wszystkich obywateli RP zdolnych do noszenia broni, by spełnili swój obo-
wiązek względem Ojczyzny i wstąpili pod sztandary Orła Białego”. 

Wobec niewywiązywania się Sowietów z ustalonych postanowień, pogar-
szania się wzajemnych stosunków i  coraz cięższej sytuacji polskich żołnie-
rzy, zwłaszcza po rozbudowie Armii oraz przeniesieniu jej do Kazachstanu 
i Uzbekistanu (ograniczanie racji żywnościowych, niewyjaśniona sprawa za-
ginięcia polskich oficerów, jak się miało okazać zamordowanych w Katyniu 
i  innych miejscach), polskie dowództwo podjęło decyzję o ewakuacji części 
wojska. Położenie Armii stało się tragiczne, gdy w marcu 1942 roku nasiliły 
się choroby, które dziesiątkowały żołnierzy i cywilów gromadzących się wo-
kół garnizonów.

Po rozmowach gen. Andersa ze Stalinem doszło do pierwszej ewakuacji, 
w której od 24 marca do 4 kwietnia 1942 roku przewieziono, przez Krasno-
wodzk Morzem Kaspijskim do Persji, ponad 33 tysiące żołnierzy oraz około 
11 tysięcy osób cywilnych, w tym 3 tysiące dzieci. Odpowiedzialność za ewa-
kuację cywilów wziął na siebie gen. Anders, nie zważając na zakazujące mu 
tego depesze z Londynu. „Kto nie wyjdzie w  tym czasie, traci bezpowrotnie 
nadzieję na wydostanie się z Rosji. Nie mam czasu na interwencję i wyjaśnie-
nia. Albo ratuję ludność cywilną, albo pozostawiam ją swemu losowi. Biorę cał-
kowitą odpowiedzialność. Nie cofam wydanych zarządzeń i rozkazów. Depesze 
wędrują do kosza”. W Związku Sowieckim zostało jeszcze ponad 40 tysięcy 
żołnierzy, których sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz gorsza.
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W końcu Sowieci zgodzili się na wyjście armii Andersa na Bliski Wschód. 
Druga ewakuacja odbyła się od 5 do 25 sierpnia 1942 roku. Objęła ona około 
45 tysięcy żołnierzy i około 25 tysięcy osób cywilnych. (Po przybyciu do Pahlavi 
około 7 tysięcy żołnierzy i około 5 tysięcy osób cywilnych zostało umieszczo-
nych w szpitalach). Razem, w obu ewakuacjach, w marcu i sierpniu 1942 roku 
wyszło do Iranu ponad 115,7 tysiąca ludzi, w tym 78,5 tysiąca żołnierzy. 

Generał Anders opuścił Związek Sowiecki 19 sierpnia, kiedy to odleciał 
z Taszkientu do Teheranu, żegnany serdecznie przez gen. Gieorgija Żukowa. 
Od Stalina otrzymał telegram gratulacyjny za sprawne przeprowadzenie ewa-
kuacji. Generalissimus trochę wcześniej podarował polskiemu dowódcy dwa 
konie oraz stary samochód marki „Packard” (zaliczany do superluksusowych), 
którego „musiał, jak mówił, używać przynajmniej od czasu do czasu, żeby nie 
okazać pogardy dla prezentu Stalina”.

Gen. Władysław Anders oraz gen. Bronisław Duch pod Monte Cassino
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„Bóg dał zwycięstwo”

Organizację Armii Polskiej na Wschodzie pod dowództwem gen. Andersa 
Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski zatwierdził 12 września 1942 roku. 
Ówczesny minister stanu na Środkowym Wschodzie Stanisław Kot w depeszy 
do gen. Sikorskiego z sierpnia 1942 roku napisał: „Mam pewność, że Anders 
energią i talentem dowódczym przerasta wszystkich innych tutaj o kilka głów 
i że wojsko z ZSSR nie uznałoby nad sobą dowództwa innego przynajmniej 
w obecnym stadium, gdzie wszyscy byli świadkami niesłychanych trudów i wy-
siłków Andersa. Zdaje się, że Churchill i Brooke i inni patrzą tylko na niego 
jako na rzeczywistego dowódcę polskich sił zbrojnych i z jego właśnie zdaniem 
liczyć się będą”.

Dowództwo brytyjskie wyznaczyło Armii Polskiej na miejsce zgrupowa-
nia w Iraku kamienistą pustynię w rejonie Khanaquin – Kizilrabat w dorzeczu 
rzeki Tygrys, około 140 kilometrów na północny-wschód od Bagdadu. Wiosną 
1943 roku generał Anders wyłonił z Armii II Korpus, jako część bojową, i oso-
biście stanął na jego czele.

Jako dowódca starał się o pomoc dla ludności cywilnej, szczególnie o opie-
kę nad sierotami ewakuowanymi ze Związku Sowieckiego. Pod jego patro-
natem w  czasie pobytu Armii Polskiej na Wschodzie w  Palestynie i  Iraku 
powstały polskie szkoły i placówki kulturalne zarówno dla żołnierzy, jak i cy-
wilów. W latach 1942-1943 w Armii Polskiej na Wschodzie i II Korpusie wy-
dawano 280 tytułów prasowych (w 1945 – 351), poza tym ukazało się kilkaset 
książek w wielotysięcznych nakładach, działał teatr dramatyczny, teatr rewiowy, 
kino polowe oraz referat radiowy, a nawet filmowy.

Na początku 1944 roku II Korpus Polski został przetransportowany do 
Włoch, gdzie 24 marca 1944 roku na odprawie wojsk alianckich zapropono-
wano gen. Andersowi, aby Polacy przełamali Linie Gustawa i Hitlera, naciera-
jąc na masyw Monte Cassino. Miała to być już czwarta bitwa o otwarcie drogi 
na Rzym przez zdobycie klasztoru na Monte Cassino, czego bez powodzenia 
próbowały wcześniej oddziały amerykańskie, angielskie, francuskie, hinduskie 
i nowozelandzkie. Generał Anders wspominał: „Była to dla mnie chwila do-
niosła. Rozumiałem całą trudność przyszłego zadania korpusu. (…) Zdawa-
łem sobie jednak sprawę, iż korpus i  na innym odcinku miałby duże straty. 
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Natomiast wykonanie tego zadania, ze względu na rozgłos, jaki Monte Cassino 
zyskało wówczas w  świecie, mogło mieć duże znaczenie dla sprawy polskiej. 
Byłoby najlepszą odpowiedzią na propagandę sowiecką, która twierdziła, że 
Polacy nie chcą się bić z  Niemcami. Podtrzymałoby na duchu opór walczą-
cego Kraju. Przyniosłoby dużą chwałę orężowi polskiemu. Oceniałem ryzyko 
podjęcia tej walki, nieuniknione straty oraz moją pełną odpowiedzialność w ra-
zie niepowodzenia. Po krótkim namyśle oświadczyłem, że podejmuję się tego 
trudnego zadania”.

Po wyjątkowo morderczej i krwawej walce Polacy 18 maja 1944 roku za-
tknęli na murach zdobytego klasztoru biało-czerwoną flagę. „Bóg dał zwycię-
stwo” – pisał generał Anders w  depeszy do Naczelnego Wodza. Zostało ono 
jednak okupione ogromnymi stratami. W  walkach poległo 923 żołnierzy, 
a 2931 zostało rannych. Bitwa o Monte Cassino stała się symbolem bohater-
stwa i  ofiarności polskich żołnierzy w  walce o  niepodległą ojczyznę w  czasie 
drugiej wojny światowej. 

Podróż inspekcyjna gen. Władysława Sikorskiego do Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie. 
Stoją od lewej: minister spraw zagranicznych RP Tadeusz Romer, gen. Władysław 
Sikorski, dowódca Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie gen. Władysław Anders, 

szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki. Źródło: NAC
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Drugi Korpus przeszedł zaraz potem do działań wzdłuż wybrzeża Adria-
tyku i 18 lipca 1944 roku zajął Ankonę – miasto i port. W dalszych walkach 
Polacy doszli aż do tzw. „Linii Gotów”, a w końcu przez Apeniny ruszyli na 
Bolonię, którą wyzwolili 21 kwietnia 1945 roku. 

Gen. Anders był wtedy w Londynie, ponieważ od 26 lutego do 28 maja 
1945 roku pełnił obowiązki Naczelnego Wodza. Zdecydowanie protestował 
przeciwko zdradzie Polski przez aliantów na konferencji w  Jałcie i  nie go-
dził się na sowiecką niewolę. W  Deklaracji Żołnierzy II Korpusu ogłoszonej 
15 czerwca 1946 roku znalazły się słowa: „Zespoleni z dążeniami całego Naro-
du, tak w Kraju, jak i na obczyźnie, ślubujemy trwać nadal w walce o wolność 
Polski, bez względu na warunki, w których przyjdzie nam żyć i działać”. Dlate-
go 26 września 1946 roku generał został przez komunistów pozbawiony oby-
watelstwa polskiego (podobnie jak 75 innych oficerów Polskich Sił Zbrojnych) 
i nie mógł wrócić do Polski. Mieszkał w Londynie. Angażował się w kampa-
nie na rzecz uwolnienia polskich jeńców z sowieckich łagrów. Ważne miejsce 
w  jego działalności publicznej zajmowała sprawa zbrodni katyńskiej, którą 
uważał za bezprecedensowy przykład okrucieństwa sowieckiego reżimu i robił 
wszystko, aby prawdę o niej ujawnić przed światem. Był m.in. autorem wstę-
pu do wielokrotnie wznawianej na uchodźstwie i publikowanej w PRL w dru-
gim obiegu opracowanej przez Józefa Mackiewicza pracy Zbrodnia katyńska 
w świetle dokumentów, po raz pierwszy wydanej w Londynie w 1948 roku. 

Generał stał się symbolem niezłomności i oporu przeciwko sowieckiemu 
zniewoleniu. Zmarł w nocy z 11 na 12 maja 1970 roku, w dwudziestą piątą 
rocznicę bitwy o  Monte Cassino, w  szpitalu w  Londynie. Zgodnie ze swo-
im życzeniem został pochowany na polskim cmentarzu wojennym na Monte 
 Cassino wśród żołnierzy, których był dowódcą. 
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Świat zapamiętał o. Maksymiliana Kolbego jako męczennika obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz, tymczasem duchowny zasłynął wieloma innymi dziełami w czasach pokoju
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ŚW. MAKSYMILIAN  
MARIA KOLBE

„NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI…”

Rodzice przyszłego świętego,  Juliusz i Marianna Kolbowie, mieszkali w Zduń-
skiej Woli, w wynajętym domu przy ul. Browarnej 9. Mieli tylko jedną dużą 
izbę, w której mieściły się cztery warsztaty tkackie, kuchnia, a za przepierze-
niem sypialnia z  ołtarzykiem z  obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, 
krzyżykiem stojącym, figurkami aniołów i lichtarzami ze świecami. Jak wspo-
minała młodsza siostra Marianny, Anna Dąbrowska: „Lampka oliwna świeci-
ła się przed ołtarzykiem w środy, soboty, niedziele oraz w uroczystości Matki 
Boskiej. Juliusz Kolbe odbywał piesze pielgrzymki do Częstochowy, które co 
roku wyruszały ze Zduńskiej Woli. (…) Marianna Kolbowa zajmowała się 
gospodarstwem domowym i  wychowywaniem dzieci (…). W  jej domu był 
zwyczaj, że codziennie oboje małżonkowie z czeladnikiem chodzili do kościo-
ła, odległego o pół kilometra, na Mszę świętą na godzinę 8, a potem dopiero 

„Wraz z tajemnicą eucharystycznego kielicha dojrzewała w nim owa godzina 
oświęcimskiej decyzji: «Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec?» 
( J 18,11). I wypił – wypił do dna ten kielich, aby zaświadczyć wobec świata, 
że miłość jest potężniejsza niż śmierć. Świat potrzebuje tego świadectwa,  
aby otrząsnąć się z  więzów owej cywilizacji śmierci, która w  niektórych 
momentach współczesności szczególnie odsłania swe groźne oblicze” – mówił 
św. Jan Paweł II, który w 1982 roku ogłosił o. Maksymiliana świętym.

j
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spożywali śniadanie. Czy latem czy zimą bez różnicy praktykowali ten zwy-
czaj”. Kolbowie należeli do Trzeciego Zakonu św. Franciszka i  ich życie było 
wzorowe. „Małżonkowie dochowywali sobie wzajemnej wierności małżeńskiej, 
kochali się i nie było kłótni. Nikomu też z pracowników nie ubliżyli (…) Co-
dziennie rano i  wieczorem odmawiali pacierz. Juliusz Kolbe nie palił papie-
rosów i nie pił wódki (…) był rozmowny i wesołego usposobienia. Nigdy nie 
wyrządził nikomu najmniejszej krzywdy. W kościele i w domu klękał zawsze 
na oba kolana. Modlił się skupiony” – wspominała Anna Dąbrowska. 

Dwie korony

Kolbowie mieli trzech synów: najstarszego, urodzonego w  1892 roku, Fran-
ciszka, o  dwa lata młodszego Rajmunda i  najmłodszego Józefa. Rodzice nie 
chcieli posyłać dzieci do rosyjskiej szkoły i uczyli ich czytać oraz pisać w domu. 
Rajmund dobrze liczył i pomagał ojcu w sklepie. Od najmłodszych lat szcze-
gólnym nabożeństwem darzył Matkę Bożą i często modlił się przed domową 
figurką. Gdy miał 12 lat w kościele parafialnym w Pabianicach zapytał Maryję, 
co z nim będzie. Objawiła mu się wtedy Matka Boża i pokazała dwie korony: 
jedną białą, drugą czerwoną. Zapytała, czy chce je otrzymać. Biała miała ozna-
czać, że wytrwa w czystości, czerwona – że będzie męczennikiem. Odpowie-
dział, że chce obie. „Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i zniknęła” 
– opowiadał mamie. 

W 1907 roku w parafii pabianickiej po raz pierwszy od wielu lat władze 
carskie zezwoliły na przeprowadzenie misji, które wygłosił franciszkanin, o. Pe-
regryn Haczela ze Lwowa, późniejszy prowincjał prowincji polskiej franciszka-
nów, zastrzelony 26 lipca 1942 roku przez szefa gestapo w Stanisławowie. Pod 
wpływem nauk misjonarza Rajmund ze swoim starszym bratem Franciszkiem 
postanowili wstąpić do franciszkanów konwentualnych we Lwowie, gdzie za-
konnicy prowadzili bezpłatne Małe Seminarium. Chłopcy przekroczyli granicę 
zaborów austriackiego i  rosyjskiego koło Miechowa ukryci razem z ojcem na 
wozie przewożącym zboże. Do Krakowa poszli piechotą, skąd do Lwowa już 
sami pojechali pociągiem.

W  seminarium byli wtedy jedynymi uczniami pochodzącymi z  zaboru 
rosyjskiego. Ojcowie franciszkanie traktowali ich bardzo życzliwie. Chłopcy 
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rozpoczęli naukę od trzeciej klasy gimnazjum, ale wkrótce zaczęli myśleć o po-
rzuceniu szkoły i wstąpieniu do wojska. Kiedy Rajmund zdecydował się powie-
dzieć o  tych zamiarach przełożonym, do seminarium przyjechała ich matka, 
aby przekazać wiadomość, że oboje z ojcem postanowili wstąpić do klasztoru. 
To powstrzymało chłopców od opuszczenia szkoły, a w 1908 roku do braci do-
łączył najmłodszy z nich Józef. Marianna Kolbe od 1913 roku była tercjarką 
i rezydentką u sióstr felicjanek w Krakowie. Zmarła nagle 17 marca 1946 roku. 
Juliusz przebywał przez pewien czas w klasztorach franciszkańskich jako ter-
cjarz, potem zamieszkał w Częstochowie, gdzie prowadził księgarnię. W czasie 
pierwszej wojny światowej walczył w  Legionach Józefa Piłsudskiego. Zginął 
w bitwie między Miechowem a Olkuszem.

Jesienią 4 września 1910 roku bracia Kolbowie rozpoczęli nowicjat. 
 Otrzymali habity zakonne i  nowe imiona: Franciszek – Walenty, Rajmund 
– Maksymilian, a  Józef – Alfons. Rok później, 5 września 1911 roku złożyli 
pierwsze śluby zakonne. Maksymilian skończył jeszcze ósmą klasę gimnazjal-
ną i zdał maturę, a po wakacjach 1912 roku razem z Franciszkiem-Walentym 
przenieśli się do Krakowa, na studia filozoficzno-teologiczne. Prowincjał o. Pe-
regryn Haczela wysłał jednak uzdolnionego Maksymiliana do Rzymu, do Mię-
dzynarodowego Kolegium Serafickiego franciszkanów. Równocześnie Kolbe 
uczęszczał na wykłady filozofii na najstarszym Papieskim Uniwersytecie Gre-
goriańskim, założonym jeszcze przez Ignacego Loyolę w połowie XVI wieku. 
W samym Kolegium Serafickim studiował teologię. Oba kierunki uwieńczył 
doktoratami, a w wolnych chwilach zajmował się zgłębianiem fizyki, która go 
zawsze szczególnie interesowała. Napisał wtedy artykuł pt. Etereoplan o pojeź-
dzie międzyplanetarnym, który zaprojektował w oparciu o newtonowskie pra-
wo akcji i reakcji. W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 1914 roku, 
o. Maksymilian złożył śluby wieczyste, i przybrał imię Maria. Jego życie we-
wnętrzne kształtowały wówczas pobożne lektury, w tym Dzieje duszy, napisane 
przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus, Głębia duszy św. Gemmy Galgani, Uwiel-
bienia Maryi św. Alfonsa Marii Liguoriego oraz O  ofiarowaniu się Jezusowi 
przez Maryję św.  Ludwika Marii Grignion de Monfort.



Ojciec Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941)
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Rycerz Niepokalanej

Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, klerycy spod zaboru austriackiego 
otrzymali rozkaz opuszczenia Rzymu i powrotu do kraju. Kolbe postarał się 
o  przedłużenie paszportu na odbywanie studiów w  Rzymie, w  San Marino. 
W tym czasie, jak się dowiedział, jego brat Franciszek studiujący w Krakowie 
filozofię wstąpił do Legionów Polskich i walczył na froncie w Karpatach, gdzie 
został ciężko ranny w nogę. W 1917 roku jako inwalidę zwolniono go z woj-
ska. Maksymilian zastanawiał się, czy powinien iść walczyć, ale ostatecznie ob-
rał drogę kapłaństwa i 29 listopada 1914 roku przyjął niższe święcenia. 

Trzy lata później był świadkiem zuchwałego marszu masonerii na pla-
cu św.  Piotra w  Watykanie zorganizowanego podczas jubileuszowego kongresu 
masonów rzymskich, z  okazji ich dwusetnej rocznicy powstania. Demonstran-
ci wykrzykiwali antykościelne hasła i  nieśli obraz, na którym Lucyfer deptał 
św.  Michała Archanioła, z napisem: „Papieżu, zniszczymy cię”. Maksymilian poru-
szony tym świętokradztwem, za zgodą spowiednika, razem ze współbraćmi zało-
żył Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae), stowarzyszenie, którego celem 
była walka o  nawrócenie schizmatyków, heretyków i  masonów. 16 października 
1917 roku Członkowie Rycerstwa oddali się na całkowitą i wyłączną służbę Maryi 
Niepokalanej, na znak czego nosili Cudowne Medaliki i codziennie powierzali Jej 
los grzeszników. Maksymilian poświęcił się temu dziełu z największym oddaniem 
i zapałem, w którym wytrwał aż do śmierci. Dla Rycerstwa poprosił o błogosła-
wieństwo przełożonego generalnego franciszkanów, o. Dominika Tavaniego. 

Maksymilian został wyświęcony na kapłana 28 kwietnia 1918 roku w ko-
ściele św. Andrzeja della Valle przez ks. kard. Bazylego Pompilego. Mszę św. 
prymicyjną odprawił w tym kościele i przy ołtarzu, gdzie w 1842 roku Maryja 
objawiła się Alfonsowi Ratisbonneowi, francuskiemu Żydowi, nawróconemu 
za sprawą Cudownego Medalika na katolicyzm, późniejszemu księdzu jezuicie, 
który założył wraz z bratem Zgromadzenie Najświętszej Dziewicy Syjońskiej, 
nawracające Żydów.

Jeszcze przed skończeniem studiów teologicznych, 26 września 1918 roku, 
Maksymilian napisał list do brata Franciszka: „Postanowiłem sobie zaraz z po-
czątku, jak to było moim obowiązkiem, dopomagać Ci, o ile tylko będę mógł. 
Tak więc codziennie umieszczam Ciebie jak też i  Tatę, Mamę i  kochanego 
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naszego brata Alfonsa w „Memento” Mszy świętej i polecam Cię i wszystkich 
Niepokalanej naszej Królowej i najtkliwszej Mamusi. Napisz mi, jeśli będziesz 
mógł (na przykład przez Mamę), jak się masz, gdzie mieszkasz, co czynisz i ... 
co do Zakonu – co myślisz teraz. Jeżeliś bowiem silny w swym przedsięwzięciu, 
ufam, że wkrótce jak razem wstąpiliśmy do Zakonu, odbyliśmy św. nowicjat 
i profesję sympliczną, tak też znajdziemy się razem w habicie franciszkańskim 
i potem ( Jeżeli Bóg pozwoli nam żyć) w pracy na jak największą chwałę Bożą 
przez zbawienie i uświęcenie własnej duszy i jak najwięcej dusz innych”. 

Franciszek jednak nie wrócił do zakonu. Podczas najazdu bolszewickiego 
pracował w Straży Obywatelskiej w Kraśniku, potem jako nauczyciel założył 
rodzinę, był księgowym, kasjerem, urzędnikiem i organistą. Walczył we wrze-
śniu 1939 roku, a  po kapitulacji działał w  podziemiu. W  1943 roku zginął 
w obozie koncentracyjnym.

„Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”

O. Maksymilian Kolbe wrócił do Polski, do Krakowa, w 1919 roku i od razu za-
czął werbować kleryków do Rycerstwa Niepokalanej. Na służbę Maryi zgłasza-
li się także świeccy. Dzieło rozwijało się jak najlepiej, a ograniczeniem w pracy 
apostolskiej Maksymiliana była tylko atakująca go gruźlica, w związku z któ-
rą musiał leczyć się w Zakopanem. W styczniu 1922 roku otrzymał z Rzymu 
upragnione zatwierdzenie Rycerstwa Niepokalanej i zaczął wydawać w Krako-
wie miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”, który z czasem stał się jednym z naj-
bardziej poczytnych pism nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Przeniesiony do 
Grodna o. Kolbe także i tam szerzył i rozwijał Rycerstwo Niepokalanej. Druko-
wał z ochotnikami znalezionymi wśród współbraci „Rycerza”, który w ciągu pię-
ciu lat, od 1922 do 1927 roku zwiększył nakład z 5 tys. do 70 tys. egzemplarzy. 

Maksymilian otrzymał wiele listów gratulacyjnych od biskupów oraz 
błogosławieństwo papieża Piusa XI z  licznymi odpustami i  łaskami, o  które 
prosił dla swego dzieła. Wtedy też postanowił stworzyć nowy klasztor. Zało-
żył go w  1927 roku w  Teresinie, nieopodal Warszawy, na ziemi ofiarowanej 
przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego. Nazwał go Niepokalanowem od 
skromnej, gipsowej figury Matki Bożej Niepokalanej, którą zakonnicy posta-
wili w szczerym polu, miejscu przyszłego klasztoru. Jego poświęcenia dokonał 
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ojciec Korneli Czupryk w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  Maryi 
Panny – 8 grudnia 1927 roku. Ojciec Kolbe dla swego dzieła wyznaczył cel: 
„Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”. „Niepokalanów był 
dziełem jedynym w  swoim rodzaju, którym żaden inny naród poszczycić się 
nie może. Był dziełem geniusza” – wspomniał o. Józef Bocheński, który odwie-
dzał Niepokalanów przed wojną. 

Ojciec Kolbe zaczynał tam z  grupą dwudziestu zakonników – kilka lat 
później duszpasterzowało już 13 ojców i 600 braci, a w Małym Seminarium 
Duchownym kształciło się 120 chłopców. Niepokalanów stał się wtedy naj-
większym klasztorem na świecie – potężnym ośrodkiem ewangelizacji. Ojciec 
Maksymilian wykorzystywał najnowsze środki techniki i stworzył największy 
w ówczesnej Polsce koncern prasowy. „Rycerz Niepokalanej”, którego wydawa-
nie rozpoczął jeszcze w Grodnie, sięgnął 750 tys. egzemplarzy nakładu. „Mały 
Rycerzyk Niepokalanej” – blisko ćwierć miliona, „Mały Dziennik” – prawie 
150 tys., a „Kalendarz Rycerza Niepokalanej” drukowano w 650 tys. egzempla-
rzy. Założyciel planował budowę małego lotniska, aby wykorzystać samoloty 
do kolportażu. Od roku 1938 roku Niepokalanów miał własną radiostację, któ-
rej sygnałem była melodia Po górach, dolinach.

W 1930 roku za zezwoleniem generała zakonu o. Kolbe w towarzystwie 
czterech braci zakonnych wyruszył do Japonii. W bardzo ciężkich warunkach, 
bez pomocy miejscowego biskupa w Nagasaki, franciszkanie rozpoczęli pracę 
wydawniczą. W trzy miesiące później mieli już własną drukarnię i dom. Pierw-
szy numer „Rycerza Japońskiego” (Seibo no Kishi) wyszedł w nakładzie 18 tys. 
egzemplarzy, drugi w  20 tys., a  trzeci grudniowy – w  25 tys. W  1931 roku 
Maksymilian nałożył habit franciszkański pierwszemu Japończykowi, któremu 
dał na imię Maria. Wtedy też kupił dziki stok góry, gdzie zbudował klasztor, 
japoński Niepokalanów (Mugenzai no Sono – Ogród Niepokalanej). W 1934 
roku stanął tam nowy kościół. 

„Ty wierzysz w to?”

Dwa lata później, w  1936 roku, o. Kolbe wrócił do Polski jako przełożony 
sławnego już Niepokalanowa. „Wszystkie apostolskie poczynania ojca Mak-
symiliana świadczą o  tym, że tajemnica Niepokalanego Poczęcia znajdowała 
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się w centrum jego świadomości” – tłumaczył Jan Paweł II. Duchowe owoce 
tych dzieł były niewymierne – to one przygotowały naród do ofiary, jaką złożył 
w czasie drugiej wojny światowej.

Już 12 września 1939 roku do Niepokalanowa weszli Niemcy, a  tydzień 
później gestapo aresztowało pozostałych na miejscu franciszkanów. Przeszli 
przez ciężkie obozy w Lamsdorf (Łambinowice), Amteitz (Gębice) i Ostrze-
szowie, skąd wszyscy zostali zwolnieni 8 grudnia 1939 roku w uroczystość Nie-
pokalanej. O. Kolbe od razu wrócił do Niepokalanowa, gdzie przygotował około 
3 tys. miejsc dla wysiedlonych Polaków z  województwa poznańskiego, wśród 
nich dla 2 tys. Żydów, oraz zorganizował nieustanną adorację Najświętszego 
Sakramentu i otworzył warsztaty dla ludności: kuźnię, blacharnię, dział naprawy 
rowerów i zegarów, dział fotografii, zakład krawiecki i szewski, dział sanitarny. 

Gestapo wróciło do Niepokalanowa 17 lutego 1941 roku i zabrało o. Kol-
bego oraz czterech innych ojców do Warszawy. O. Maksymilian znalazł się na 
Pawiaku. Jeden ze współwięźniów wspominał: „Widok ojca Kolbego w habicie 
wywołał u gestapowca gniew. (...) Podszedł do o. Kolbego i wskazując palcem 
na krzyżyk przy koronce, zapytał: Ty wierzysz w to? Tak wierzę! – odpowiedział 
spokojnie zakonnik. Niedowiarek wymierzył ojcu Kolbemu silny policzek. Na-
stępnie gestapowiec szarpał ponownie za krzyż o. Kolbego i powtarzał swoje py-
tanie: Czy wierzysz? Po każdej twierdzącej odpowiedzi o. Kolbego – że wierzy 
– esesman był coraz bardziej wzburzony i powtarzał uderzenia w twarz. Widząc 
zaś, że ojciec Kolbe był niewzruszony, z gniewem opuścił celę...”.

W  ostatnim liście wysłanym z  Pawiaka o. Kolbe pisał: „Pozwólmy się 
wszyscy prowadzić Niepokalanej coraz doskonalej, gdziekolwiek i  jakkolwiek 
Ona zechce nas postawić, aby dobrym spełnianiem naszych obowiązków przy-
czynić się do zjednania wszystkich dusz dla Jej miłości”. Razem z 304 męż-
czyznami, 28 maja 1941 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. 

Ks. Konrad Szweda, były więzień KL Auschwitz, był naocznym świad-
kiem przyjazdu o. Kolbego do obozu: „Wieczorem 28 maja 1941 roku przy-
bywa do obozu oświęcimskiego transport więźniów politycznych z Warszawy. 
Pod silną eskortą esesmanów wychodzą z bydlęcych wagonów. Szczuci psami 
i bici kolbami maszerują na plac apelowy oświęcimskiej kaźni. Przy wywoły-
waniu nazwisk musiano biec wzdłuż szpaleru utworzonego przez esesmanów, 
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z których każdy batogiem lub rzemieniem okutym w ołów bił po głowie i twa-
rzy. Na noc zamknięto wszystkich w małej łaźni, gdzie z braku powietrza kilku 
omdlewa. Następnego dnia, po przebraniu każdego w łachmany ludzką krwią 
zmoczone, kazano księżom i Żydom wystąpić z szeregu. Żydów zbito i zma-
sakrowano do nieprzytomności i  wcielono do karnej kampanii, księży nato-
miast przeznaczono do ciężkiej pracy”. Ojciec Kolbe otrzymał obozowy numer 
16670. Wszystkie cierpienia znosił heroicznie, dzielił się głodowymi racjami 
z innymi współwięźniami, których pocieszał i wspierał, a przede wszystkim za-
chęcał do oddania się w opiekę Niepokalanej. 

Zatrzymał potęgę nienawiści

Pod koniec lipca 1941 roku, po ucieczce jednego więźnia, gdy za karę wybra-
no dziesięciu innych skazanych na śmierć głodową, o. Maksymilian ofiarował 
się zastąpić jednego z nich, sierż. Franciszka Gajowniczka, ojca rodziny. Za-
konnik bez jedzenia i picia przeżył w bloku 13, zwanym blokiem śmierci, dwa 
tygodnie, zanim 14 sierpnia 1941 roku, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, został przez niemieckich oprawców dobity zastrzy-
kiem fenolu. Ciało o. Maksymiliana zostało spalone w krematorium. O  jego 
śmierci wkrótce dowiedziała się matka. W  liście do niej pisał wtedy żyjący 
jeszcze, najstarszy syn, Franciszek: „Dlaczego Matka Boleściwa? Czyż Bóg 
nie rządzi? Czyż nie Jego wolą było to, co się stało? Czyż Bóg boleść trwałą 
swoim stworzeńkom czyni? A może miłość własna nasza nie chce godzić się 
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z  Przeznaczeniem Bożym? Do czego dążył Mundzio – Maksymilian? Czyż 
nie do męczeństwa. Czyż celu marzeń nie osiągnął? Czyż mamy cierpieć, że 
Bóg wysłuchał Mundzia modlitw? Czyż mając świętego Męczennika w nie-
bie, powinno się być «bolesną» czy «szczęśliwą»? Mamo, pomyśl, wzniósłszy się 
ponad naszą słabość, co się egoizmem zwie! Mamo, wiem, że to boli, lecz on 
jest najszczęśliwszym z nas, z całej rodziny. Czyż mamy boleść nosić w sercach, 
że Mundziu dostąpił szczytu marzeń świętych? Jesteś «Matką Szczęśliwą»!! 
Prawda? On, Mundziu, uczynił Cię tą, kim Cię określiłem”. 

W  kolejnym liście pisał jeszcze: „Cieszy mnie, że Mama tak sobie do-
brze wytłumaczyła fakt śmierci Mundzia i nastąpiło uspokojenie. Rozumiem, 
że trzeba olbrzymiej siły ducha, by zgnieść w sobie to przyrodzone ukochanie 
własnego dziecka i uznać je za własność Boga. Z opisu o Mundziu widać jasno, 
że wiedział on z góry, co go czeka, ale to rzadko komu jest danym. Widocznie 
zasłużył sobie, by przedarł tajemnicę przyszłości. Dziś mamy swego Orędow-
nika w niebie, bo chyba jego prośba zawsze wysłuchana będzie – prawda”.

Śmierć ojca Maksymiliana, który całe swe życie poświęcił szerzeniu kul-
tu Matki Bożej Niepokalanej, stała się wstrząsem nie tylko dla więźniów 
Auschwitz, ale była znana daleko poza granicami Polski. Jak mówił Prymas 
Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński: „Właściwie, to o. Maksymilian Maria 
Kolbe, wśród zmagających się potęg świata, wygrał wojnę! Wtedy, gdy do głosu 
doszła nienawiść, której nie można było przezwyciężyć większą jeszcze niena-
wiścią – bo zda się, że większej już być nie mogło! – pozostał jeden wybór: nie-
nawiść przezwyciężyć większą jeszcze miłością. Taki właśnie środek zwycięstwa 
wybrał o. Maksymilian Maria. Wobec tego przykładu zatrzymały się niejako 
potęgi nienawiści, zdumione tak wielką miłością”.

O. Masymilian Kolbe został beatyfikowany przez Ojca Świętego Paw-
ła VI w czasie trwania Synodu Biskupów poświęconego kapłaństwu i sprawie-
dliwości społecznej. W Mszy św. beatyfikacyjnej uczestniczyło 4 kardynałów, 
5 patriarchów, około 300 biskupów. Paweł VI powiedział wtedy: „Jedno zdanie 
Kolbego jak niegasnąca lampa oświetla jego ofiarę i okropną epopeję tych lat: 
«Tylko miłość jest twórcza». Słowa te górują nad polityką, egoizmem, przemo-
cą, okrucieństwem i zaślepioną pychą ludzi żyjących bez Ewangelii. Powinny 
się wyryć w  naszych duszach i  w  nowej historii świata. Jest to nauka, którą 
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Kolbe zdobył w szkole Maryi i którą nam jeszcze przekazuje i zawsze przeka-
zywać będzie Kościołowi i światu”.

O. Maksymilian był pierwszym Polakiem kanonizowanym przez Jana 
Pawła II, który jeszcze jako metropolita krakowski w 1971 roku powiedział: 
„Otóż rzecz absolutnie niesłychana, lecz poparta niezliczonymi świadectwami: 
Maksymilian Kolbe nie znał nienawiści. (…) Ten człowiek oznaczony zwy-
kłym numerem 16670 odniósł najtrudniejsze zwycięstwo, zwycięstwo miło-
ści, która uniewinnia i przebacza. Ów okręg piekła, dialektykę nienawiści, on 
przepoił sercem pałającym miłością, skutkiem czego czary piekielne zostały 
wypędzone, miłość była mocniejsza od śmierci”. Kanonizacja miała miejsce 
w  Rzymie 10 października 1982 roku. Uratowany Franciszek Gajowniczek 
zmarł w 1995 roku, w wieku 94 lat. 
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Stanisława Leszczyńska - skromna położna, która nawet w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz potrafiła bronić życia, lata 30. XX wieku
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STANISŁAWA LESZCZYŃSKA
POŁOŻNA Z OŚWIĘCIMIA

Rodzina Henryki i Stanisława Zambrzyckich była biedna. Pięcioro ich dzie-
ci zmarło wkrótce po przyjściu na świat. Przeżyli – urodzona 8 maja 1896 
roku Stanisława oraz jej dwóch młodszych braci – Henryk i Jan. Gdy ojciec, 
od 1901 roku, przez pięć lat służył w  armii rosyjskiej w  Turkiestanie, mat-
ka, aby utrzymać dzieci, pracowała w fabryce włókienniczej Poznańskiego po 
czternaście godzin dziennie. Córka musiała opiekować się rodzeństwem i do-
mem, ale także uczyła się w szkole z językiem polskim. W 1908 roku wszy-
scy wyemigrowali za pracą do Brazylii, gdzie przebywała już krewna matki. 
W  Rio de Janeiro Stanisława poznała język portugalski i  niemiecki, który 
potem miał się jej bardzo przydać. Po dwóch latach Zambrzyccy wrócili do 
Łodzi i  zamieszkali na Bałutach przy ulicy Żurawiej 7, w  jednej z najbied-
niejszych dzielnic miasta, gdzie prowadzili mały sklep. Stanisława pomagała 
rodzicom w pracy i  jednocześnie do 1914 roku uczyła się w progimnazjum 
Wacława Maciejewskiego. 

„Jeżeli w  mej Ojczyźnie – mimo smutnego z  czasów wojny doświadczenia 
– miałyby dojrzewać tendencje skierowane przeciw życiu, to wierzę w  głos 
wszystkich położnych, wszystkich uczciwych matek i  ojców, wszystkich 
uczciwych obywateli, w obronie życia i praw dziecka” – napisała Stanisława 
Leszczyńska w Raporcie położnej z Oświęcimia.

j
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„W jednym pantofelku”

Kiedy w 1914 roku ojciec poszedł na wojnę, rodziną znów zajmowała się mat-
ka z pomocą Stanisławy, która wykazywała duży hart ducha i z pogodą znosiła 
najtrudniejsze sytuacje, pokładając całą ufność w  Bogu. Znajdowała zawsze 
czas na modlitwę i  pracę wolontariuszki w  Komitecie Niesienia Pomocy 
Biednym. Wtedy też poznała młodego drukarza Bronisława Leszczyńskiego, 
z którym w 1916 roku wzięła ślub i stworzyła szczęśliwą rodzinę. Mieli razem 
czworo dzieci: córkę Sylwię oraz trzech synów: Bronisława, Stanisława i Hen-
ryka. Po latach Bronisław wspominał, że w  ich domu „była piosenka, śpiew, 
dowcip, pocałunek, patrzenie w oczy, kwiaty. Małe niebo”. Dzieci zachowały 
w pamięci obraz mamy „modlącej się na początku i na końcu posiłku, przed 
i po pracy”.

Już jako mężatka, od 1920 do 1922 roku, Stanisława powierzyła dwoje 
małych dzieci mężowi oraz dziadkom i wyjechała do Państwowej Szkoły Po-
łożniczej przy ulicy Karowej w Warszawie, którą ukończyła z wyróżnieniem, 
a w zdobytym zawodzie pracowała potem przez 38 lat. Była położną z po-
wołania. Do rodzących matek spieszyła o każdej porze dnia i nocy, zostawała 
w  ich domach tak długo jak było to konieczne, czasem kilkanaście godzin. 
Zdarzało się, że pracowała nawet przez trzy doby bez snu. Jej syn, Bronisław, 
także lekarz, mówił: „Jak się człowiek przebudzi, to zwykle udaje mu się trafić 
nogą tylko do jednego pantofla. Mamę jak wzywano w nocy, to często właśnie 
w  jednym pantoflu wybiegała. I  tak się też modliła do Matki Bożej: załóż, 
chociaż jeden pantofelek, ale przybądź z pomocą. Mama mówiła, że się ni-
gdy nie zawiodła”. W czasie całej pracy nie zmarło ani jedno dziecko, które 
przyjęła. 

Jedna z przedwojennych pacjentek Leszczyńskiej napisała po wojnie w li-
ście: „11 sierpnia 1933 urodziła się moja córka Julita, a poród odbierała wtedy 
Stanisława Leszczyńska. Gdy tylko weszła, przeżegnała się, a  potem uczy-
niła znak krzyża nade mną. Urodzone dziecko wzięła na ręce i nad nim też 
uczyniła znak krzyża. Po czym powiedziała do mnie: «ma pani śliczną córkę». 
Opiekowała się mną po porodzie, udzielała mi potrzebnych rad oraz wskazó-
wek dotyczących karmienia i wychowania dziecka. Ta kobieta o matczynej do-
broci była niezwykle troskliwa i opiekuńcza. Odniosłam wrażenie, jakby anioł 
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dobroci wstąpił do mojego domu, by okazywać pomoc mnie i mojemu dziec-
ku w ważnej dla nas potrzebie”. Syn Leszczyńskiej wspominał, że: „Dziecko 
było dla niej największym cudem świata, a akt rodzenia największym biolo-
gicznym uniesieniem natury. Mówiła, że jak brała dziecko na ręce, to miała 
wrażenie, że trzyma Dzieciątko Jezus”. Przed wojną, w biednych dzielnicach 
Łodzi, gdzie pracowała, cieszyła się takim szacunkiem, że gdy zachorowała, 
nawet w synagodze modlono się o jej wyzdrowienie.

„Nie wolno zabijać dzieci”

We wrześniu 1939 roku mąż Stanisławy i najmłodszy syn Henryk jako stra-
żacy gasili pożary w bombardowanej Warszawie, a starsi Bronisław i Stanisław 
byli sanitariuszami w szpitalu wojskowym w Łucku. Kiedy wszyscy wrócili do 
Łodzi, zaangażowali się w pracę konspiracyjną i m.in. wyrabiali fałszywe do-
kumenty dla Żydów z getta. Stanisława, jako akuszerka, mogła poruszać się po 
mieście po godzinie policyjnej. Przyjmowała też porody w rodzinach niemiec-
kich. I  ona pomagała Żydom, przekazując zaprzyjaźnionym z  nią rodzinom 
żydowskim, mieszkającym w getcie, żywność oraz przygotowane przez męża 
podrobione dokumenty.

W  lutym 1943 roku za tę działalność Stanisława razem z  córką Sylwią 
oraz dwoma synami Henrykiem i  Stanisławem została aresztowana przez 
gestapo. Mężczyzn osadzono w obozach koncentracyjnych w Gusen i Mau-
thausen, a kobiety 17 kwietnia 1943 roku przewieziono do Oświęcimia, gdzie 
otrzymały kolejne numery obozowe – 41335 i 41336. Nawet w obozie Lesz-
czyńska nie zrezygnowała z wykonywania swojego zawodu-powołania. Cer-
tyfikat ukończenia szkoły położnych przemyciła w proszku do mycia zębów. 
Pokazała go osławionemu dr Josefowi Mengele, gdy zgłosiła się, aby zastąpić 
chorą niemiecką położną Klarę, która zresztą trafiła do Oświęcimia za dzie-
ciobójstwo. Druga Niemka, Pfani, powiedziała Leszczyńskiej, że jest rozkaz, 
aby każdego noworodka traktować jak martwego. Obie Niemki, do maja 
1943 roku, mordowały wszystkie urodzone w obozie dzieci, topiąc je w becz-
ce z wodą i wyrzucając na pożarcie szczurom. Potem zabijały przede wszyst-
kim niemowlęta żydowskie, a  dzieci o  niebieskich oczach i  blond włosach 
odbierały matkom i  wysyłały do Nakła, gdzie miały być „wychowywane na 
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prawdziwych Niemców”. Leszczyńska tatuowała te dzieci w niewidoczny dla 
esesmanów sposób, aby je w przyszłości rozpoznać. 

Przede wszystkim jednak Leszczyńska nie zamierzała słuchać zbrodnicze-
go rozkazu, co wprost powiedziała dr. Mengele, gdy podszedł do niej i stwier-
dził, że Oświęcim to nie pensjonat oraz zagroził, że jak zobaczy pieluszkę, to 
ukarze śmiercią. Jak wspomina syn Bronisław: „Mama odpowiedziała, że nie 
wolno zabijać dzieci, że on to wie, bo jest lekarzem, składał przysięgę. Argu-
mentowała, jak umiała. Pytałem mamy, jak on wtedy wyglądał. Powiedziała, że 
widziała tylko taniec cholew, że doskakiwał do niej, ale w pewnym momencie 
odszedł, odwrócił głowę i krzyczał: «rozkaz to rozkaz». Wtedy w Niemczech 
dużo pisano o bohaterstwie, a on nagle zobaczył, że więzień się nie boi i potrafi 
bronić innych, a w pewnym sensie także i jego”. Siła Leszczyńskiej wypływa-
ła z niewzruszonej wiary. Była przekonana, że to „Dzieciątko Jezus było z nią 
w Oświęcimiu i dlatego nic się jej nie mogło stać. Przed taką postawą nawet 
diabeł pierzcha”, jak zauważył jej drugi syn Henryk.

W  napisanym w  1957 roku Raporcie położnej z  Oświęcimia Leszczyńska 
wspominała: „Porody odbywały się na zbudowanym z cegieł piecu w kształcie 
kanału (…). Dzieci nie otrzymywały żadnych przydziałów żywnościowych ani 
nawet kropli mleka. Marły powolną śmiercią głodową. Towarzyszyła im wielka 

Stanisława Leszczyńska podczas pracy w szpitalu, wraz z innymi siostrami pielęgniarkami
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miłość i bezsilność matek (…) Spodziewająca się rozwiązania kobieta zmuszo-
na była odmawiać sobie przez czas dłuższy przydzielonej racji chleba, za który 
mogłaby – jak to powszechnie mówiono – zorganizować sobie prześcieradło. 
Prześcieradło darła na strzępy, przygotowując pieluszki i koszulki dla dziecka, 
żadnej bowiem wyprawki dzieci nie otrzymywały”. Matki nie mogły opusz-
czać baraku, dlatego „wyprane pieluszki położnice suszyły na własnych plecach 
lub udach, rozwieszanie ich bowiem w widocznych miejscach było zabronione 
i mogło być karane śmiercią”. 

Mateczka

„Przyjmowała porody w najtrudniejszych warunkach, jakie tylko można sobie 
wyobrazić, kiedy zdobycie wiaderka przegotowanej wody dla rodzącej kobie-
ty stawało się walką na śmierć i  życie. Przyjmowała porody Polek, Rosjanek, 
Żydówek, wszystkich bez wyjątku. Potem uczyła te kobiety modlitwy, a z resz-
tek chleba robiła dla nich różańce. Wszystkie się modliły, i te, które wierzyły, 
i Żydówki. Wszystkie tak samo mówiły Ojcze Nasz” – wspomina najstarszy syn 
Leszczyńskiej, Stanisław, profesor medycyny.

Przy każdym porodzie Stanisława modliła się, najpierw prosząc o po-
moc, potem dziękując za nią. Jedna z oświęcimskich młodych matek, Maria 
Salomon, wspominała: „Wszystkie ją kochałyśmy. To święty człowiek. Porody 
odbywały się na przewodzie kominowym. Leżał na nim tylko czarny, cienki 
koc, aż drgający od wszy. (…) Ona cudów dokonywała, żeby w  tym nieopi-
sanym brudzie i  smrodzie, gdzie roiło się od szczurów i  robactwa, stworzyć 
nam ludzkie warunki. Pracowała przy nas dzień po dniu, noc po nocy. Czasem 
zdrzemnęła się na chwilę, ale zaraz zrywała się i biegła do którejś z jęczących. 
Co znaczyło móc liczyć na kogoś tam, w tym piekle, co znaczyło doznać czyjejś 
troski, opieki, serdecznej dobroci – wiedzą tylko ci, którzy tam byli. Ona rato-
wała nas i naszą wiarę. W Boga. W ludzi. I to było może ważniejsze niż chleb”.

Wszystkie pacjentki, które przeżyły obóz, zapamiętały jej nadzwyczajną 
dobroć i spokój. Nazywały ją Mateczką. „Mówiły też, że była aniołem. W niej 
była ogromna siła moralna. Była delikatna i mocna zarazem. Nigdy nie widzia-
łem jej bezradnej. A  co ona mogła mieć w  Oświęcimiu: znalezione nożycz-
ki, brud, szczury, czerwonkę, tyfus? Mama oddawała swój chleb i  lekarstwa 
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chorym. Prostymi słowami potrafiła dotrzeć do człowieka. Po jej śmierci jedna 
kobieta opowiedziała mi, że mama przez dwie noce i  dwa dni pomagała jej 
rodzić. Ta kobieta wspominała, jak mama plotła jej warkocze, jak jej pomagała 
w bólu” – wspominał syn Bronisław, który zapamiętał także słowa mamy: „Po 
prostu śpiewałam, gdy już nic nie mogłam zrobić, by im pomóc”. 

W Raporcie położnej stwierdziła, że 
„W  obozie koncentracyjnym wszyst-
kie dzieci – wbrew wszelkim przewi-
dywaniom – rodziły się żywe, śliczne 
i  tłuściutkie. Natura przeciwstawiając 
się nienawiści, walczyła o  swoje pra-
wa uparcie, niezłomnymi rezerwami 
żywotności. Natura jest nauczycielką 
położnej. Razem z  nią walczy o  życie 
i  razem z nią propaguje najpiękniejszą 
rzecz na świecie – uśmiech dziecka”. 
Leszczyńska pomogła przyjść na świat 
w  Oświęcimiu ponad trzem tysiącom 
dzieci i przy żadnym porodzie nie wystąpiły komplikacje, nie było też ani jed-
nego wypadku śmierci noworodka. Mengele i  reszta niemieckiego personelu 
nie mogli w to uwierzyć, bo nawet w najlepszych klinikach uniwersyteckich to 
się nie zdarzało. Jednak urodzone dzieci skazane były na powolną śmierć gło-
dową. Z ponad trzech tysięcy, przyjętych przez Stanisławę Leszczyńską, obóz 
przeżyło tylko trzydzieścioro (kilkaset trafiło do Nakła, półtora tysiąca utopiły 
niemieckie położne, a ponad tysiąc zmarło).

Po klęsce Niemiec Stanisława i  Sylwia, która przez cały czas pomagała 
matce, wyszły z obozu 2 lutego 1945 roku. Cała rodzina, z wyjątkiem ojca Bro-
nisława, poległego w powstaniu warszawskim, wróciła do Łodzi na ul. Zgier-
ską 99. Mateczka pracowała jako położna do 1958 roku. 

W 1970 roku, po premierze wystawionego w Teatrze Wielkim w War-
szawie Oratorium Oświęcimskiego, inspirowanego jej wspomnieniami, gdy je-
den z redaktorów podszedł do niej i powiedział, że współczuje jej tego, że była 
w Oświęcimiu, odpowiedziała, że nie trzeba, bo ona dziękuje Bogu za to, że 
mogła tam być. Leszczyńska uważała, że po prostu spełniła swój obowiązek. 

Do końca życia pozostała spokojną, 
pełną pokory i pobożności osobą
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Jak podkreślał jej syn Bronisław: „Matka Teresa z  Kalkuty powiedziała, że 
świętość polega na wypełnianiu swoich obowiązków. Mama to czyniła. Jej 
życie dowodzi, że nie ma takich warunków, w których można zmusić kogoś 
do zabicia dziecka, nawet w obozie śmierci. Gdy mama spotkała się po latach 
w Warszawie z dziećmi, które przyjęła na świat w obozie, to powiedziała, że 
to był jeden z  najszczęśliwszych dni w  jej życiu. Jak mnie proszą, bym mó-
wił o mamie, to traktuję jej postać jako pretekst, by mówić o dramacie dziecka. 
Mama zawsze była przeciw aborcji. Broniła bezbronnych dzieci”.

Stanisława Leszczyńska zmarła 11 marca 1974 roku na nowotwór. „Gdy 
chorowała, zadzwoniłem do doktora Stefanowskiego, chirurga, o poradę. Był po 
zapaleniu płuc, mówił, że rodzina go nie puści do chorej. Powiedziałem, że nie 
może ratować życia mamy kosztem swojego. A on na to, abym poczekał. Doktor 
miał osiemdziesiąt lat, mieszkał daleko, był marzec, mróz. Za kilkanaście sekund 
podszedł do słuchawki i  mówi: «Kolego, przyjeżdżajcie natychmiast, rodzina 
kazała jechać». Doktor doradził ścisłą skąpą dietę. Gdy z nim wychodziłem od 
mamy, mama spytała, czy jej kupię ciastko. Tu dramat, a ona żartuje” – wspomi-
nał Bronisław Leszczyński.

Bohaterska położna została pochowana na cmentarzu św. Rocha na Rado-
goszczy w Łodzi. 3 maja 1982 roku pielęgniarki złożyły na Jasnej Górze jako 
wotum za 600 lat obecności Cudownego Obrazu złoty kielich mszalny „Kie-
lich Życia i Przemiany Narodu”, zdobiony czterema figurami z kości słoniowej, 
w tym Stanisławy Leszczyńskiej (w czepku i  szpitalnych chodakach, z nowo-
rodkiem na ręku). W czerwcu 1987 roku podczas wizyty w Łodzi papież Jan 
Paweł II wskazał Stanisławę Leszczyńską jako przykład chrześcijańskiego bo-
haterstwa. Od 1992 roku Archidiecezja Łódzka prowadzi jej proces beatyfika-
cyjny. W setną rocznicę urodzin w 1996 roku jej szczątki zostały przeniesione 
z cmentarza do kościoła Wniebowzięcia NMP, w którym została ochrzczona. 
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RODZINA ULMÓW
„KTO OCALA JEDNO ŻYCIE,  
TEN OCALA CAŁY ŚWIAT”  

„Rodzinę Ulmów trzeba pokazywać jako wzorzec. Starą zasadą jest, że odciąć 
się od historii to sprzedać przyszłość. Ten wzorzec – historia, która się wyda-
rzyła na tej ziemi – pokazuje, na czym należy budować przyszłość. Wydawać 
by się mogło, że oni wszystko przegrali, ale tak naprawdę zwyciężyli, gdyż to 
człowieczeństwo w nich zwyciężyło” – powiedział ks. abp Józef Michalik. 

Przed wojną Józef Ulma z Markowej pod Łańcutem był znany w swojej wsi. 
To on założył w niej pierwszą szkółkę drzew owocowych, a sąsiadów nauczył 
szczepić jabłonie, żeby lepiej rodziły. Hodował też jedwabniki oraz pszczoły 
i był za to nagradzany na rolniczych wystawach. Zajmował się poza tym fo-
tografią. Z  aparatem fotograficznym, który sam złożył, nie rozstawał się ni-
gdy. Utrwalał nie tylko życie najbliższych, ale miejscowe uroczystości, występy 
chóru, orkiestry, dożynki, przedstawienia teatralne, wesela, Pierwsze Komunie 
Święte. Robił także zdjęcia na zamówienie, portrety do dokumentów. W wielu 
markowskich domach do dzisiaj zachowały się pożółkłe już zdjęcia Ulmy. 

W połowie lat trzydziestych XX wieku Józef spotkał swą przyszłą żonę, 
dwanaście lat młodszą Wiktorię Niemczak. Chociaż oboje mieszkali w Mar-
kowej, blisko siebie, poznali się na zebraniu miejscowego koła Związku 

j
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Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Wiktoria była także słuchaczką kursów na Wiej-
skim Uniwersytecie Orkanowym w sąsiedniej Gaci. Pobrali się i wkrótce rodzi-
na zaczęła się powiększać. Jako pierwsza latem 1936 roku urodziła się Stasia, 
a następnie przed wybuchem wojny na świat przyszły jeszcze Basia i Władziu.

Pod groźbą kary śmierci

Wojska niemieckie wkroczyły do Markowej 9 września 1939 roku. Już od 
pierwszych dni okupanci przystąpili do eksterminacji ludności, a na całkowi-
te unicestwienie zostali skazani Żydzi. W Markowej ich społeczność nie była 
zbyt liczna, przed wojną tworzyło ją co najwyżej 30 rodzin. Znaczna część 
z  nich mieszkała w  dzielnicy nazwanej Kazimierzem. We wsi posiadali oni 
trzy domy modlitwy, wydzielone z budynków bogatszych Żydów. W większe 
święta udawali się na modły do synagogi w pobliskim Łańcucie. Podobnie jak 
w innych, nie tylko sąsiednich wioskach zajmowali się przeważnie handlem. 
Skupowali produkty rolne, zwierzęta hodowlane, owoce; prowadzili sklepy 
z  artykułami przemysłowy-
mi. Kilka rodzin uprawiało 
ziemię. Społeczność polska 
i żydowska w Markowej żyły 
jednak jakby obok siebie, ale 
stosunki między nimi ukła-
dały się dobrze. 

Po wkroczeniu Niem-
ców 120 Żydów z  Marko-
wej, tak samo jak w  całej 
Polsce, pozbawionych zo-
stało wszelkich praw. Pod 
koniec 1941 roku zakazano 
im opuszczania miejsco-
wości, w  których mieszka-
li. W  miastach utworzono 
getta. Rozporządzenie gu-
bernatora Hansa Franka Józef i Wiktoria Ulmowie
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stwierdzało, że: „Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im 
dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które ta-
kim żydom świadomie dają kryjówkę. Podżegacze i pomocnicy podlegają tej 
samej karze jak sprawca, czyn usiłowany karany będzie jak czyn dokonany”. 

Latem 1942 roku w całej Generalnej Guberni Niemcy rozpoczęli zapla-
nowaną likwidację gett żydowskich polegającą na wywożeniu ich mieszkańców 
do obozów zagłady. Za ukrywanie Żydów i udzielanie im jakiejkolwiek pomo-
cy, nawet sprzedawanie żywności, groziła kara śmierci. Za zatajenie wiadomości 
o ukrywających się Żydach skazywano na obóz koncentracyjny. Zdecydowana 
większość markowskich Żydów pozostała w tym czasie we wsi. W takiej sy-
tuacji Niemcy postanowili wymordować ich na miejscu. W  lecie 1942 roku, 
wraz z likwidacją gett, rozpoczęła się, trwająca do jesieni, planowa akcja żan-
darmerii przeciwko Żydom. Mieszkańcy Markowej zapamiętali, że to już były 
„regularne polowania na ludzi”. Wypędzano ich z domów, szukano w polach. 
Schwytanych zamykano w tymczasowym areszcie urządzonym w domu posia-
dającym dużą betonową piwnicę. Rankiem wyciągano ich grupami po cztery 
osoby i rozstrzeliwano oraz zakopywano na uboczu wsi na byłym grzebowisku 
padłych zwierząt, tzw. „okopie”. 

Ci, którym udało się uciec i  przetrwać, próbowali znaleźć schronienie 
w chłopskich chałupach. Niektórzy mieszkańcy, mimo grożącej im kary śmier-
ci, ukryli Żydów w  swoich domach na wiele miesięcy. Jedną z  takich rodzin 
byli właśnie Józef i Wiktoria Ulmowie, którzy na strychu swojego niewielkiego 
domku schronili dwie rodziny: pięciu mężczyzn z Łańcuta z rodziny Szallów 
oraz sąsiadów rodzinnego domu Józefa Ulmy: dwie siostry z rodziny Goldma-
nów i małą córkę jednej z nich.

Wiktoria w czasie okupacji urodziła Franusia, Antosia i najmłodszą Mary-
się, a wiosną 1944 roku spodziewała się kolejnego dziecka. Dodatkowym źró-
dłem utrzymania Józefa, poza fotografią, było garbowanie i wyrabianie skór. 

Przyjmując pod swój dach Żydów, Ulmowie byli świadomi konsekwen-
cji, jakie mogą ponieść. Wcześniej ze swych okien widzieli rozstrzeliwania 
żydowskich mieszkańców Markowej. Ich dom stał na uboczu, ale tajemnicy 
nie dało się ukryć. Sami też zbytnio jej nie strzegli. Uwagę zwracały większe 
zakupy żywności, duża ilość wyprawianych skór. Przychodzący robić zdjęcia 
do dokumentów widzieli obcych kręcących się w  obejściu, słyszeli odgłosy 
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dochodzące ze strychu. Braci Szallów znał posterunkowy z Łańcuta, Aleksan-
der Leś, z pochodzenia Ukrainiec. Przed wojną sprzedał im konia, a w cza-
sie okupacji schronił ich za przekazanie mu domu i  pola. Wkrótce jednak 
ich wyrzucił. Wtedy ukryli się u Ulmów. Tymczasem wraz ze zbliżającym się 
końcem wojny Leś zdawał sobie sprawę, że może stracić zawłaszczony ma-
jątek Szallów. Postanowił więc się ich pozbyć. Dowiedział się, że przebywają 
u Ulmów i powiadomił o swym odkryciu Niemców. 

Ocena moralna przypadków wydawania okupantowi ukrywających się Ży-
dów była jednoznaczna. W maju 1943 roku na łamach konspiracyjnej „Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, organu Delegatury Rządu RP na Kraj, ukazał się artykuł 
pt. Żerowanie na najcięższych tragediach. „Wiadomą jest rzeczą, iż tam, gdzie jest 
wojna, zjawiają się hieny. Krążą one na wielu peryferiach tej walki, jaką Naród 
Polski od czterech blisko lat prowadzi z niemieckim najeźdźcą. Jedną z kate-
gorii tych hien są ci, co żerują na tragedii rodzin polskich, dotkniętych prze-
śladowaniami politycznymi. (...) Rok ostatni przyniósł jeszcze jedną odmianę 
hien wojennych. Są nimi ci, co wykorzystują dla wymuszeń i szantażu trage-
dię ukrywających się i ściganych przez niemców żydów. Olbrzymia większość 
moralnie zdrowego, przepojonego duchem chrześcijańskim społeczeństwa 

Wiktoria Ulmowa z dziećmi
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polskiego z odrazą patrzyła i patrzy na zbrodnie popełniane przez niemieckich 
oprawców na żydach i ze szczerym, głębokim współczuciem traktuje ofiary tej 
zbrodni. Ale znajdują się zdeprawowane jednostki – niestety, przebrane nie-
jednokrotnie w mundur policyjny – które nie wahają się wykorzystać tragedii 
tropionych i szczutych przez niemców żydów, dla szantażowania i wymuszania 
wysokich okupów. Dopuszczający się takich szantaży ludzi bez czci i sumienia 
stoją krok zaledwie od tych – nielicznych na szczęście – zbrodniarzy, którzy nie 
wahają się wydawać ściganych żydów w ręce niemieckie”.

„Patrzcie, jak giną polskie świnie!”

Niemiecka żandarmeria w Łańcucie nakazała 23 marca 1944 roku, nie podając 
przyczyny, stawienie się czterech furmanek z woźnicami z okolicznych miej-
scowości. Jednym z nich był 18-letni Edward Nawojski z pobliskiej Kraczko-
wej, który pojechał w zastępstwie ojca. Oczekiwali oni na wezwanie w stajni 
magistrackiej, a o pierwszej w nocy rozkazano im stawić się przed budynkiem 
żandarmerii. Na wozy wsiadło czterech żandarmów oraz czterech lub sze-
ściu funkcjonariuszy policji granatowej. Całą grupą dowodził szef posterunku 
w Łańcucie porucznik Eilert Dieken. Wraz z nim wyjechali żandarmi: Josef 
Kokott, Michael Dziewulski i  Erich Wilde oraz granatowi policjanci, m.in. 
Aleksander Leś oraz Eustachy Kolman.

Tuż przed świtem, bocznymi drogami z Łańcuta przez Soninę, furmanki 
dotarły do gospodarstwa Józefa i Wiktorii Ulmów. Żandarmi i policjanci zo-
stawili woźniców, a sami poszli w stronę stojącej na uboczu chałupy. Na strychu 
zaskoczyli we śnie i zastrzelili jako pierwszych dwóch braci Szallów oraz jedną 
z sióstr – Gołdę Goldman. Żeby pokazać innym, co grozi za pomaganie Ży-
dom, Niemcy zawołali furmanów, aby ci zobaczyli, jak są mordowani pozostali. 
Zastrzelili po kolei: następnego z braci Szallów, Gienię Goldman razem z ma-
łym dzieckiem oraz resztę rodziny Szallów. Józefa i  Wiktorię wyprowadzili 
przed dom i tam zamordowali. „W czasie rozstrzeliwania na miejscu egzeku-
cji słychać było straszne krzyki, lament ludzi, dzieci wołały rodziców, a rodzi-
ce już nie żyli. Wszystko to robiło wstrząsający widok” – zapamiętał Edward 
Nawojski. Nie zważając na płacz i  krzyki, żandarmi zastanawiali się, co zro-
bić z  sześciorgiem dzieci. Ostatecznie Dieken zdecydował, że i  one zostaną 
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rozstrzelane. Kokott własnoręcznie zamordował troje lub czworo z nich. Krzy-
czał przy tym: „Patrzcie, jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów” 
– ten widok na całe życie pozostał w pamięci Nawojskiego. Wszystkie dzieci 
Ulmów: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia i siódme jeszcze nie-
narodzone zginęły zastrzelone tak jak ich rodzice. Oprawcy pozbawili życia 
szesnaście osób, po wszystkim wezwali sołtysa, Teofila Kielara, aby pochował 
zamordowanych. Gdy ten zapytał Diekena, dlaczego zastrzelono także dzieci, 
usłyszał: „Żeby gromada nie miała z nimi kłopotu”.

Po zbrodni Niemcy przystąpili do rabunku. Kokott wziął Franciszka Szy-
lara, który wraz z innymi został przyprowadzony do kopania grobu i zmusił 
go do dokładnego przeszukania zamordowanych Żydów. Sam świecił mu przy 
tym latarką i pilnował. Gdy przy ciele Gołdy Goldman zauważył schowane 
na piersi pudełko z  kosztownościami, powiedział: „Tego mi było potrzeba”, 
po czym schował je do kieszeni. Inni Niemcy zajęci byli rabowaniem dobytku 
Ulmów. Zabrano skrzynie, materace, łóżka, naczynia, a także dużo wyprawio-
nych już skór. Ponieważ wszystkie rzeczy nie mogły pomieścić się na furman-
kach, które przyjechały z  Łańcuta, dodatkowo załadowano je na dwa wozy 
z  Markowej. Przywołanym ludziom rozkazano zniesienie zwłok zmarłych 
ze strychu i wykopanie dużego dołu. Franciszek Szylar podszedł do jednego 
z Niemców i poprosił, by Żydzi i katolicy zostali pochowani oddzielnie. To 
tak zdenerwowało żandarma, że strzelił w stronę Szylara, dziurawiąc trzyma-
ne przez niego wiadro. Ostatecznie jednak Niemcy zgodzili się na wykopa-
nie dwóch dołów, w których umieszczono osobno zamordowanych Polaków 
i Żydów. Po zakopaniu zwłok, do obecnych Polaków żandarm Kokott powie-
dział: „Nikt nie śmie wiedzieć, ile osób zostało zastrzelonych, tylko wiecie wy 
i ja!”. W tym czasie dowódca Dieken wraz z jednym z żandarmów udał się na 
położony kilkaset metrów dalej posterunek policji granatowej, gdzie udzielił 
nagany komendantowi za to, iż „pod jego nosem” ukrywali się Żydzi. Pobyt 
morderców zakończył się libacją na miejscu zbrodni. 

„Takiego potrzeba nam heroizmu” 

Wiadomość o śmierci Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów szybko obiegła 
całą wioskę. Mimo surowego niemieckiego zakazu, po kilku dniach nocą pięciu 
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mężczyzn odkopało Ulmów. Zrobiono trumny: po dwie większe i  mniejsze. 
Obok każdego z rodziców położono po najmłodszym z dzieci, a starsze osobno 
i  pochowano obok domu. Na cmentarz przeniesiono ich dopiero 17 stycznia 
1945 roku.

Wspomnienia o  bohaterskiej rodzinie zachowały kolejne pokolenia 
markowian. W  1993 roku miejscową parafię objął proboszcz ks. Stanisław 
Leja. W  prezencie otrzymał książkę opisującą historię wioski. Wtedy po 
raz pierwszy zetknął się z  tragicznymi dziejami Ulmów. Opowiedział o  tym 
ks. inf.  Zygarowiczowi z kurii w Przemyślu, który poprosił, aby zebrać wszyst-
kie możliwe materiały dotyczące zamordowanej rodziny, gdyż mogą być 
potrzebne w procesie beatyfikacyjnym. Możliwość wyniesienia na ołtarze ro-
dziny Ulmów w gronie 120 męczenników drugiej wojny światowej potwierdził 
ks. abp Edward Nowak z Rzymu, a także sekretarz kongregacji ds. świętych.

W 60. rocznicę zbrodni, w 2004 roku w Markowej stanął pomnik z na-
pisem: „Kto ocala jedno życie, ten ocala cały świat”, a w 2016 roku otwarto 
tam muzeum poświęcone Polakom ratującym Żydów. W czasie poświęcenia 

Wiktoria Ulmowa z dziećmi
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pomnika, 24 marca 2004 roku, ks. abp Józef Michalik powiedział: „Ulmowie 
są bohaterami, chociaż dziś niezbyt często używa się takich słów. Józef miał 
żonę, gromadkę dzieci, nikt nie czyniłby mu zarzutu, gdyby chroniąc najbliż-
szą rodzinę, nie otwarł drzwi uciekającym przed śmiercią sąsiadom. W  tej 
ostatecznej sytuacji wybrał jednak heroizm, człowieczeństwo, nie poszedł na 
żaden kompromis. Dał nam drogowskaz, jak postępować także w czasach, gdy 
nie musimy już za własne wybory płacić życiem. Ale dzisiaj wierność zasadom 
i  sumieniu też ma swoją cenę. Postawy rodziny Ulmów nie wstydzi się ani 
wioska, ani naród, ani Kościół”. Ks. abp Michalik nawiązał również do prze-
słania wynikającego z czynu Ulmów dla współczesnego człowieka: „Ich hero-
iczny czyn jest własnością całego świata. Męczennik to świadek, a świadectwo 
ma różne wymiary. Czy w zalewie niemoralności dzisiejszej nie jest bohater-
stwem zachowanie się godziwie, zachowanie czystości przedmałżeńskiej, czy 
nie jest bohaterstwem przyjęcie szóstego, siódmego dziecka w  normalnej, 

Dzięki temu, że Józef Ulma pasjonował się fotografią, pozostawił wiele zdjęć swojej rodziny
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zdrowej rodzinie. Dzisiaj takiego potrzeba nam heroizmu. Jeżeli go zabraknie, 
koniec z Polską”.

Na uroczystości otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Ro-
dziny Ulmów w Markowej, 17 marca 2016 roku, Prezydent RP Andrzej Duda 
stwierdził: „To wielkie miejsce dla Rzeczypospolitej Polskiej, bo tu jak w so-
czewce skupia się to, co jest jedną z przyczyn, że my jako Polacy możemy czuć 
się godnie. Byli bowiem wśród nas tacy, którzy byli więcej niż przyzwoici, któ-
rzy byli bohaterami, których trzeba postawić na równi z  tymi, którzy z bro-
nią w ręku walczyli o wolność Polski i ginęli. Nie ma różnicy: jedni i drudzy 
oddali życie za drugiego człowieka i za wolność. Bo wolność to godność. A to, 
że ukrywali swoich sąsiadów, znajomych czy nawet przypadkowych ludzi, 
było świadectwem sprzeciwu wobec okrucieństwa, pogardy, nienawiści – tego 
wszystkiego, co przynieśli na naszą ziemię niemieccy naziści – antysemityzmu, 
z którym nie chcieli się pogodzić i nie pogodzili się do końca życia.

I jako Prezydent Rzeczypospolitej chcę dziś jasno i wyraźnie powiedzieć: 
każdy, kto głosi i sieje nienawiść między narodami, każdy, kto głosi, sieje i pod-
syca antysemityzm, depcze po grobie rodziny Ulmów, depcze po ich pamię-
ci, po tym, co oni jako Polacy poświęcili, oddając życie za godność, uczciwość, 
sprawiedliwość i elementarny szacunek należny każdemu człowiekowi. Niech 
to muzeum, obok innych, będzie dla wszystkich wielkim świadectwem tra-
gicznej, ale dobrej pamięci i  ostrzeżeniem przed tym, co nienawiść, pogarda 
czyni z ludzi”.

 

 

Literatura:
Szpytma Mateusz, Szarek Jarosław, Rodzina Ulmów, Kraków 2014.



Witold Pilecki z żoną Marią, synem Andrzejem i córką Zofią
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WITOLD PILECKI
„OŚWIĘCIM TO BYŁA IGRASZKA”

Jeden z  „sześciu najodważniejszych żołnierzy drugiej wojny światowej”, 
na ochotnika dał się zamknąć w  obozie w  Auschwitz. Do prawdziwego 
piekła, przy którym „Oświęcim to była igraszka”, trafił jednak już po 
wojnie. Przez komunistycznych oprawców został skatowany, skazany na 
śmierć i zamordowany za „wyjątkowe napięcie złej woli w toku zbrodniczej 
działalności, za przejawioną nienawiść do Polski Ludowej”.

Dziadek Witolda, Józef, za udział w powstaniu styczniowym w 1863 roku stra-
cił prawie wszystkie dobra w ziemi lidzkiej, a rodzina musiała wyjechać w głąb 
Rosji. Tam też na dalekiej północy w Ołońcu, w Karelii, 13 maja 1901 roku 
urodził się przyszły rotmistrz. Ojciec nie chciał pozwolić na rusyfikację dzieci. 
Wywiózł je więc do Wilna, gdzie Witold został konspiracyjnym skautem. Mi-
łości do ojczyzny uczyła go też matka, dzięki której potrafił cytować z pamięci 
obszerne fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza. 

Jeszcze zawrócił konia…

Po wybuchu pierwszej wojny światowej, w  Orle na Mohylewszczyźnie, założył 
pierwszy zastęp harcerski, a w dorosłość wkroczył razem z  oddziałem kawalerii 
Samoobrony Wileńskiej braci Dąmbrowskich: Władysława i  Jerzego, słynnego 
kresowego zagończyka „Łupaszki”. Spotkał go potem pod Warszawą, w sierpniu 
1920 roku, w czasie walk z bolszewikami i zaciągnął się do formowanego przez 

j
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niego 211. Ochotniczego Pułku Ułanów Nadniemeńskich. Razem wzięli udział 
w wyprawie gen. Lucjana Żeligowskiego na Wilno.

Po zwolnieniu z wojska Pilecki zdał maturę, ale rozpoczętych na Wydziale 
Sztuk Pięknych wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego studiów nie uda-
ło mu się skończyć. Musiał zaopiekować się ciężko chorym, więzionym przez 
bolszewików ojcem i zadłużonym, położonym niedaleko Lidy, rodzinnym ma-
jątkiem Sukurcze. 

Pracował, udzielał się społecznie i co roku odbywał ćwiczenia w 26. Puł-
ku Ułanów Wielkopolskich, od 1926 roku, jako podporucznik rezerwy. Ożenił 
się w 1931 roku z młodą nauczycielką Marią Ostrowską, pracującą w szkole 
powszechnej w  pobliskiej Krupie (obecnie Krupowo na Białorusi). Do dziś 
w tamtejszym kościele wiszą namalowane przez Witolda obrazy: Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy oraz św. Antoniego. Nie tylko malował, ale także pisał 
wiersze, komponował, grał na pianinie i zawsze pod ręką miał gitarę. Dzieciom 

W rodzinnej posiadłości Sukurcze
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– Andrzejowi i Zofii – o wychowanie, których bardzo dbał, zrobił „chińczyka” 
i wyrzeźbił wojenne szachy z cekaemami. 

Kiedy spod szkoły w Krupie wyruszał w 1939 na wojnę, zawrócił konia, 
żeby ucałować żonę oraz dzieci i powiedzieć, że wróci za dwa tygodnie. Tak 
się nie stało. Dworu w  Sukurczach już nie zobaczył. Po wojnie komuniści 
zrównali go z ziemią, nie zostawili nawet kamienia, ani alei ogromnych sta-
rych lip, ani wielkiej jodły, z której latem 1939 roku burza zrzuciła bocianie 
gniazdo razem z młodymi ptakami. 

Po rozbiciu przez Niemców jego dywizji, nie złożył broni i  ze swoimi 
ułanami walczył po partyzancku do października 1939 roku. Potem, jako 
członek Tajnej Armii Polskiej (TAP), ukrywał się w  stolicy, wykorzystując 
znalezione w mieszkaniu dokumenty por. Tomasza Serafińskiego. To pod jego 
nazwiskiem z  ulicznej łapanki, przeprowadzonej 19 września 1940 roku na 
Żoliborzu, trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Wy-
konywał w  ten sposób dobrowolnie przyjętą misję rozpoznania obozowych 
warunków. Już miesiąc później przesłał do Warszawy raport, przekazany Ko-
mendantowi Głównemu Związku Walki Zbrojnej, gen. Stefanowi Roweckie-
mu „Grotowi” i do Londynu.

„Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję  
własnego Narodu…” 

Pilecki, numer obozowy 4859, pozostawał za drutami dwa lata i siedem mie-
sięcy. W tym czasie zorganizował w obozie konspiracyjny Związek Organi-
zacji Wojskowej skupiający ponad sto osób we wszystkich komandach, pisał 
raporty i opracował plan zbrojnego uwolnienia więźniów, o wykonanie któ-
rego zabiegał bezskutecznie w komendzie AK do 1944 roku. Dopiero zagro-
żony aresztowaniem zdecydował się na ucieczkę z  obozu. Wkrótce po niej, 
w maju 1943 roku, odwiedził w Nowym Wiśniczu, gdzie się ukrywał, zastęp-
cę dowódcy placówki AK w Bochni, Tomasza Serafińskiego „Lisolę”, którego 
dokumentów używał, a o czym ich właściciel nie miał pojęcia. W święta Bo-
żego Narodzenia 1943 roku prawdziwy Serafiński został aresztowany przez 
gestapo jako uciekinier z  Auschwitz. Spędził w  więzieniu na Montelupich 
w Krakowie dwa tygodnie. 
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Tymczasem Pilecki, teraz jako Roman Jezierski, konspirował dalej. Spo-
tkał się też z  żoną i dziećmi, którym zostawił ważne przesłanie: „Kochajcie 
ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i  tradycję własnego Narodu. 
Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyż-
szym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”. Tak jak on. 

Awansowany przez Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komo-
rowskiego „Bora” do stopnia rotmistrza, w  tworzonej właśnie przez Fieldor-
fa „Nila” organizacji „Nie”, zajmował się wywiadem i  działaniami bojowymi. 
I  choć w  związku z  tymi zadaniami obowiązywał go zakaz uczestniczenia 
w rozpoczętym 1 sierpnia 1944 roku powstaniu warszawskim, z towarzyszem 
ucieczki z Auschwitz kpt. Janem Redzejem „Jankiem” walczył jako szeregowy 
żołnierz w oddziale NSZ mjr. Leona Nowakowskiego „Liga”, który wkrótce 
wszedł w skład Zgrupowania AK „Chrobry II”. Po ujawnieniu stopnia został 
dowódcą 2. Kompanii I batalionu i bohatersko bronił nigdy niezdobytej przez 
Niemców powstańczej reduty na Woli w  rejonie ulic: Towarowej, Pańskiej, 
Miedzianej, Żelaznej i pl. Starynkiewicza, nazwanej od jego imienia i zarazem 
pseudonimu „Redutą Witolda”. 

Witold Pilecki z młodzieżą powiatu lidzkiego na zlocie w Warszawie, koniec lat 30. XX wieku
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Po 59 latach na budynku przy pl. Starynkiewicza wmurowano tablicę z na-
pisem: „Ten dom był podczas powstania warszawskiego redutą wolnej Rze-
czypospolitej”. Jak wspominają walczący z Witoldem powstańcy, Rotmistrz był 
doskonałym bojowym oficerem. „Jeśli się naprawdę czymś wyróżniał, to zawsze 
uwidaczniającym się uczuciem opiekuńczym. Jakby instynktem ojcowskim. 
W gronie najbliższych nazywaliśmy go: Tata”.

Po kapitulacji powstania Pilecki z  żołnierzami „Chrobrego II” trafił do 
obozu przejściowego w Ożarowie, potem jenieckiego Lamsdorf (Łambinowice 
koło Opola) i w końcu do oflagu w Murnau, który pod koniec kwietnia 1945 
roku został wyzwolony przez Amerykanów. Stamtąd, 9 lipca 1945 roku, z in-
nymi oficerami wyjechał do Włoch i zameldował się do służby w II Korpusie 
Polskim gen. Władysława Andersa.

Z zadaniem zorganizowania siatki wywiadowczej w rządzonej przez ko-
munistów niesuwerennej Polsce, na początku grudnia 1945 roku, jako Roman 
Jezierski, przyjechał do Warszawy. Ponieważ „Nie” została rozwiązana, Pilecki 
do zbudowania siatki konspiratorów musiał wykorzystać kontakty wcześniej-
sze z TAP i Oświęcimia. Udało mu się zdobyć kopie niekorzystnych dla Pol-
ski umów handlowych z Sowietami, raport o komunizacji szkół i o pogromie 
kieleckim. Nawiązał kontakty z partyzantami, których zgodnie z zaleceniami 
przełożonych miał przekonywać do zaprzestania zbrojnej walki, a  także pro-
wadzenia działalności wywiadowczej. Otrzymał też raport o  funkcjonowa-
niu resortu bezpieczeństwa i  zbrodniczych poczynaniach jego pracowników, 
z propozycją zlikwidowania najbardziej okrutnych oprawców, której jednak nie 
zaakceptował. 

„Ktoś musi trwać…”

Już w  połowie 1946 roku był tak zagrożony aresztowaniem, że gen. Anders 
rozkazał mu bezzwłocznie wyjechać na Zachód. Tego jednak Pilecki uczynić 
nie chciał, bo „ktoś musi trwać bez względu na konsekwencje”.

W  maju rodzina Pileckich zawsze świętowała – dwunastego urodziny 
i  imieniny Marii, a trzynastego urodziny Witolda. Zosia była przekonana, że 
ojciec na pewno przyjedzie do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie mieszkali u dziad-
ków. Robił to już po wojnie, odwiedzał ich, mimo że się ukrywał: „Wiecznie 
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był bardzo skoncentrowany. Wyjmował z kieszeni skórki chleba i żuł, widocz-
nie z  Oświęcimia został nawyk” – zapamiętała 14-letnia wtedy Zosia. Ale 
w maju 1947 roku Witold nie zdążył przyjechać. Został aresztowany przez UB 
8 maja w Warszawie przy ul. Pańskiej 85/6, w mieszkaniu zatrzymanych dzień 
wcześniej współpracowników, państwa Sieradzkich. Przewiezionego do aresztu 
MBP przy Koszykowej, od razu przesłuchał go jeden z najbardziej krwawych 
śledczych, 26-letni ppor. Eugeniusz Chimczak, który przesłuchiwany (jako 
świadek) w latach 90. przez prokuratora IPN, sprawy Pileckiego „nie pamię-
tał”, podobnie jak por. Marian Krawczyński, który sporządził akt oskarżenia 
przeciwko Rotmistrzowi. 

Pilecki przesiedział w ministerstwie pięć dni, zanim 13 maja wydano na-
kaz aresztowania i przeniesiono go do więzienia przy Rakowieckiej. Następ-
nego dnia napisał wierszowany list do dyrektora Departamentu Śledczego 
MBP, płk. Józefa Różańskiego, który osobiście nadzorował śledztwo i  fak-
tycznie wydał wyrok. Pilecki biorąc na siebie całą odpowiedzialność, chciał 
ochronić aresztowanych z nim towarzyszy: „Dlatego więc piszę niniejszą pe-
tycję – By sumą kar wszystkich – mnie tylko karano, – Bo choćby mi przyszło 
postradać me życie – Tak wolę – niż żyć wciąż, a w sercu mieć ranę”. 

Witold Pilecki podczas wykładu o nowatorskim sposobie gospodarowania
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Rotmistrz przetrwał ciężkie śledztwo, formalnie zakończone 10 grudnia 
1947 roku, następnego dnia postawiono mu zarzuty o szpiegostwo, chęć za-
mordowania funkcjonariuszy MBP i gromadzenie w  tym celu broni. O he-
roicznej walce z Niemcami, o  raporcie z Oświęcimia ani słowa. Na procesie 
rozpoczętym 3 marca 1948 roku razem z Pileckim sądzono także jego współ-
pracowników. „Nie byłem rezydentem, tylko polskim oficerem. Nie miałem 
przeświadczenia, iż dopuszczam się szpiegostwa”. Ale żadne argumenty nie 
miały znaczenia, bo wyrok już zapadł: mord na mocy zbrodniczego prawa. 

Ogłosił go w  samo południe 15 marca 1948 roku Wojskowy Sąd Re-
jonowy w  Warszawie pod przewodnictwem szefa WSR nr 1, urodzonego 
w  Pensylwanii absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zawodowego kapitana WP, byłego akowca, ppłk. Jana Hryckowiana, w ko-
munistycznej Polsce sprawcy co najmniej 16 zbrodni sądowych, do 1975 
roku cenionego warszawskiego adwokata. W  składzie sędziowskim znalazł 
się także inny przedwojenny prawnik (po Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie) kpt. Józef Badecki, który w swojej karierze orzekł co najmniej 29 
kar śmierci. Oskarżał były akowiec i powstaniec warszawski wiceprokurator 
NPW, mjr Czesław Łapiński, który służył komunistom jakoby dla pieniędzy. 

„Ja już nie mogę żyć”

Wyrok został utrzymany w  mocy 3 maja przez Najwyższy Sąd Wojsko-
wy składający się z płk. Kazimierza Drohomireckiego (przedwojennego na-
uczyciela gry na skrzypcach i  kierownika orkiestry kinowej w  Kołomyi, ale 
zarazem absolwenta prawa Uniwersytetu Lwowskiego), ppłk. Romana Kry-
żego (jednego z najbardziej krwawych sędziów: „Sędzia Kryże – będą krzyże”, 
który w tzw. aferze mięsnej w 1965 roku skazał na śmierć Stanisława Waw-
rzeckiego, dyrektora w  Miejskim Handlu Mięsem) i  mjr. Leo Hochberga 
(skłonnego karać śmiercią za opowiadanie dowcipów politycznych, a w „Biu-
letynie Żydowskiego Instytutu Historycznego” po śmierci w 1978 roku przed-
stawionego, jako „wybitny erudyta, mądry doradca (…) człowiek wielkiego 
serca i dobroci”). Pomocy w staraniach o złagodzenie wyroku odmówił pre-
mier Józef Cyrankiewicz, były więzień obozu w Auschwitz. Z prawa łaski nie 
skorzystał także Bolesław Bierut.



– 392 –

Zakończenie procesu nie przerwało cierpień Rotmistrza. Po skazaniu 
przeszedł drugie nieludzko brutalne śledztwo. Torturami doprowadzono go do 
skrajnego wyczerpania. Miał połamane obojczyki i nie mógł utrzymać głowy 
w pionie, wyrwano mu paznokcie. To wtedy w czasie widzenia z żoną powie-
dział: „Ja już nie mogę żyć. Oświęcim to była igraszka”. Mimo to do końca 
wytrwał w wierze i miłości do Boga, a żonę prosił jeszcze: „Czytaj Tomasza 
á Kempis (O naśladowaniu Chrystusa), czytaj go dzieciom. To Ci da siłę…”.

Około godz. 21.00 25 maja 1948 roku na polecenie wiceprokuratora NPW 
Stanisława Cypryszewskiego, zastępca naczelnika mokotowskiego więzienia, 
por. Ryszard Mońko, rozkazał doprowadzenie rotmistrza Pileckiego na miej-
sce straceń. „To był mały, oddzielnie stojący budynek za X Pawilonem, którym 
rządziło MBP. Widziałem, jak prowadzili Pileckiego pod ręce, a on poprosił 
ich, żeby go puścili, bo chce iść sam” – mówił Mońko na procesie Czesława 
Łapińskiego. O 21.30 mokotowski kat st. sierż. Piotr Śmietański zamordował 
Witolda Pileckiego strzałem w tył głowy. 

Rodzina dowiedziała się o  wykonaniu wyroku dopiero czterdzieści lat 
później. Rotmistrz pochowany został w  bezimiennym grobie w  niewiado-
mym miejscu. Córka Zofia wierzy, że spoczywa na Wojskowych Powązkach 
na tzw. Łączce. 

Witold Pilecki w mokotowskim więzieniu po aresztowaniu
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Uznany przez zmarłego w  2012 roku brytyjskiego historyka, profeso-
ra Michaela Foota, za jednego z  sześciu najodważniejszych ludzi na świecie, 
walczących w konspiracji podczas II wojny światowej, rotmistrz Pilecki został 
uniewinniony przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego dopiero w 1990 roku. 
Dwanaście lat później rozpoczął się proces jego oskarżyciela, ppłk. Czesława 
Łapińskiego, sądzonego m.in. za mord sądowy na Rotmistrzu. Łapiński nie 
doczekał wyroku, zmarł w dzień św. Mikołaja w 2004 roku, w szpitalu onko-
logicznym w Warszawie na Ursynowie, obok którego przebiega ulica Witolda 
Pileckiego, dawniej Pawła Findera.

Literatura:
Cyra Adam, Rotmistrz Pilecki ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2014.
Wysocki Wiesław Jan, Rotmistrz Pilecki 1901-1948, Warszawa 2012.

Witold Pilecki przed komunistycznym Sądem Wojewódzkim w Warszawie, który 15 marca 1948 roku skaże 
go na śmieć „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”. Reprodukcja fotografii z „Głosu Ludu”, marzec 1948



Danuta Siedzikówna „Inka”
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DANUTA SIEDZIKÓWNA 
„INKA”

ZACHOWAŁA SIĘ JAK TRZEBA

Komuniści rozstrzelali ją w  zemście za nieuchwytnego „Łupaszkę”. Była 
pierwszą zatrzymaną osobą z  jego oddziału. Przeszła brutalne śledztwo. 
Oskarżono ją fałszywie m.in. o  dobijanie rannych i  wydawanie rozkazów 
rozstrzeliwania funkcjonariuszy UBP. W  chwili śmierci miała tylko 
siedemnaście lat.

Kobiety w rodzinie Siedzików zachowywały się jak trzeba. Matka, gdy mimo 
tortur na gestapo, nie wydała nikogo z podziemia, oraz córka, gdy bita i poni-
żana na UB, nie zdradziła swojego oddziału. Wszystko to pewnie z powodu 
patriotycznej tradycji, w której zostały wychowane. Danka była jedną z trzech 
córek leśniczego spod Narewki, Wacława, i  jego żony Eugenii z Tymińskich. 
Ojciec jeszcze jako student został przez cara zesłany na Sybir za „sprawę pol-
ską” i wrócił dopiero po 13 latach, w 1926 roku. Sowieci ponownie wywieźli go 
do łagru w lutym 1940 roku. Wydostał się z niego z Armią Andersa, ale wy-
cieńczony zmarł w 1943 roku w Teheranie i tam został pochowany. W tym sa-
mym roku, we wrześniu, gestapo rozstrzelało Eugenię Siedzik. Danka widziała 
skatowaną mamę przez bramę więzienia. Po śmierci rodziców dziewczętami 
zaopiekowała się babcia Aniela, która już pochowała męża i  dwóch synów. 
Starsze siostry, 16-letnia Wiesia i  rok młodsza Danka, mimo tragicznego 

j
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doświadczenia, jeszcze w grudniu 1943 roku złożyły przysięgę w AK: „W ob-
liczu Boga Wszechmogącego i  Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony 
Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysię-
gam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej...”.

„To szańce ostatnie ojczyzny”

Od października 1944 roku Danka była kancelistką w nadleśnictwie Narew-
ka. Niespodziewanie w maju 1945 wszyscy pracownicy nadleśnictwa, włącznie 
z niespełna siedemnastoletnią Siedzikówną zostali aresztowani przez UB. Jed-
nak na drodze z Narewki do Hajnówki zatrzymanych uwolnił oddział Stani-
sława Wołoncieja „Konusa”, z którym Danka trafiła do samego mjr. Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki” i  jego słynnej 5. Wileńskiej Brygady AK. Została 
sanitariuszką, bo opatrywać rannych nauczyła się zaraz po przejściu frontu 
od Białorusinki, Luby Rutkowskiej, żony prawosławnego proboszcza z  Na-
rewki. Wtedy zaczęła używać pseudonimu „Inka”, a  pożyczyła go od szkol-
nej przyjaciółki. Chodziła najpierw ze szwadronem por. Jana Mazura „Piasta”, 
a następnie por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. Po rozwiązaniu Brygady 
we wrześniu 1945 roku poszła nawet do gimnazjum w Nierośnie (w gminie 
Dąbrowa Białostocka), ale po aresztowaniu starszej siostry musiała się ukryć. 
Pomógł jej ojciec chrzestny, leśniczy Stefan Obuchowicz, który załatwił fał-
szywe dokumenty na swoje nazwisko i znalazł pracę kancelistki w leśnictwie 
Miłomłyn koło Ostródy. Ale już w styczniu 1946 roku Danka Obuchowicz 
porzuciła posadę i wróciła do mjr. „Łupaszki” na Pomorze, gdzie przydzielono 
ją do szwadronu porucznika Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Towarzyszyła 
żołnierzom w  ich zuchwałych rajdach przeciwko milicjantom i ubekom. To 
ona opatrywała rannego w szyję w czerwcu 1946 roku pod Tulicami dowód-
cę szwadronu. Potem służyła u por. Olgierda Christy „Leszka”, który przejął 
szwadron „Żelaznego”.

 „To była bardzo skromna dziewczyna. Była bardzo obowiązkowa. Nie pa-
miętam, żeby się kiedykolwiek skarżyła, choć nie brakowało długich, forsow-
nych marszów. W lipcu wysłałem ją do Gdańska po medykamenty dla oddziału. 
Kiedy stanęła przede mną, żeby zameldować gotowość wyjazdu, spojrzałem 
zdziwiony, jakbym ujrzał kogoś zupełnie nieznanego. Była zawsze ubrana 
w wojskowy uniform i w wojskowe buty, które zniekształcały sylwetkę. Teraz 
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stała przede mną smukła, uśmiechnięta, ładna dziewczyna, w pożyczonej gdzieś 
na wsi letniej sukience” – wspominał „Inkę” „Leszek”.

Jak się okazało, tę letnią sukienkę Danka pożyczyła w Zwierzyńcu u Łyt-
kowskich. Do ich domu zachodził sam „Łupaszko”, bywał też „Lufa” [Henryk 
Wieliczko]. Gospodarz woził do lasu grochówkę dla 5. Brygady. Syn Łytkow-
skich, Jurek, zapamiętał młodą sanitariuszkę, która wzięła od jego mamy su-
kienkę, a zostawiła swój mundur i wojskowe spodnie. Patrzył przez okno jak 
odchodziła. Pamiętał, że dziewczyna zabrała także chustkę na głowę, bo miała 
na policzku charakterystyczne wgłębienie. Była to pamiątka po porodzie, kiedy 
uszkodzono jej drobne mięśnie twarzy. Potem znany lekarz z  Warszawy za-
pewnił ją, że gdy skończy 18 lat, zrobi prostą operację, po której będzie jeszcze 
ładniejsza. Wtedy nie mogła wiedzieć, że tak się nie stanie… 

Do Gdańska „Inka” pojechała w sobotę 13 lipca 1946 roku. Chciała od-
wiedzić w domu dziecka swoją młodszą siostrę Irenkę i wujka, brata mamy, 
Brunona Tymińskiego, studenta Politechniki Gdańskiej. W następny piątek, 
19 lipca, jeden z kolegów z partyzantki zaprowadził ją na ul. Wróblewskie-
go 7 w  Gdańsku-Wrzeszczu do konspiracyjnego mieszkania sióstr Heleny 
i  Jadwigi Mikołajewskich. Dziewczyny rozmawiały i  śpiewały partyzanckie 

„Inka” w oddziale „Mścisława”. Na zdjęciu widoczni m.in. w górnym rzędzie od lewej: por. Marian 
Pluciński „Mścisław”, kpr. Henryk Wieliczko „Lufa”, Stanisław Lipowski „Lipa”, plut. Zdzisław Badocha 
„Żelazny”, w dolnym rzędzie pierwsza z lewej Danuta Siedzik. Białostocczyzna, lato 1945, zasoby IPN
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piosenki do trzeciej nad ranem. Danka miała piękny głos, pewnie po dziadku 
Siedziku, który studiował muzykę i był organistą.

„I drogi do domu / Nie widać zza krat”

Pół godziny później do mieszkania wpadli ubecy i zabrali „Inkę”. Zawieźli ją do 
gdańskiego więzienia przy ulicy Kurkowej i zamknęli w osobnej celi w pawilonie 
dla więźniów politycznych. Wpadła podobnie jak jej były dowódca, „Żelazny”, 
przez współpracującą z UB łączniczkę „Łupaszki” Reginę Żylińską „Reginę”.

Mimo brutalnego śledztwa „Inka” nie zdradziła żadnego miejsca, kontak-
tu, ani innych danych, które umożliwiłyby rozpracowanie oddziału „Łupaszki”. 
Nie powiedziała też, gdzie umówiła się na spotkanie po powrocie z  Gdań-
ska. Rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku odbyła się 
w trybie doraźnym, 3 sierpnia 1946 roku. Sanitariuszkę oskarżono o mordo-
wanie rannych i nakłanianie do egzekucji. 18-letni wartownik UB, Adamski, 
zeznał, że w czasie akcji pod Tulicami „Inka” „rozkazała” rozstrzelać na miejscu 
akcji dwóch jego kolegów, funkcjonariuszy UB, mówiąc: „Poznaję te ubeckie 
mordy... Rozstrzelajcie ich!”. Adamskiemu partyzanci darowali życie, ponieważ 
po akcji opatrzył rannego milicjanta. W tym czasie „Inka” zajmowała się raną 
„Żelaznego”. Oczywiście Adamski kłamał, bo jak stwierdził Olgierd Chri-
sta: „To idiotyzm. Tak może twierdzić tylko ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia 
o  wojsku. Nas obowiązywała żelazna dyscyplina. Sanitariuszka, do tego sie-
demnastoletnia, nie wydawała żadnych rozkazów. Na pewno nie w obecności 
„Żelaznego” albo mojej!”.

Jedynym, który na rozprawie zeznał prawdę, był milicjant Mieczysław 
Mazur, który spotkał „Inkę” podczas akcji pod Sulęczynem, w powiecie kar-
tuskim, na Kaszubach, gdzie został ranny, a ona podała mu opatrunek, o czym 
powiedział. Było to jednak bez znaczenia. „Inka” została skazana na karę śmier-
ci, bez dowodów. Jeden z sędziów, kpt. Kazimierz Nizio-Narski, w czasie wojny 
pracował w niemieckiej Kriminalpolizei (Kripo). Już po sprawie „Inki” został 
zdegradowany do stopnia szeregowca i  skazany na 8 lat więzienia za ukrycie 
tego faktu przed władzami. Danka nie zwróciła się o ułaskawienie do Bieruta, 
ale zrobił to za nią jej obrońca z urzędu. Na próżno. Na wykonanie wyroku nie 
czekała długo.
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Była środa, 28 sierpnia 1946 roku, do jej osiemnastych urodzin brakowało 
sześć dni. Razem z nią miał być stracony także inny żołnierz „Łupaszki”, Feliks 
Selmanowicz „Zagończyk”. Miał 41 lat, zostawiał żonę i małe dzieci.

 „Kiedy po mnie przyjechali, była noc – pierwsza, może druga [...]. Uczest-
nictwo w  egzekucji przyjąłem z  niechęcią, choć to przecież obowiązek [...]. 
Oddziałowy zaprowadził mnie najpierw do tego pana. Kiedy wszedłem do 
celi, widziałem przeraźliwy smutek w jego twarzy. Pierwsze słowa, z którymi 
zwrócił się do mnie, brzmiały: «No tak, jednak nie skorzystano z prawa łaski»” 
– wspominał w  2001 roku, ks. Marian Prusak, ówczesny wikariusz kościoła 
garnizonowego w Gdańsku. 

„Potem przeprowadzono mnie do celi, w której na śmierć czekała młoda, 
szczupła dziewczyna w  letniej sukience. Przyjęła mnie nadzwyczaj spokojnie, 
wyspowiadała się, a potem wyraziła życzenie, żeby o wyroku i o śmierci powia-
domić jej siostrę. Mówiła to ciągle tak, jakby się nadal spowiadała. Czuliśmy, że 
możemy być obserwowani. Podała mi adres” – mówił ks. Prusak.

„Jak trudno umierać / Gdy naście masz lat”

O  6.15 „Inkę” i  „Zagończyka” wprowadzono na egzekucję. „W  końcu po-
prowadzono mnie schodami, jakby do piwnicy. Oni już tam byli. Zdaje się 
w kajdankach albo z zawiązanymi rękami. Sala była niewielka, jak dwa po-
koje. Miałem krzyż, dałem go do pocałowania. Chciano im zawiązać oczy, 
nie pozwolili. Obok czekała zgraja ludzi, tak że było dosyć ciasno. Był woj-
skowy prokurator i  pełno jakichś młodych ubowców. Ustawiono nieszczę-
śników pod słupkami. W rogu był stolik, skąd prokurator odczytywał wyrok 
i skąd dał rozkaz wykonania egzekucji. Była taka jakby wnęka, chyba czer-
wona nie otynkowana cegła, były słupki do połowy wysokości człowieka. 
Postawiono ich przy nich, nie pamiętam czy ich przywiązano. Ci, którzy 
tam stali, nie uszanowali powagi śmierci. Obrzucili skazańców obelżywy-
mi słowami, a prokurator odczytał uzasadnienie wyroku i poinformował, że 
nie było ułaskawienia. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Po zdrajcach narodu 
polskiego, ognia!”. W tym momencie skazani krzyknęli, jakby się wcześniej 
umówili: „Niech żyje Polska!”. Potem salwa i osunęli się na ziemię [...]. Nie 
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mogłem na to patrzeć, ale pamiętam, że obydwoje po tej salwie żyli” – mówił 
ks. Prusak.

Podszedł wtedy do nich dowódca plutonu egzekucyjnego z  gdańskiego 
KBW, ppor. Franciszek Sawicki, wściekły z powodu okrzyku z bliskiej odle-
głości dobił ich strzałami z pistoletu w głowę. „Inka” zdążyła jeszcze krzyknąć: 
„Niech żyje Łupaszko!”.

W pożegnalnym grypsie, przekazanym z gdańskiego więzienia już po wy-
roku śmierci, Danka napisała: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie 
mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Ale to właśnie najbardziej prze-
szkadzało komunistom i zrobili wszystko, aby nikt się o tym nie dowiedział. 
„Dziennik Bałtycki” informację o  egzekucji zatytułował „Osiemnastoletnia 

Danuta Siedzikówna z siostrą Wiesławą, Podlasie, zima 1942, zasoby IPN
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dziewczyna katem”. W  wydanej w  1969 roku w  Gdańsku książce byłego 
funkcjonariusza wojewódzkiego UB w  Gdańsku, Jana Babczenki i  dzienni-
karza Rajmunda Bolduana Front bez okopów, „Inka” uczestniczy w egzekucji 
funkcjonariuszy UB w Starej Kiszewie, gdzie ma „sadystyczny uśmiech”, jest 
„krępa”, „kruczoczarna” i ze „szramą” na policzku. W jej ręku błyszczy „czarna, 
oksydowana stal rewolweru”.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka powiedział o „Ince”: 
„Mamy oto do czynienia z ofiarą bezdusznej i wyjątkowo bestialskiej zbrod-
ni, popełnionej nie tylko w sali egzekucyjnej, która była miejscem kaźni, ale 
także na sali sądowej, gdzie w  wyniku przeprowadzonej farsy, zewnętrznie 
tylko przypominającej proces sądowy, zapadł nieprawomocny wyrok, od-
górna decyzja o zamordowaniu tej nastoletniej bohaterki. Mimo że na kart-
ce papieru była decyzja sądu powzięta w  imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 
to w rzeczywistości widniejące na niej podpisy są dowodem zbrodni i  świa-
dectwem złamania wszystkich, najbardziej podstawowych zasad sprawie-
dliwości. Ta kartka papieru, która zdecydowała o ostatecznym losie Danuty 
Siedzikówny, umożliwiła doprowadzenie zbrodni do końca. Stanowi para-
doksalnie akt oskarżenia wobec wszystkich odpowiedzialnych za to niczym 
nieusprawiedliwione okrucieństwo”.

Ciało bohaterskiej sanitariuszki zostało odnalezione dopiero po siedem-
dziesięciu latach przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka z  Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Uroczysty państwowy pogrzeb dzielnej „Inki” awansowanej 
pośmiertnie na stopień podporucznika oraz ppłk. Feliksa Selmanowicza „Za-
gończyka” odbył się 28 sierpnia 2016 roku na Cmentarzu Garnizonowym 
w Gdańsku.

Literatura:
Szubarczyk Piotr, Inka. Dziewczyna niezłomna, Kraków 2016.

(śródtytuły z pieśni „Inka” Andrzeja Kołakowskiego)



Łukasz Ciepliński „Pług” (1913-1951)
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Z powołania był żołnierzem, ale rodzinne tradycje kupieckie – jego ojciec miał 
piekarnię i sklepik kolonialny w wielkopolskim Kwiliczu – wykorzystywał potem 
w pracy konspiracyjnej, podając się za kupca wysiedlonego z Wielkopolski lub po 
wojnie, gdy w Zabrzu prowadził sklep z galanterią. W 1936 roku został przed-
stawiony prezydentowi Ignacemu Mościckiemu jako nowo promowany oficer 
Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej.

Virtuti Militari z munduru gen. Kutrzeby

W bitwie nad Bzurą, we wrześniu 1939 roku, gdy w pewnym momencie poja-
wiły się niemieckie czołgi, dowódca pułku pogalopował do Cieplińskiego, żeby 
ten ustawił działo przeciwpancerne, którego celowniczy właśnie zginął: „Cie-
pliński zeskakuje z konia, odtrąca zabitego i sam strzela. Początkowo pudłuje, ale 
następnie niszczy z miejsca osiem czołgów, w tym dwa wozy dowódcze”. Nie-
wątpliwie zasłużył na Virtuti Militari, które gen. Kutrzeba odpiął dla niego od 
swojego munduru na polu bitwy. 

ŁUKASZ CIEPLIŃSKI „PŁUG”
„JA NIE MOGŁEM INACZEJ ŻYĆ”

„Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowa-
ny, jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą,  
jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość” – pisał z komunistycznej celi śmier-
ci. Dzień jego zamordowania, 1 marca, obchodzimy jako Narodowy Dzień 
 Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

j



– 404 –

Bronił jeszcze do kapitulacji Warszawy, po czym we trzech, z dowódcą 
pułku i  kolegą przedostali się do Budapesztu, gdzie przeszli konspiracyjne 
przeszkolenie. W  drodze do Polski, przy granicy w  Baligrodzie, areszto-
wała ich ukraińska policja i  przekazała Niemcom. W  kwietniu 1940 roku 
Ciepliński uciekł z  więzienia w  Sanoku i  pieszo bez dokumentów dotarł 
do Rzeszowa.

Jako komendant Inspektoratu Rzeszów ZWZ-AK miał pod sobą 20 ty-
sięcy konspiratorów i był uważany za najlepszego dowódcę i organizatora pod-
ziemnych struktur w okręgu krakowskim. To jego ludzie zdobyli na początku 
1941 roku na stacji kolejowej w Sędziszowie niemieckie mapy wojskowe z pla-
nami przygotowań do wojny ze Związkiem Sowieckim oraz wysłali aliantom 
wyczerpujące raporty o niemieckich doświadczeniach z „cudowną” bronią ra-
kietową V-2 przeprowadzanych na poligonie w Bliźnie. 

W  akcji „Burza” kpt. Ciepliński dowodził działaniami bojowymi Gru-
py Operacyjnej 24. Dywizji Piechoty AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej 
sprzeciwił się wszelkim kontaktom i  jakiejkolwiek współpracy z  Sowieta-
mi i pozostał w konspiracji. W nocy z 7 na 8 października 1944 roku pró-
bował rozbić więzienie na Zamku w Rzeszowie, w którym przetrzymywano 
270 akowców. Akcja jednak zakończyła się niepowodzeniem. Ciepliński nie 
zgadzał się na rozmowy o  ujawnieniu podziemnych struktur. Gdy Sowieci 
skłonili aresztowanego dowódcę Podokręgu Rzeszów płk. Kazimierza Putka 
„Zwornego” do wydania rozkazu o  ujawnieniu się podległych mu żołnierzy 
AK i utworzeniu z nich dywizji piechoty „ludowego” Wojska Polskiego, Cie-
pliński jako jego następca 13 stycznia 1945 roku wydał swój rozkaz: „Wróg 
zmusił niektórych spośród nich [aresztowanych z Putkiem] do złożenia przy-
sięgi i  podporządkowania się czynnikom samozwańczego „Tymczasowego 
Rządu” w Lublinie. W związku z tym podaję do wiadomości tych wszystkich, 
którym honor Polaka i honor żołnierza polskiego jest drogi, że rozkaz mo-
bilizacyjny wydany z  więzienia nie ma mocy prawnej. Dowódca organizacji 
konspiracyjnej, który został aresztowany, tym samym przestał być dowódcą. 
Jesteśmy częścią składową POLSKIEJ SIŁY ZBROJNEJ, którą dysponu-
je Wódz Naczelny WP za pośrednictwem podległych sobie organów AK 
w  Kraju i  tylko jego rozkazy są dla nas obowiązujące”. Dzięki wystąpieniu 
Cieplińskiego do utworzenia „ludowej” jednostki nie doszło.
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Po rozwiązaniu AK zdał komendę Inspektoratu, ale nie wyszedł z pod-
ziemia i działał w kolejnych poakowskich organizacjach niepodległościowych: 
„Nie”, Delegaturze Sił Zbrojnych, a następnie Zrzeszeniu „Wolność i Nieza-
wisłość”. Był komendantem Okręgu Kraków DSZ i prezesem Obszaru Połu-
dniowego WiN. Z Krakowa przeniósł się do Zabrza, gdzie zamieszkał razem 
z żoną Jadwigą, z którą wziął ślub w sierpniu 1945 roku.

Rozbicie przez UB trzech kolejnych Zarządów Głównych WiN (1945-
1947) nie zakończyło działalności Zrzeszenia. Wraz z odtworzeniem central-
nych struktur IV Zarządu Głównego, którym zajął się Łukasz Ciepliński, jako 
prezes, rozpoczął się najbardziej heroiczny okres w historii WiN. Ciepliński 
wiedział, że wybuch trzeciej wojny światowej jest nierealny, a NKWD lub UB 
są w stanie na skutek prowokacji przejąć kierowanie niepodległościową kon-
spiracją. Dlatego chciał zakończyć działalność zbrojną i  skupić się na pracy 
propagandowej oraz wywiadowczej, a  także utrzymać łączność z Zachodem. 
Ostatni IV Zarząd tworzyli także: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, 
Ludwik Kubik, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Maciołek, Józef Ba-
tory i  Karol Chmiel. Wszyscy oni zostali aresztowani między 27 listopada 
a 2 grudnia 1947 roku i osadzeni w mokotowskim więzieniu. 

Porucznik Łukasz Ciepliński, dowódca plutonu ppanc. 62 pp w Bydgoszczy
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„W kałuży własnej krwi”

Ciepliński wpadł 27 listopada 1947 roku w Zabrzu. Zanim przeniesiono go do 
Warszawy na Rakowiecką, był przesłuchiwany w Katowicach i Krakowie. Po-
czątkowo zgodził się ujawnić organizację w zamian za nierepresjonowanie jego 
działaczy, ale była to tylko ubecka prowokacja, a śledztwo nadzorowali Sowieci. 
Podobnie jak pozostali członkowie IV Zarządu w czasie przesłuchań był bity 
do nieprzytomności i od uderzeń w głowę częściowo stracił słuch, faszerowano 
go też środkami psychotropowymi. W czasie rozprawy mówił o tym: „Leżałem 
skatowany w kałuży własnej krwi. Mój stan psychiczny był w tych warunkach 
taki, że nie mogłem sobie zdawać sprawy z tego, co pisał oficer śledczy. Zezna-
nia te nie są moje”. Oczywiście nie robiło to na sądzie najmniejszego wraże-
nia. Jego towarzysze byli traktowani tak samo. Józef Rzepka postradał zmysły, 
Adamowi Lazarowiczowi wybito zęby, a  Franciszkowi Błażejowi nie mogły 
zabliźnić się ropiejące rany. 

Proces „zdrajców narodu i szpiegów na żołdzie amerykańskim”, jak na-
zywały sądzonych komunistyczne gazety, rozpoczął się 5 października 1950 
roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Wyrok ogłoszo-
no 14 października. Ppłk Łukasz Ciepliński został skazany na podstawie 
słynnej „sierpniówki” – dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 roku, O wymia-
rze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęca-
nia się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego na 
pięciokrotną karę śmierci. Najwyższy wymiar kary otrzymało także sześciu 
jego towarzyszy. W uzasadnieniu stwierdzono: „Przewód sądowy (…) wy-
kazuje w całej pełni drogę współpracy z okupantem hitlerowskim sanacyj-
nego kierownictwa „Armii Krajowej” i  jego zdradziecką oraz wrogą robotę 
w najcięższym okresie dźwigania się z ruin i zniszczenia, odbudowującej się 
Polski Ludowej”. Wyrok został utrzymany w mocy, a Bolesław Bierut nie 
skorzystał z prawa łaski.

Oczekując w celi śmierci, tej samej, z której miesiąc wcześniej wyprowa-
dzono dowódców wileńskiej AK ppłk. Olechnowicza „Pohoreckiego”, majora 
Szendzielarza „Łupaszkę”, kpt. Fróga „Szczerbca”, na wykonanie kary, Łukasz 
Ciepliński pisał grypsy do żony i małego synka, Andrzejka, które przechował 
jeden z jego kolegów skazany na dożywocie. Jak napisał Janusz Kurtyka, są one 



– 407 –

poruszającym źródłem historycznym i relikwią polskiego marzenia o wolności 
i niepodległości jednocześnie.

Ciepliński spędził w celi śmierci wśród skazanych ostatnią w swoim ży-
ciu Wigilię, o której pisał: „Zrobiliśmy choinkę, śpiewali kolędy – w ukryciu, 
bo głośno modlić się nie wolno. (…) Krzyż swój składam Nowonarodzonemu. 
Pytam – czy ofiary nasze nie pójdą na marne, czy niespełnione sny powsta-
ną z mogił, czy Andrzejek będzie kontynuował ideę ojca? Wierzę – nie pójdą, 
sny wstaną, syn zastąpi ojca, ojczyzna niepodległość odzyska. Matka Boża ukoi 
Wasz ból. Żalę się jednocześnie przed Chrystusem, że każe mi ginąć w tych 
warunkach a nie na polu chwały. Że zrobiono ze mnie zbrodniarza, zdrajcę, 
a przecież Ty wiesz najlepiej, że nikogo – nigdy nawet świadomie nie skrzyw-
dziłem”. A kilka dni później, w Nowy Rok 1951, dodawał: „Siedzę w celi śmier-
ci z 40 – jak ja – skazanymi. Co pewien czas zabierają kogoś. Nadchodzi mój 
termin. Jestem zupełnie spokojny. Gdy będą mnie zabierać, to ostatnie moje 
słowa do kolegów będą: cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę 
świętą, jako Polak za Ojczyznę i jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość…”.

Do małego synka, którego nigdy już nie zobaczył, kierował słowa: „An-
drzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz 
pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem 
być Tobie ojcem i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadcze-
niem w  kształtowaniu twego umysłu i  charakteru. (…) celami Twego życia 
to: a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem. b) dążenie 
do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadzie idei Chrystusowej (…) 
c) służba ojczyźnie i  narodowi polskiemu (…) Pamiętaj, że o  wartości czło-
wieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter. Musisz go szkolić drogą 
różnych wyrzeczeń. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomów-
ność, godność osobista, narodowa i  ludzka – oto elementy, na które zwrócić 
musisz specjalną uwagę. Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu. 
W połowie drogi połamią Cię przeciwności. Nie wolno Tobie marnować cza-
su na głupstwa…”, a  także: „Andrzejku! Pociecho moja jedyna. Ofiarowu-
jąc Ciebie opiece Matki Bożej, proszę Ją aby z ducha Twego wyrosło w czyn 
moje serce zdławione rękami wrogów. Ażeby moje marzenia zapadły do Twe-
go serca jak iskry płomienne. Ażebyś był mężnym i słowo dane wobec Boga, 
Ojczyzny i własnego ducha przedkładał nad życie. Abyś był szlachetny i miał 
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zawsze czyste serce. Aby uśmiech nie schodził z Twoich ust nawet w momen-
cie gdyby szatańskie ręce życie Tobie – jak mnie – odebrać chciały. Abyś utulił 
w bólu i otarł łzy Matce i był dla niej prawdziwą radością”. Innym razem pisał: 
„ Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka. 
Bądź dobry dla Matki. Zostań lekarzem, inżynierem, naukowcem lub ekono-
mistą, co wolisz. Nie zapomnij o ojcu i jego idei. Bądź Polakiem, to znaczy całe 
zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków (…) Bądź katolikiem, 
to znaczy pragnij poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i  realizuj w życiu. 
 Katolik to nie niedołęga, ale zdolny przedsiębiorczy, służący dobru i walczący 
ze złem. Przez wykształcanie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowied-
nie stanowisko społeczne – by cele te móc realizować. Łukasz”. 

W  święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 1951 roku notował: 
„ Cieszę się, że doczekałem dnia dzisiejszego i  miesiąca Matki Bożej. Wie-
rzę, że gdy mnie w nim zamordują, zabierze moją duszę Królowa Polski do 
swych niebieskich hufców – bym mógł Jej dalej służyć i bezpośrednio meldo-
wać o tragedii mordowanego przez jednych opuszczonego przez pozostałych 
narodu polskiego”.

Relikwia polskiego marzenia o wolności i niepodległości

Bezpieka nie pozwoliła mu zobaczyć się z żoną. Żegnał się z nią w grypsie: 
„Widzisz Wisienko, zrobili ze mnie bandytę i  nie pozwalają mi tego wyja-
śnić. To wszystko kłamstwo. Żalę się przed Bogiem, Tobą i Andrzejkiem. Żyję 
tylko dlatego, aby Ciebie raz jeszcze zobaczyć. Bogu dziękuję, że dał mi tak 
dobrą żonę. Wierzę, że Andrzejka wychowasz na dobrego Polaka i katolika. 
Bądź mężna! To dla Boga i Polski. (…) Mnie żal tylko Was. Przebacz, ja nie 
mogłem inaczej żyć”.

1 marca 1951 roku, wieczorem, wyprowadzono Czwarty Zarząd WiN 
z  celi śmierci. Tuż przed wyjściem Ciepliński połknął medalik, aby w  ten 
sposób można było zidentyfikować jego ciało. Wiedział, że bezpieka nie 
urządzała pogrzebów i  zakopywała ciała w  nieznanych miejscach w  bez-
imiennych grobach. Po apelu pozostali w  celi skazani obserwowali przez 
okna więzienny dziedziniec. Jak zapamiętał Mieczysław Chojnacki: „Raptem 
nocny krajobraz ożywił się kilkoma postaciami ludzkimi, które rozdzieliły 
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się, ustawiając pod murami budynków. Rozpoznaliśmy w nich uzbrojonych 
strażników. Po chwili, jak zwykle w  takich okolicznościach, przemierzył 
dziedziniec naczelnik więzienia [mjr Alojzy Grabicki] ze swoim pocztem. 
Patrzyłem na te przygotowania ze ściśniętym sercem. Zaraz dwaj funkcjo-
nariusze więziennictwa z łaźni wynieśli złożone nosze, udając się pospiesznie 
do ukrytego przed moim wzrokiem miejsca kaźni. [...] Wreszcie pojawiła się 
też ekipa trzech eskortujących więźnia morderców. Szli szybko ze swą ofiarą, 
znikając za magazynem mundurowym. Po chwili padł strzał”.

Strzelał st. sierż. Aleksander Drej, drugi obok Piotra Śmietańskiego 
mokotowski kat. Uśmiercał tak jak pierwszy, sposobem katyńskim, strza-
łem w tył głowy. W protokołach z egzekucji zapisano, że jako pierwszego, 
o 20.00, Drej zamordował Łukasza Cieplińskiego, pięć minut później Józefa 
Batorego i kolejno, co dziesięć minut: Karola Chmiela – który wyrwał się 
eskorcie, upadł na ziemię, wołając głośno rozdzierającym głosem: „Mordu-
ją…, mordują” – Kawalca, Lazarowicza, Błażeja i  jako ostatniego, o  20.45 
 Józefa Rzepkę. 

W 1992 roku sąd unieważnił wyrok wydany 14 października 1950 roku. 
3  maja 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie 
ppłk. Łukasza Cieplińskiego najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem 
Orła Białego.
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Ks. Władysław Gurgacz (1914-1949)



– 411 –

KS. WŁADYSŁAW GURGACZ 
„SEM”

„STARTY DLA BOGA I OJCZYZNY”

„W  imię miłości Boga i  Ojczyzny wybrał los ludzi wyklętych przez 
komunistyczną propagandę i wyjętych spod prawa, nieustannie tropionych 
przez aparat bezpieczeństwa, zaciekle zwalczanych, a w razie aresztowania 
okrutnie torturowanych i skazywanych na śmierć. I nie zawahał się pójść tą 
drogą aż do samego końca” – napisał o ks. Gurgaczu Prezydent RP Lech 
Kaczyński.

Wychował się w tradycyjnym polskim domu na wsi, w Jabłonicy Polskiej, koło 
Krosna, gdzie codziennie wspólnie modlono się na różańcu. Ale do serca ma-
łego Władka najlepiej przemawiała przyroda. Już jako ksiądz pisał do matki: 
„Pieśń lasu była pierwszą i najtrwalszą w skutkach nauką religii”. Wcześnie od-
krył swoje powołanie, a w wyborze drogi do świętości umocniła go jego dużo 
starsza przyrodnia siostra. Gdy miał 17 lat, w 1931 roku, wstąpił do Kolegium 
Jezuitów w Starej Wsi i dwa lata później złożył pierwsze śluby. Uczył się potem 
w Kolegium Jezuitów w Pińsku na Polesiu, skąd po zdaniu matury wyjechał na 
studia filozoficzne do Krakowa. W 1939 roku w Wielki Piątek na Jasnej Gó-
rze złożył „Akt Całkowitej Ofiary” za Ojczyznę w niebezpieczeństwie: „Abyś 
pokój i wszelaką pomyślność Ojczyźnie mojej darować raczył, błagam Cię dziś 
pokornie, składając Ci w dani całkowitą ofiarę z życia mego”. 

j
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„Nie bój się, drogi bracie…”

Po wybuchu wojny klerycy zostali ewakuowani z Krakowa na wschód, ale gdy 
dotarli do Dubna na Wołyniu, na Polskę napadli Sowieci. Władysław próbo-
wał wrócić pod okupację niemiecką. Po drodze przez Lwów z towarzyszącymi 
mu dwoma przyjaciółmi doszli do Chyrowa, do swojego kolegium, jak się oka-
zało zajętego już przez bolszewików. „Niestety, tak gorliwie nocą kołataliśmy 
do bram naszego domu, że zanim spostrzegliśmy naszą pomyłkę, nie dało się 
już umknąć. Trzeba było przesiedzieć 5 dni pod opieką krasnoarmiejców. Gdy 
jakoś wreszcie udało się nam wydostać [...] pospieszyliśmy czym prędzej do 
Leska – ale przybyliśmy o 2 dni za późno; granica była już zamknięta”. Jednak 
udało im się przejść nielegalnie przez San i zameldować w Starej Wsi.

W  1942 roku, na Jasnej Górze, Władysław Gurgacz przyjął święcenia 
kapłańskie. Był to dzień św. Bartłomieja (męczennika obdartego ze skóry), 
dlatego prezbiterzy odprawiali swoją pierwszą Mszę św. w czerwonych sza-
tach liturgicznych. Nowo wyświęcony ksiądz najbardziej bał się „ambony”, był 
przekonany, że „jeśli na kazalnicy nie umrze ze strachu, to co najmniej dosta-
nie ataku sercowego”. Oczywiście nic takiego się nie stało, a wprost przeciw-
nie, mówił kazania zawsze z tym samym spokojem i pewnością. Jak wszystkie 
także i ten „dobry wynik” przypisywał opiece Matki Najświętszej, którą darzył 
szczególną czcią. 

Pracował najpierw w Starej Wsi, ale wiosną 1945 roku z powodu trapiącej 
go choroby został przeniesiony do Gorlic, gdzie był jednocześnie pacjentem 
i kapelanem szpitalnym. Miał tam wielkie zasługi w łowieniu dusz, szczegól-
nie wśród rannych, którymi się opiekował. Do nawróconych przez niego nale-
żał m.in. sowiecki żołnierz, przystępujący potem codziennie do Komunii św., 
przez miesiąc pobytu w szpitalu. W Gorlicach ksiądz Władysław nawiązał też 
pierwsze kontakty z partyzantami.

Tymczasem jego choroba okazała się mieć podłoże neurotyczne, bo prze-
prowadzona we wrześniu 1946 roku operacja nie potwierdziła diagnozy wrzo-
dów dwunastnicy. Po rekonwalescencji w Zakopanem, we wrześniu 1947 roku 
został kapelanem sióstr służebniczek w Krynicy, w domu zwanym „Ochronką”. 
Zasłynął tam odważnymi kazaniami i cieszącymi się niezwykłym zaintereso-
waniem rekolekcjami. 
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Piętnował szczególnie destrukcyjny materializm oraz jego komunistycz-
nych wyznawców: „Zobaczymy w wyraźnej i bliskiej perspektywie człowieczy 
raj na ziemi. Tak, zaiste, raj będą mieli nieliczni grabarze narodu, których opę-
tał egoizm”. I nawoływał do wytrwania w wierze: „Nasza potrójna rana, z któ-
rej uchodzi krew: pijaństwo, rozpusta i zobojętnienie religijne. Nie bój się, drogi 
bracie, szyderstw. Powiedzą ci, żeś zacofany, nazwą cię bigotem, dziwakiem – 
nic sobie z tego nie rób, bo po twojej stronie jest słuszność” – mówił.

Do spowiedzi do niego ustawiały się kolejki przez cały dzień. Wszyscy 
chcieli zdążyć na nauki ojca Gurgacza, mimo że komuniści próbowali ich na 
wszelkie sposoby od tego odwieść. Sam ksiądz zaś znalazł się w niebezpie-
czeństwie. Dwa razy próbowano go zabić. „Gdy wracałem z kościoła, napadł 
mnie pijany komendant MO z pobliskiej wioski i bez pytania strzelił z pisto-
letu. Był to jednak niewypał. Wtedy skoczył i chwycił mnie za gardło. Zaczęły 
się tarapaty z pijakiem. Puścił mnie i znowu strzelił, tym razem niecelnie”. Za 
drugim razem, gdy milicjant (trzeźwy) zabiegł mu drogę i strzelił, ksiądz zdą-
żył paść na ziemię i krzyknąć za uciekającym napastnikiem: „Poczekaj, dam ci 
rozgrzeszenie!”. 

Na początku 1948 roku do ks. Gurgacza przyszedł z prośbą o  spowiedź 
dowódca konspiracyjnej organizacji – Polskiej Podziemnej Armii Niepodle-
głościowej (PPAN), Stanisław Pióro „Emir”. Mówiąc księdzu o  działalności 
PPAN, pytał o ocenę moralną różnych czynów, m.in. o odebranie sobie życia 
w  razie niebezpieczeństwa, kiedy wolno i  czy wolno zabić bliźniego i o  sens 
działalności podziemnej. Poprosił też jezuitę o duchową opiekę nad partyzanc-
kim oddziałem leśnym, który chciał utworzyć z  zagrożonych aresztowaniem 
członków swojej organizacji. Ks. Gurgacz zgodził się na to, „gdyż nie uważa-
łem, że przynależność do nielegalnej organizacji jest grzechem, bo prześlado-
wany ma prawo bronić swojego życia i uciekać”. O swej decyzji powiadomił 
przebywającego w Starej Wsi prowincjała jezuitów. 

„Skrawek niepodległej Polski”

Oddział pod dowództwem Stanisława Pióro „Emira” zebrał się po raz pierw-
szy 30 maja 1948 roku w lesie w okolicy Kamionki Wielkiej. Początkowo, na 
wniosek ks. Gurgacza, przyjął nazwę – Pierwszego Podhalańskiego Oddziału 
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Partyzantów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca 
Świętego, a później „Żandarmerii”. Ksiądz przyjął pseudonim „Sem” (od „Słu-
ga Maryi”, inicjałami SM podpisywał też malowane przez siebie obrazy), ale 
partyzanci nazywali go po prostu „Ojcem”. W  opuszczonej chacie góralskiej 
przebywali do 27 czerwca, po czym przenieśli się do złotnickiego lasu. Z tymi 
żołnierzami ks. Gurgacz spędził rok, aż do momentu aresztowania. „W naj-
czarniejszą noc stalinowską byliśmy wolnymi ludźmi. Z  nami był skrawek 
niepodległej Polski – mówił Marian Stanek „Zero” z „Żandarmerii”. Członko-
wie PPAN podtrzymywali opór wśród ludności, organizowali akcje przeciwko 
tworzącym kołchozy i konfidentom. „Odwiedzaliśmy aktywistów i ostrzegali-
śmy. Musieli jeść legitymacje PPR-u. Dawaliśmy im nawet wody do popicia. 
Później wypinali się i dostawali 15-30 kijów, sami sobie liczyli uderzenia. Ni-
gdy nie wykonywaliśmy wyroków śmierci” – wspominał Tadeusz Ryba „Jeleń”. 

Dowódca „Emir” przywiązywał dużą rolę do edukacji swych żołnierzy. 
Dlatego niemal codziennie słuchali wykładów z  historii starożytnej, fizyki, 
matematyki, a  rola kapelana była szczególna. Jak zeznawał w  śledztwie sam 
ks. Gurgacz: „W  moich wykładach wyjaśniałem dowody na istnienie Boga, 
nieśmiertelność duszy, wartość czynów ludzkich, nagroda i  kara w życiu po-
zagrobowym, zarys ascetyki, czyli na czym polega istota życia wewnętrznego, 
kwestia ewolucji materializmu z punktu widzenia filozofii katolickiej. Jeśli cho-
dzi o materializm, w swych wykładach podkreślałem jego rozbieżności z wyni-
kami zdrowego rozumu. […] Prócz tych wykładów w każdą niedzielę i święta 
miewałem kazania na tematy wyłącznie ewangeliczne”.

Tymczasem w  maju 1948 roku WUBP w  Krakowie, pod kryptonimem 
„Jezuita”, rozpoczął rozpracowywanie ks. Władysława Gurgacza. Powodem 
wszczęcia sprawy nie była jeszcze działalność konspiracyjna, gdyż bezpieka 
o niej nie wiedziała, ale niepokorne kazania głoszone w czasie niedawnych re-
kolekcji. Już jednak w sierpniu 1948 roku w raporcie nowosądeckiego UB był 
on wymieniany na czołowym miejscu listy „przywódców organizacji dotych-
czas nie ujętych”. Ale zwerbowani we wszystkich możliwych miejscach agenci 
przez rok byli praktycznie bezużyteczni. Nikt nic nie wiedział o ks. Gurgaczu. 

„Ojciec” przebywał cały czas w  oddziale, mimo że przełożeni w  zako-
nie byli temu przeciwni. On jednak nie chciał opuścić „swoich chłopców”, bo 



– 415 –

obawiał się, że bez jego opieki zejdą na złą drogę i sprzeniewierzą się ideałom, 
o które walczyli.

Aresztowania członków PPAN zaczęły się latem 1948 roku, dzięki dzia-
łalności agenta o ps. „Wicher”, czyli Janiny Mendel, nazywanej przez partyzan-
tów „kapitan Miłą”. Ci, którzy ocaleli, schronili się na Hali Łabowskiej, gdzie 
kwaterowała „Żandarmeria”.

Po roku wobec zagrożenia likwidacją, partyzanci, podzieleni na trzy gru-
py, zdecydowali o przedostaniu się na Zachód. Ks. Gurgacz przydzielony do 
oddziałku Stefana Balickiego „Byliny” wyjechał do Krakowa, gdzie zaplano-
wano akcję rekwizycyjną w państwowym banku w Krakowie. Zakończyła się 
ona jednak ujęciem partyzantów na gorącym uczynku. Zatrzymany został tak-
że ks. Gurgacz, choć w samej akcji nie brał udziału, ale kiedy dowiedział się, 
że innych aresztowano, nie skorzystał z możliwości ucieczki, gdyż, jak stwier-
dził: „moje miejsce jest tam, gdzie moich chłopców. Byliśmy razem, dlatego do 
końca będziemy dzielić wspólny los”. Aresztowano go wieczorem 2 lipca 1949 
roku w mieszkaniu przy ul. Krótkiej 3 w Krakowie. 

Po krótkim, brutalnym śledztwie urządzono członkom PPAN pokazowy 
proces. Toczył się on od 8 do 13 sierpnia 1949 roku przed Sądem Okręgo-
wym w Krakowie. Relacjonowany obszernie przez prasę i radio był seansem 
nienawiści wobec niepodległościowego podziemia i  Kościoła uosabianego 
przez „zdemoralizowanego i  wykolejonego księdza-bandytę”. Dla komuni-
stów oskarżeni byli groźni nawet na sali sądowej. UB przygotowała bowiem 
dokładny plan „zabezpieczenia procesu”. Zapewniono skrupulatne sprawdze-
nie przepustek, a także kontrolę starannie dobranej publiczności wyselekcjo-
nowanej przez zakładowe komórki PZPR-u. Na sali mieszczącej 200 osób 
„wskazanym jest, aby każdego dnia rozprawy znajdowali się pracownicy Urzę-
du Bezpieczeństwa w liczbie 20, by ci mogli obserwować publiczność i zwra-
cać uwagę na jej wypowiedzi” – pisano w planie. Ponadto budynek otoczono 
patrolami, a na ulicy Poselskiej ustawiono tankietkę.
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„Osądź mnie, Boże…”

Wyrok ogłoszono 13 sierpnia 1949 roku. W  ostatnich słowach, których 
nie zapisano w  protokole sądowym, ale zostały zapamiętane przez świad-
ków, ks. Władysław powiedział: „Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to 
nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie, ale obrońcy Ojczyzny! Nie żałuję 
tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Pola-
ków, tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD”. 
A odmawiając komunistom prawa do wydawania wyroków na działaczy nie-
podległościowych, rzekł: „Osądź mnie Boże i rozstrzygnij sprawę moją”. Gdy 
usłyszał, że razem ze Stefanem Balickim „Byliną” i Stanisławem Szajną „Or-
łem” został skazany na karę śmierci, stwierdził: „Na śmierć pójdę chętnie. Cóż 
to jest zresztą śmierć?… Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zro-
dzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę”.

Dzień później, 14 sierpnia, w Milavie na Słowacji, w zasadzce zorgani-
zowanej przez UB przy pomocy milicji czechosłowackiej została rozbita gru-
pa dowódcy PPAN „Emira”. Akcją dowodził Stanisław Wałach z  WUPB 
w  Krakowie. Podstawiony przez bezpiekę autobus, którym partyzanci mieli 
przedostać się do Austrii, został ostrzelany przez grupę operacyjną. „Dojecha-
liśmy do pierwszej serpentyny, kierowca nagle się zatrzymał i wyskoczył do 
rowu. Wtedy ze wszystkich stron padły strzały. Nasz dowódca Stanisław Pió-
ro „Emir” widząc, że nie wymkniemy się, tuż przy mnie strzelił sobie w głowę, 
zginął natychmiast. Położyłem się na podłogę autobusu. Trwał huraganowy 
ogień kilkunastu karabinów maszynowych. Z szyb sypało się szkło, kule dziu-
rawiły blachę. Słyszałem jęki rannych. Zacząłem robić rachunek sumienia, 
chciałem odebrać sobie życie, ale wtedy kula raniła mnie w szyję, od śmierci 
dzielił mnie centymetr” – opisywał zasadzkę w Milavie, Tadeusz Ryba.

Ks. Gurgacza i  jego towarzyszy zamordowano na dziedzińcu więzienia 
przy ul. Montelupich w Krakowie, 14 września 1949 roku. Razem stali pod 
murem. Podszedł do nich „dowódca plutonu egzekucyjnego” Władysław Szy-
maniak i  każdemu strzelił w  tył głowy – jako pierwszemu księdzu Włady-
sławowi – ale chybił i  dopiero, gdy zamordował „Bylinę” i  „Orła”, wrócił do 
kapłana, by go dobić.
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„Czekam z utęsknieniem na tę ostatnią stację, kiedy pociąg życia się za-
trzyma i każą wysiadać... Maluczko i skończy się ścieżka zarośnięta cierniem, 
wyboista i  stroma, wsiąknie w ziemię. U  jej kresu usypią mały pagórek i po-
stawią krzyż. Potem nastąpi wieczne zawsze. Łatwiej powiedzieć „fiat”, ale na 
to natura będzie się wzdragać, drżeć jak nerwy w rozciągniętej ranie” – pisał 
kiedyś ks. Władysław. 

Ksiądz męczennik został pochowany na Cmentarzu Rakowickim, ra-
zem ze swoimi „chłopcami z  lasu”, w grobie, który miał być zapomniany, ale 
tak się nie stało dzięki przyjaciołom i współwięźniom kapelana. Dziś stoi na 
nim brzozowy krzyż i napis: „Attritus pro Deo et Patria” – „Starty dla Boga 
i Ojczyzny”. 

Literatura:
Golik Dawid, Musiał Filip, Władysław Gurgacz. Jezuita wyklęty, Kraków 2014.
Suchorowska-Śliwińska Danuta, Postawcie mi krzyż brzozowy: prawda o ks. Władysławie 
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Podporucznik August Emil Fieldorf w 1919 roku – tuż przed wojną polsko-bolszewicką
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AUGUST EMIL FIELDORF 
„NIL”

„Zdawałam sobie sprawę z  niebezpieczeństwa, jakie mu grozi w  kraju, 
gdzie szaleje bezpieka, a byli AK-owcy są tropieni, aresztowani, przeważnie 
likwidowani. Błagałam, żeby się starał przedostać za granicę. Nie chciał, 
choć jak sam twierdził, przejście granicy było dla niego drobnostką. «Moje 
miejsce w kraju, twierdził, tutaj są moi harcerze, moi ludzie, nikt nie powie, 
że uciekałem przed niebezpieczeństwem». Wyjeżdżał ciągle do Warszawy, 
Krakowa, a  ja truchlałam na każdy odgłos kroków na schodach w  nocy, 
na każdy dzwonek późnym wieczorem” – wspominała po latach żona gen. 
Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Przyszły generał urodził się w  1895 roku w  Krakowie, w  rodzinie koleja-
rzy. Jego dziadek, Andrzej, był zawiadowcą w Kecskemet pod Budapesztem, 
a  ojciec – również Andrzej – pracował jako maszynista. Emil, bo tak woła-
no na niego w domu, choć był bardzo inteligentny, nie należał do wzorowych 
uczniów. Nie znosił surowej dyscypliny, dlatego uważano go za awanturnika 
i wagarowicza. Przewodził podobnym do niego łobuzom, często robił innym 
kawały i wdawał się w bójki. Jednak dzięki przyjaźni z dziećmi prof. Odona 
Feliksa Bujwida, który podsunął mu literaturę historyczną i zapoznał z ideami 
skautingu, stał się gorącym patriotą i postanowił walczyć o niepodległą Polskę. 

Wstąpił do Związku Strzeleckiego, a  następnie jako ochotnik do Le-
gionów Józefa Piłsudskiego. Brał udział w  trzydziestu legionowych bitwach. 
Był szczupły i wątły, ale zadziwiająco dobrze znosił wojenne trudy. W wolnej 

j
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Polsce pozostał zawodowym oficerem Wojska Polskiego, był dowódcą kom-
panii ckm w 1. Pułku Piechoty Legionów, uczestniczył w kampanii wileńskiej 
(1919-1920), a w wojnie polsko-bolszewickiej brał udział m.in. w wyzwalaniu 
Dyneburga, Żytomierza, w wyprawie kijowskiej i bitwie białostockiej. 

Komendant „Nil”

We wrześniu 1939 roku jako dowódca 51. Pułku Piechoty Strzelców Kreso-
wych przeszedł cały szlak bojowy 12. Dywizji Piechoty. Po rozbiciu jednostki 
przez Niemców przedostał się w cywilnym ubraniu do rodzinnego Krakowa. 
Następnie próbował wyjechać stamtąd do Francji. Zatrzymany i internowany, 
kilka tygodni później zbiegł z obozu i przez Węgry udał się na Zachód, gdzie 
zgłosił się do powstającej polskiej armii. We Francji po ukończeniu kursów 
sztabowych i awansie na pułkownika, w maju 1940 roku, jako pierwszy emi-
sariusz został przerzucony do kraju. Gdy dotarł do Warszawy, powierzono mu 
dowództwo i organizowanie walk z Niemcami. Pod pseudonimem „Nil” po-
czątkowo działał w warszawskim Związku Walki Zbrojnej, później w Wilnie, 
z którym był związany, i w Białymstoku. 

W sierpniu 1942 roku został mianowany dowódcą Kedywu KG AK, czy-
li Kierownictwa Dywersji w  Armii Krajowej. Planował akcje, których celem 
było szkodzenie okupantowi i obrona przed wrogiem. Czuwał także nad szko-
leniem żołnierzy, którzy te akcje wykonywali. Był odpowiedzialny za zdobywa-
nie i produkowanie broni. Zaplanował najbardziej znane zamachy na ważnych 
niemieckich dowódców, między innymi skutecznie przeprowadzony 1 lutego 
1944 roku zamach na dowódcę SS i Policji na Dystrykt Warszawski, generała 
SS Franza Kutscherę, zwanego „katem Warszawy”.

Na rozkaz „Nila” wysadzano tory kolejowe i pociągi. Organizował też od-
działy partyzanckie walczące poza Warszawą. Z powodu takiej działalności był 
jednym z najbardziej tropionych przez Niemców dowódców Polskiego Państwa 
Podziemnego. Niemcy przygotowywali na niego zasadzki i pułapki. Próbowali 
w czasie przesłuchań wyciągnąć informacje o nim. Wszystko na próżno. Tylko 
raz byli bliscy złapania „Nila”. Było to w czasie, gdy generał wizytował oddział 
partyzancki majora Jana Piwnika „Ponurego”. Niemcy zaatakowali oddział, ale 
„Nil” zdążył się wycofać, skutecznie osłaniany przez partyzancką obstawę.



– 421 –

Od kwietnia 1944 roku kierował organizacją „Niepodległość” działa-
jącą pod kryptonimem „Nie”. Jej celem było zachowanie w  konspiracji pod 
sowiecką okupacją niepodległościowych kadr. Na krótko przed upadkiem po-
wstania warszawskiego został awansowany do stopnia generała brygady, a od 
października 1944 roku był zastępcą dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego 
„Niedźwiadka”.

„Moje miejsce w kraju”

W 1945 roku, jako Walenty Gdanicki, został po przypadkowym aresztowaniu 
za posiadanie dolarów zesłany na Syberię. Po powrocie z  łagru w 1947 roku 
pod fałszywym nazwiskiem zamieszkał w Łodzi z przybyłą z Wilna żoną Jani-
ną i córkami. Jego żona wspominała po latach: „Zdawałam sobie sprawę z nie-
bezpieczeństwa, jakie mu grozi w kraju, gdzie szaleje bezpieka, a byli AK-owcy 
są tropieni, aresztowani, przeważnie likwidowani. Błagałam, żeby się starał 

August Emil Fieldorf, tu jeszcze jako major Wojska Polskiego,  
wraz z rodziną, od lewej żoną Janiną, córkami Marią i Krystyną
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przedostać za granicę. Nie chciał, choć jak sam twierdził, przejście granicy było 
dla niego drobnostką. «Moje miejsce w kraju, twierdził, tutaj są moi harcerze, 
moi ludzie, nikt nie powie, że uciekałem przed niebezpieczeństwem». Wyjeż-
dżał ciągle do Warszawy, Krakowa, a ja truchlałam na każdy odgłos kroków na 
schodach w nocy, na każdy dzwonek późnym wieczorem”.

W 1948 roku ujawnił swe prawdziwe nazwisko. Dwa lata później został 
aresztowany i poddany ciężkiemu śledztwu. Wśród okoliczności oskarżających 
gen. „Nila” komunistyczna prokuratura wskazywała, iż jako młody chłopiec zo-
stał członkiem Związku Strzeleckiego i wstąpił do Legionów oraz, że walczył 
z  bolszewikami. Szczególnie nieludzkim był fakt, iż oskarżano go z  dekretu 
PKWN, którego sama nazwa była już hańbiącą dla skazanego: „o  wymiarze 
kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania 
się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego”. 

Nakaz tymczasowego aresztowania generała, jedenaście dni po jego za-
trzymaniu, wydała osławiona prokurator ppłk. Helena Wolińska, która następ-
nie przedłużyła areszt, nie podając, tak jak i za pierwszym razem, zarzucanego 
mu czynu. W  więzieniu przy ul. Rakowieckiej śledztwo przejął ppor. Kazi-
mierz Górski, który po latach twierdził, że tylko spisywał zeznania „Nila” i nie 
wywierał przy tym żadnego nacisku. Ale to on sporządził kłamliwy akt oskar-
żenia, w którym zarzucał Fieldorfowi m.in. współpracę z Niemcami przy li-
kwidacji komórek PPR oraz oddziałów GL i  AL. Nigdy nie poniósł za to 
odpowiedzialności. 

Akt oskarżenia zatwierdził wicedyrektor departamentu śledczego MBP 
Wiktor Leszkowicz, a podpisał wiceprokurator Generalnej Prokuratury Ben-
jamin Wajsblech. On też prowadził ostatnie przesłuchanie generała, a następ-
nie oskarżał go przed sądem. Był znany z nieuzasadnionego przetrzymywania 
ludzi w areszcie i preparowania akt śledztwa także przez psychiczne i fizyczne 
znęcanie się nad przesłuchiwanymi. 

Generał Fieldorf został uznany winnym i skazany na śmierć 16 kwietnia 
1952 roku przez sędzię Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Marię Gurowską, 
przy udziale ławników Michała Szymańskiego i  Bolesława Malinowskiego. 
Gurowska do końca życia, a zmarła w 1998 roku, uważała wydany przez siebie 
wyrok za słuszny. Potwierdzili go też, 20 października 1952 roku, sędziowie 
Sądu Najwyższego Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew, współautor 
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kodeksu karnego z  roku 1969 oraz autor wielu podręczników dla studentów 
prawa. Przed Sądem Najwyższym oskarżała „Nila” prokurator Paulina Kern, 
która podobnie jak Wolińska wyjechała do Wielkiej Brytanii. 

Nie prosił o łaskę

Generał „Nil” został skazany na śmierć, gdyż odmówił współpracy z Urzędem 
Bezpieczeństwa. W ostatniej rozmowie z żoną oburzał się: „Pamiętaj, abyś nie 
prosiła ich o łaskę, zabraniam tego”. W liście, który otrzymała już po jego za-
mordowaniu, pisał: „Kochana Janinko! Mnie na razie pieniędzy nie wpłacaj. 
Przed miesiącem dostałem kartkę od Ciebie, ale listu żadnego nie było już od 
czasu, jak dostałem list od Ojca. Zmian u mnie nie ma. Gdyby nie to, że się 
o  Was martwię, wszystko byłoby do zniesienia. Przesyłam Wam wszystkim 
bardzo serdeczne ucałowania i pozdrowienia. Z niecierpliwością oczekuję od 
Was wiadomości. O mnie się nie martwcie zupełnie, ani to ulgi nie przyniesie, 
ani też pomoże”.

Wykonanie wyroku na gen. 
Fieldorfie zarządziła wicedyrek-
tor Departamentu III Generalnej 
Prokuratury Alicja Graff, żona Ka-
zimierza, oskarżyciela m.in. kpt. Sta-
nisława Sojczyńskiego „Warszyca”, 
dowódcy Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, zamordowanego w lutym 
1947 roku. Rada Państwa nie sko-
rzystała z  prawa łaski i  „Nil” został 
powieszony 24 lutego 1952 roku 
o  godz. 15.00 w  więzieniu moko-
towskim przy ul. Rakowieckiej. Pro-
kurator Witold Gatner, obecny przy 
egzekucji, napisał: „Byłem zdener-
wowany, napięty. Czułem, że trzę-
są mi się nogi. Skazany patrzył mi 
cały czas w oczy. Stał wyprostowany. Generał po cywilnemu, Łódź, 1950
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Nikt go nie podtrzymywał. Po odczytaniu dokumentów zapytałem skazane-
go, czy ma jakieś życzenie. Na to odpowiedział: «Proszę powiadomić rodzi-
nę». Oświadczyłem, że rodzina będzie powiadomiona. Zapytałem ponownie, 
czy jeszcze ma jakieś życzenia. Odpowiedział, że nie. Wówczas powiedziałem: 
«Zarządzam wykonanie wyroku». Kat i  jeden ze strażników zbliżyli się (...). 
Postawę skazanego określiłbym jako godną. Sprawiał wrażenie bardzo twarde-
go człowieka. Można było wprost podziwiać opanowanie w obliczu tak drama-
tycznego wydarzenia”.

Ciało generała zostało pochowane, tak jak wielu Żołnierzy Wyklętych, 
w  nieznanym miejscu, możliwe, że na Wojskowym Cmentarzu na Powąz-
kach. Więziony w  jednej celi z  gen. Fieldorfem Apoloniusz Zawilski wspo-
minał: „Było nas «pod celą» 24 około 30 więźniów, wśród których znajdował 
się generał SS Jakob Sporenberg, zastępca Odilo Globocnika, dowódcy SS 
i  policji w  dystrykcie lubelskim, a  ten kierował zagładą ludności żydowskiej 
w Generalnej Guberni i dzieci Zamojszczyzny. Był płk Wenzel z Wehrmach-
tu, pułkownicy Stefan Biernacki i Adam Jaworski. Tak więc przy jednym stole 
więziennym zasiadali generałowie: SS i kierownictwa dywersji AK, brygadier 

Emil August Fieldorf ps. „Nil” po aresztowaniu w roku 1950
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Franciszek Skibiński, pułkownicy WP i Wehrmachtu; generałowie świadczyli 
sobie grzeczności np. przy podawaniu soli, blachy do krojenia chleba, padały 
słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Aż tu kiedyś ktoś zapytał esesmana Spo-
renberga: – Co by zrobił, gdyby zetknął się z generałem Fieldorfem w czasie 
okupacji? – No cóż – odpowiedział bez zmrużenia powiek. – Zgodnie z pra-
wem niemieckim w najbliższym miasteczku zwołałbym całą ludność z okolicy 
i powiesiłbym generała Fieldorfa na rynku”. A o samym generale Zawilski do-
dawał: „Zachowywał absolutny spokój, zawsze pogodny, uśmiechnięty, życzli-
wy, opiekuńczy. Szczególnie dla młodych więźniów. I to z przeciwnego obozu, 
bowiem siedzieli też tam młodzi żołnierze ludowego wojska za najrozmaitsze 
przewinienia, m.in. dezercję z bronią w ręku i skazywani byli zwykle na karę 
śmierci, którą im następnie zmieniano na dożywocie, bądź 15 lat. Generał Fiel-
dorf miał pod swoją opieką kilku takich więźniów, których dożywiał z własnej 
„wypiski”, bowiem nie mieli oni z nikim kontaktu i żadnej pomocy. Był dla nas 
dobrotliwy, ojcowski”.

Morderstwo dokonane na tym legendarnym generale, byłym szefie Kedy-
wu Armii Krajowej, zastępcy ostatniego komendanta AK, kawalerze Orderu 
Virtuti Militari, jest jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni popełnionych 
przez komunistyczną władzę posługującą się „wymiarem sprawiedliwości”. 
W okresie PRL gen. „Nila”, wielkiego patriotę, człowieka nieprzeciętnego, jed-
nego z najdumniejszych dowódców Polskiego Państwa Podziemnego, skazano 
na zapomnienie. Ale tego wyroku komunistom nie udało się już wykonać.

Literatura:
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Kardynał Adam Sapieha był ostatnim metropolitą krakowskim 
pochodzącym z prastarego polskiego arystokratycznego rodu
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KS. KARD. ADAM STEFAN 
SAPIEHA

KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY

„Wielkość Kardynała uwydatniała się nade wszystko w  czasach trudnych, 
w  sytuacjach krańcowych. Miał wtedy duszę miłosiernego Samarytanina, 
a  równocześnie odziedziczoną po całych pokoleniach świadomość, że «Bóg 
mu powierzył honor Polaków...»” – mówił metropolita krakowski ks. kard. 
Karol Wojtyła o księciu kardynale Adamie Stefanie Sapieże. 

Zgodnie z rodzinną tradycją, przyjście na świat księcia Adama Stefana Sapiehy, 
14 maja 1867 roku, na zamku w Krasiczynie, upamiętniono posadzeniem dębu 
w krasiczyńskim parku. Rośnie w nim zresztą do dzisiaj, oznaczony kamieniem 
z napisem „Adam 1867”. 

„Nasze książątko”

Adam był siódmym dzieckiem Adama Stanisława i  Jadwigi z  Sanguszków 
Sapieżyny. Ojciec przyszłego kardynała napisał w  dniu narodzin syna: „Oby 
wchodząc w to życie z nadzieją lepszej przyszłości, nie musiał tak, jak nam pew-
nie wypadnie, zejść do grobu z nadzieją tylko”, a wychowywał go podobnie jak 
pozostałe dzieci w szacunku dla każdego człowieka, poczuciu obowiązku służ-
by narodowi i współobywatelom oraz przekonaniu, że „tylko ci kochać potrafią 
kraj i obowiązki, którzy od dziecka nauczyli się kochać swoje gniazdo”. Młody 

j
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Sapieha jako arystokrata bywał z ojcem na dworze Habsburgów w Wiedniu, 
a także w Rzymie, gdzie został przedstawiony papieżowi Leonowi XIII. 

Po ukończeniu w 1886 roku IV Wyższego Gimnazjum we Lwowie, Adam 
studiował prawo w  Wiedniu i  Krakowie, przebywał też dziesięć miesięcy 
w słynnym Instytucie Katolickim we francuskim Lille, a w czasie studiów teo-
logicznych w Innsbrucku. 1 października 1893 roku przyjął święcenia kapłań-
skie. Pierwszą posługę duszpasterską podjął w Jazłowcu i od razu zdobył serca 
i szacunek wiernych, szczególnie gdy podczas epidemii cholery odwiedzał cho-
rych, przynosząc im posiłki, które sam przygotowywał. Wdzięczni parafianie 
nazywali go „naszym książątkiem”. 

W 1896 roku Sapieha uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim 
w Rzymie stopień doktora obojga praw – kanonicznego i cywilnego, a w Pa-
pieskiej Akademii Szlacheckiej poznał sztukę dyplomacji i języki obce. Z jego 
zdaniem w  sprawach polskich już wówczas liczył się papież Leon XIII. Za 
pontyfikatu Piusa X, od 1906 do 1911 roku, Adam pełnił w Watykanie funkcję 
nieformalnego przedstawiciela Kościoła na ziemiach polskich. Ojciec Święty 
mianował go swoim szambelanem i najbliższym współpracownikiem. Dzięki 
Sapieże papież lepiej zrozumiał położenie Polaków poddawanych germanizacji 
przez Prusy i  rusyfikowanych przez carat. Jedna z wielu anegdot z  tego cza-
su opowiada, że Sapieha pracował zawsze do późna w nocy i rano spał dłużej 
niżby wypadało. Kiedyś św. Pius X zapytał go, o której wstaje, bo on sam robi 
to o piątej rano. Szambelan dyplomatycznie odrzekł, że „trzy minuty po pią-
tej”. Na co papież odparł: „Proszę więc rozpoczynać służbę o dowolnej porze. 
Gdyby się zaś zdarzyło, że nie byłoby ani Was, ani adiutanta, to sam otworzę 
sobie drzwi”. 

Wielki Jałmużnik

W 1911 roku Pius X powierzył ks. Sapieże diecezję krakowską. Po udzieleniu 
mu sakry biskupiej odezwał się do asystujących przy ceremonii księży Pola-
ków: „Będziecie mieć biskupa «tanto… tanto… buono!» („bardzo…, bardzo… 
dobrego!”). Nowy ordynariusz przyjął jako swoją dewizę zdanie: „Crux mihi 
foederis arcus” („Krzyż mi łukiem przymierza”). W  dniu ingresu do katedry 
wawelskiej, 3 marca 1912 roku, biskup Sapieha kazał wydać obiad dla ubogich 
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z Krakowa i okolicy, wskazując, jakie będzie jego pasterzowanie. Już w pierw-
szym liście pasterskim do wiernych ostrzegał przed niszczeniem tradycyjnych 
chrześcijańskich wartości: „Jeżeli, Bracia Najmilsi, mam obawy co do naszej 
przyszłości i widzę ją w ponurych barwach, to jeden z najpoważniejszych po-
wodów jest ten, iż widzę, jak coraz bardziej rozluźniają się węzły naszej dawnej 
rodziny. (…) Rodzina to przecież pierwszy święty związek, przybytek zaciszny 
wiary, dobrych obyczajów, tradycji świętych, twierdza, na której może spokoj-
nie spoczywać nasza Religia i Ojczyzna. W niej młode pokolenia, w atmos-
ferze miłości wzajemnej, uczą się poświęcenia, wyrzeczenia własnej wygody, 
egoistycznych przyzwyczajeń. Rodziny nie zastąpi nic na świecie, ani zakłady 
publiczne, ani najlepsze szkoły, bo nie będą miały w sobie wspólności pocho-
dzenia, rodzicielstwa, bo na nich nie będzie tego Błogosławieństwa Bożego, ja-
kie jest dane związkowi rodzinnemu”. 

W  liście do duchowieństwa podkreślał, że miłość duszpasterska ma być 
„współczująca, szukająca dusz, ale niezapominająca także o  stronie ziemskiej 
człowieka, o jego niedostatkach i bólach”. Nawoływał do pokory oraz sumien-
ności w sprawach finansowych, wyliczał wady odsuwające wiernych od kapła-
nów: pychę i przywiązanie do dóbr doczesnych. „Stoimy w epoce przejściowej. 
(…) Czasy dla Kościoła stają się coraz cięższe i groźniejsze na skutek niechęci 
do uznania prawd nadprzyrodzonych i przyjęcia światła Bożego”.

Nowy hierarcha szybko zyskał miłość swoich diecezjan. Troszczył się 
o ubogich, odwiedzał podległe mu parafie, przyjmował u siebie księży, intere-
sował się i opiekował klerykami. Żył bardzo skromnie – w sypialni wystarczało 
mu łóżko polowe, klęcznik i krzyż z różańcem na ścianie.

W  czasie pierwszej wojny światowej, przez swoją postawę i  działalność 
na rzecz dotkniętych cierpieniami spowodowanymi wojną, zasłużył sobie na 
miano Wielkiego Jałmużnika. Zabiegał u władz w Wiedniu o pomoc, żywność 
i schronienie dla potrzebujących. W części Pałacu Biskupiego rozlokował szpi-
tal, wizytował inne szpitale z chorymi na tyfus i czerwonkę. 

W  Boże Narodzenie 1914 roku biskup Sapieha wystąpił z  orędziem: 
„Miasta zapadły się w zgliszcza i  rumowiska; zniknęły zagrody i  chaty, cią-
głe przemarsze milionowych armii i  bezustanne walki zmiażdżyły dobytki 
znoju i potu pokoleń, kultury i dorobku wieków. (…) widmo głodu, chorób 
już nie tylko zagraża przyszłości, lecz przygniata swym brzemieniem całe 
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rodziny pozbawione dachu, mienia. (…) Wzywamy więc wszystkich (…) 
rodaków i  inne narody, ludzi mających serce, by spieszyli, z czym kto może. 
(…) Niech z Krakowa wyjdzie wołanie i prośba do wszystkich bliskich i da-
lekich, by wyciągnęli miłosierną rękę”. I założył Krakowski Biskupi Komitet 
Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny, powszechnie zwany Książęco-Bi-
skupim Komitetem, który organizował poprzez swoje oddziały w Krakowie, 
Tarnowie, Przemyślu i  Lwowie szpitale, dożywianie, opiekę nad sierotami 

Fotografia wykonana w dniu ingresu, Kraków, 3 marca 1912 roku (zbiory Marii Osterwy-Czekaj)
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i jeńcami. Słynne kolumny sanitarne pielęgniarek docierały w najdalsze miej-
sca ze szczepieniami. Do walki z  tyfusem, cholerą i dyzenterią zaangażował 
profesorów i  studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybudował szpita-
le w Zakopanem-Bystrem dla dzieci z gruźlicą kostną i w Witkowicach pod 
Krakowem dla dzieci chorych na jaskrę – oba zostały po wojnie przekazane 
uniwersytetowi. Jak pisał potem: „W klerze i  sferach katolickich mimo szu-
kania nie znalazłem ofiarnych. Musiałem udać się do innych ludzi, z dala od 
Kościoła stojących, którzy okazali się doskonałymi pracownikami...”. Zachęcił 
Polonię na całym świecie do wysyłania darów; wykorzystywał ogromne środki 
Zagranicznego Komitetu Ratunkowego, zbierane w szwajcarskim Vevey przez 
Henryka Sienkiewicza i Ignacego Jana Paderewskiego; pieniądze dla potrze-
bujących napływały z Watykanu i Skandynawii. 

Chwila dana nam przez Boga

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było dla ks. bp. Sapiehy 
wielką radością. Gdy Austriacy w  pośpiechu opuszczali miasto, odprawił 3 li-
stopada uroczyste nabożeństwo na Wawelu, zakończone odśpiewaniem hymnu 
dziękczynnego Te Deum laudamus („Ciebie Boga wysławiamy”). Podczas nabo-
żeństwa 11 listopada 1918 roku błogosławił oddziały idące na odsiecz walczące-
go z Ukraińcami Lwowa. Rok później w obecności Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego, dowódcy słynnej Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera i naczelne-
go wodza armii wielkopolskiej gen. Józefa Dowbora Muśnickiego książę biskup 
mówił na Wawelu: „Rok mija od chwili, jak ujrzeliśmy Ojczyznę wolną. (…) 
niech wszyscy w narodzie pamiętają, że chwila obecna dana nam przez Boga po 
to, aby w niej budować gmach Ojczyzny naszej. Zmarnować nam tej chwili nie 
wolno, jesteśmy za nią przed Bogiem odpowiedzialni. Wyrzec się nam trzeba 
siebie, a ofiarą z osobistych interesów kłaść podwaliny pod państwowość polską”.

Sapieha, niechętny polityce, od 1922 roku zajmował się przede wszystkim 
organizacją „Caritas”, kościelnej organizacji charytatywnej. Potem, od 1930 
roku, wspierał tworzenie struktur Akcji Katolickiej, masowej organizacji kato-
lików świeckich, która przed wojną liczyła blisko 750 tys. członków, a według 
słów nuncjusza w Polsce, arcybiskupa Francesco Marmaggiego, miała być „mu-
rem przeciwko masonerii i bolszewizmowi”. 
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Choć bp Sapieha nie angażował się bezpośrednio w  politykę, w  okresie 
rządów sanacji reagował na nadużycia władzy. Do najgłębszego kryzysu w sto-
sunkach z  obozem sanacyjnym doszło po śmierci Józefa Piłsudskiego, kiedy 
Sapieha w 1937 roku przeniósł trumnę Marszałka z krypty św. Leonarda do 
przebudowanej pod kierunkiem architekta Adolfa Szyszko-Bohusza krypty 
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów z osobnym wejściem z zewnątrz, co wywo-
łało histerię i demonstracje przeciwko biskupowi. Ostatecznie konflikt został 
szybko zażegnany.

Niekoronowany król Polski

Jeszcze na początku 1939 roku, w lutym, Sapieha złożył do papieża rezygna-
cję z arcybiskupstwa krakowskiego z powodu złego stanu zdrowia. W obliczu 
zbliżającej się wojny postanowił jednak pozostać na stanowisku i mimo swo-
ich 72 lat w czasach największego zagrożenia wykazał olbrzymią energię i po-
święcenie dla obrony Kościoła i narodu. Już nazajutrz po agresji niemieckiej, 
2 września, ogłosił orędzie Byśmy zwycięsko wyszli z obecnej chwili potrzeba nam 
potężnej siły charakteru, wielkiej solidarności i  ufności w  pomoc Bożą. Dwa dni 
później został prezesem Obywatelskiego Komitetu Pomocy, do którego we-
szły najwybitniejsze osoby krakowskiego środowiska naukowego i społecznego. 
Komitet udzielał wszelkiej pomocy charytatywnej, gospodarczej czy sanitarnej. 
Pomógł bezpośrednio co najmniej 50 tys. ludzi. Wkrótce Arcybiskup wydał 
odezwę do duchowieństwa w sprawie tworzenia komitetów pomocy w para-
fiach, były one nazywane Komitetami Ratunkowymi. Odwiedzając później 
parafie, doglądał ich działalności. W  liście pasterskim z 7 października 1939 
roku polecał prowadzenie normalnej posługi duszpasterskiej i natychmiastowe 
podjęcie lekcji religii. Od pierwszych dni niemieckiej okupacji książę abp Sa-
pieha podejmował wielokrotnie interwencje u władz okupacyjnych: gubernato-
ra Hansa Franka, a także samego Hitlera w sprawie zwolnienia aresztowanych 
(m.in. profesorów UJ zatrzymanych w wyniku Sonderaktion Krakau), ułaska-
wienia skazanych (24 osób z Radomia), wstrzymania wysiedleń i eksmisji se-
minariów duchownych. Zdecydowanie odmówił okupantom, którzy zwrócili 
się do niego o pomoc w akcji werbunkowej do robót w Rzeszy. Podejmował 
też starania, by przymusowym robotnikom zapewnić opiekę duszpasterską. 
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Symbolicznym i  bardzo wymownym gestem stało się nieprzyjęcie zaprosze-
nia na spotkanie z Hansem Frankiem 20 kwietnia 1940 roku, w dzień urodzin 
Hitlera, które byłoby odczytane jako wyraz lojalności. W grudniu 1940 roku 
wysłał do komendanta obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu dwóch księży, 
aby mogli odprawić dla więźniów Mszę św. w Boże Narodzenie. Komendant 
jednak zdecydowanie odmówił. 

Po wyjeździe z Polski Prymasa Augusta Hlonda, Sapieha stanął na cze-
le Kościoła w  kraju. Gubernator Frank zdawał sobie sprawę z  pozycji i  roli 
Kościoła polskiego. „Kościół jest centralnym punktem polskiej duszy, któ-
ry w ciszy nieustannie świeci i pełni funkcje wiecznego światła. Nawet jeśliby 
wszystkie światła dla Polaków wygasły, wówczas ciągle jeszcze pozostaje Pani 
z Częstochowy i jej tamtejszy kościół. Nigdy nie wolno zapominać o tym. Ko-
ściół polski nie potrzebuje dlatego być aktywnym, bo katolicyzm nie jest w tym 
kraju wyznaniem, ale warunkiem życia” – mówił 5 marca 1940 roku.

Niemiecki okupant chcąc podważyć znaczenie Kościoła, próbował stoso-
wać wobec Episkopatu polskiego podstępną politykę zmierzającą do rozbicia 

Kardynał Sapieha w Rzymie, pierwszy z prawej Angelo Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII
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jedności biskupów przez indywidualne kontakty z poszczególnymi hierarcha-
mi. Abp Sapieha zdołał temu zapobiec przez wspólne wystąpienie Episkopatu, 
na czele którego stanął. Zorganizował jego konferencje – pierwszą 14 listopada 
1940 roku. Na drugiej w maju następnego roku biskupi wysłali memoriał do 
Hitlera i Franka w obronie Kościoła i narodu Polskiego. O sytuacji w Polsce 
szczegółowo informował papieża. Niemcy nie odkryli, w jaki sposób do Wa-
tykanu docierała ta korespondencja. Dziwili się, skąd kuria rzymska ma tak 
dokładne wiadomości. Tymczasem listy do Rzymu zawozili wracający z frontu 
wschodniego włoscy maltańczycy.

Suchy chleb i brukiew

Niemcy nie mieli złudzeń co do roli Sapiehy, Frank nazwał go „głową idei nie-
podległości narodowej”. Opowiadano, jak książę metropolita przyjął guber-
natora, podając na stół suchy 
chleb i  marmoladę z  brukwi. 
W  rzeczywistości Frank ni-
gdy nie przestąpił progów 
pałacu przy ulicy Francisz-
kańskiej, będącego wtedy 
miejscem szczególnie żarliwej 
modlitwy księcia. Pałac ten 
był skrawkiem wolnej Polski, 
gdzie nie miało wstępu na-
wet gestapo. „Za słowa, jakie 
wypowiadał książę, szło się 
do Oświęcimia, on mówił je 
wprost hitlerowskim dostoj-
nikom” – wspominał jeden ze 
współpracowników księcia.

Od 1942 roku, kiedy ter-
ror okupantów stawał się co-
raz większy, Sapieha rozwinął 
akcję interwencyjną w obronie 

Polacy słuchali ks. arcybiskupa Adama Sapiehy jako 
jednej z najważniejszych osób w państwie. Na fotografii 

hierarcha przemawia na tle Kościoła Mariackiego
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narodu. Pisał memoriały wyszczególniające wszystkie formy prześladowań sto-
sowanych przez Niemców. Oskarżenia powtarzał na spotkaniach z przedsta-
wicielami gubernatora. Na początku listopada 1942 roku wystąpił przeciwko 
stosowanej przez Niemców zasadzie zbiorowej odpowiedzialności. Działalność 
charytatywną, po likwidacji komitetów pomocy przez okupanta, przeniósł do 
Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) – jedynej polskiej organizacji dobroczyn-
nej uznawanej przez Niemców. Książę nie był członkiem założycielem RGO, 
ale miał nad nią duchowe zwierzchnictwo. Po jego interwencji, w jej pracach 
mogli uczestniczyć księża. Bronił Rady wobec władz i  zachęcał wiernych do 
składania ofiar na jej potrzeby.

Książę Metropolita utrzymywał także kontakty z władzami Rzeczpospoli-
tej na wychodźstwie. Pałac Arcybiskupi wielokrotnie gościł emisariuszy rządu 
polskiego. Od grudnia 1940 roku Sapieha współpracował z delegatem Rządu 
na Kraj. Był na bieżąco informowany o  sytuacji dzięki serwisom podziemia. 
Na czwartkowych spotkaniach przy Franciszkańskiej omawiano wiele kwestii 
politycznych. Arcybiskup współpracował również z podziemiem wojskowym. 
Już w październiku 1939 roku przyjął gen. Michała Karaszewicza-Tokarzew-
skiego, współzałożyciela Służby Zwycięstwu Polski, potem przemianowanej na 
Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową. Jesienią 1942 roku, kiedy zaczęły 
powstawać leśne oddziały partyzanckie, dowódca Armii Krajowej gen. Stefan 
Rowecki-Grot zwrócił się do Sapiehy o pomoc w  tworzeniu służby duszpa-
sterskiej dla ich żołnierzy. Dzięki Arcybiskupowi uzyskano dyspensę papieską 
dla leśnego duszpasterstwa. 

Do spotkania Sapiehy z Frankiem na Wawelu doszło tylko raz, w Wielką 
Środę 5 kwietnia 1944 roku. W  czasie rozmowy gubernator wysunął wobec 
Metropolity wiele żądań, oskarżając Polaków o terror i namawiając Kościół do 
wystąpienia przeciwko bolszewizmowi. Plan podstępnego wciągnięcia Księcia 
do współpracy nie udał się Frankowi. Sapieha tak jak w czasie całej wojny po-
kazał swoją nieugiętą wolę.
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Sprawiedliwość dla wszystkich

Działalność Arcybiskupa była znana politykom Wielkiej Koalicji, dlatego 
przed konferencją w Jałcie widzieli oni m.in. Sapiehę w przyszłych władzach 
Polski, np. w  Radzie Prezydenckiej. Arcybiskup jednak nie zaangażował się 
w te inicjatywy. „Nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz”. 

Już 16 lipca 1945 roku wydał list pasterski do wiernych archidiecezji kra-
kowskiej o jedności narodu i chrześcijańskiej rodzinie. „Ledwie ocknęliśmy się 
z tej niedoli, w jaką nas wtrącono, a  już (…) zagrażają nam nowe niebezpie-
czeństwa. Rozgrywają się dalej losy naszej umiłowanej Ojczyzny, a tym samym 
losy naszego Kościoła tak ściśle z nimi złączonego. Ufamy Bogu, że niebawem 
wybije ostateczna godzina sprawiedliwości. (…) To powszechne zakłamanie 
jest groźną chorobą naszych czasów i prowadzi do skrzywienia życia społecz-
nego. W państwie naszym musi panować sprawiedliwość dla wszystkich i nie 
wolno nikomu jej odmawiać”. Komuniści nie odważyli się przekroczyć progu 
kurii krakowskiej, póki Sapieha żył. Dopiero po jego śmierci doszło do areszto-
wania księży i procesu Kurii Krakowskiej.

Mianowany w  lutym 1946 roku kardynałem abp Sapieha starał się po-
wstrzymywać sowietyzację Polski. 22 grudnia 1948 roku wystosował wspólnie 
z  biskupem Zbigniewem Choromańskim, sekretarzem Konferencji Episko-
patu Polski, memoriał do prezydenta Bolesława Bieruta ‒ zarzucał władzom 
zamykanie szkół katolickich „wbrew obowiązującemu prawodawstwu”, coraz 
częstsze zawieszanie księży katechetów w  obowiązkach, przymus wywierany 
na młodzież także w szkołach katolickich, by wstępowała do ZMP, „mimo że 
ideologia ZMP jest wyraźnie wroga Kościołowi i  religii”, przymusowe zaję-
cia w niedziele i  święta; usuwanie krzyży ze szkół i  przedszkoli, zabranianie 
młodzieży udziału w  Sodalicji Mariańskiej, Krucjatach Eucharystycznych, 
Ministranckich, zakaz wspólnej modlitwy w  szkołach. „Laicyzacja całego 
szkolnictwa w Polsce, a do tego wyraźnie zmierzają ostatnie zarządzenia, jest 
pogwałceniem swobody religijnej, zagwarantowanej w Konstytucji”.

Do „księży patriotów” współpracujących z  reżimem wystosował na po-
czątku 1951 roku pasterską przestrogę, pisząc, że występują „ku zgorszeniu 
wiernych przeciwko Kościołowi”, sieją niezgodę między kapłanami i  godzą 
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„w uwłaczający sposób w samego Namiestnika Chrystusowego Ojca Święte-
go”. Zagroził zastosowaniem wobec nich sankcji kościelnych.

Komuniści uderzyli w kardynała, odbierając Kościołowi w styczniu 1950 
roku „Caritas”. Spodziewając się aresztowania, Sapieha przygotował 6 marca 
1950 roku dokument: „W razie gdybym był aresztowany, stanowczo niniejszym 
ogłaszam, że wszelkie moje złożone tam wypowiedzi, prośby i przyznania się 
są nieprawdziwe. Nawet gdyby były one wygłaszane wobec świadków, podpisa-
ne, nie są one wolne i nie przyjmuję je za swoje”. Chciał w ten sposób zapobiec 
manipulacji, fałszerstwu lub wykorzystaniu jego osoby dla celów władzy. 

Kardynał Sapieha zmarł 23 lipca 1951 roku w  Krakowie. Kondukt po-
grzebowy do katedry wawelskiej, gdzie pochowano go u stóp konfesji św. Sta-
nisława, prowadził kard. Stefan Wyszyński, który powiedział nad jego trumną: 
„Była w  tej sapieżyńsko-sanguszkowskiej krwi Pasterza krakowskiego jakaś 
właściwość orlęcia polskiego. Patrzyło mu to z  twarzy! Bo to było orlę, które 
zrywało się do lotu wolności, choć dane mu było przez tyle lat pracować w iście 
jeremiaszowych czasach niedoli Ojczyzny. (…) Kochał Polskę taką, jaką była 
– czy ozdobna jak królowa, czy uboga jak niewolnica, czy sieroca jak tułacz-
ka. Wszystko jedno! Przecież zawsze matka, toć – Ojczyzna! Wstydzić się jej 
poszarpanych przez zawieruchy dziejowe szat nie będzie! (…) Był wrażliwy na 
przyszłość narodu, duszą wyczuwał i wierzył, wierzył bez wahań, że taki naród, 
jak Polska, godzien jest życia, godzien wielkości”.
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PRYMAS  
KS. KARD. AUGUST HLOND

„CÓŻ WIELKIEGO,  
ŻE SŁUŻĘ TOBIE”

„Nowe czasy byłyby niewolą człowieka, gdyby ich duszą nie było chrześci-
jaństwo. (…) Polska powinna być nowoczesna, sprawiedliwa, szczęśliwa, 
wzbogacona zdobyczami wiedzy i  techniki, kulturalna, mądrze zorgani-
zowana. Ale Polska nie może być bezbożna. Polska nie może się wyprzeć 
swej przynależności do świata chrześcijańskiego. Polska nie może zdradzić 
chrześcijańskiego ducha swych dziejów. Polska nie może być komunistycz-
na. Polska musi pozostać katolicka” – pisał w liście na Wielki Post 1946 roku 
prymas August Hlond.

Pierwszy biskup śląski, kardynał, drugi prymas odrodzonej Polski urodził się 
5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach pod Mysłowicami na Górnym Śląsku, 
wtedy pod pruskim zaborem. Był drugim synem Jana, dróżnika kolejowego, 
i Marii z Imielów, gospodyni domowej. Hlondowie mieli tuzin dzieci: sześciu 
synów i tyleż córek. Czterech chłopców: Ignacy, August, Antoni i Klemens zo-
stało salezjanami. Rodzice kardynała wychowali swoje dzieci w głębokiej wie-
rze katolickiej i polskiej, narodowej tradycji patriotycznej. Duma z przodków 
i Polski towarzyszyła małym Hlondom na co dzień. Ojciec opowiadał im o hi-
storii ojczyzny i chronił przed germanizacją. Był także szczególnym czcicielem 
Matki Bożej i nigdy nie rozstawał się z różańcem. 

j
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Mocny fundament życiowy 

Matka prymasa podobnie jak wiele śląskich kobiet stała na straży domowego 
ogniska. Sensem jej życia było wychowanie dzieci. Uczyła je polskiego pacierza, 
polskich pieśni religijnych i katechizmu. Od najmłodszych lat przyzwyczajała 
je do modlitwy i  pracy. Nie pozwalała na żadne przejawy egoizmu, lenistwa 
i nieposłuszeństwa. Uczyła ofiarności i poświęcenia. Sama pomagała ubogim, 
chorym i potrzebującym. Była głęboko religijna, sprawiedliwa i uczciwa. Po la-
tach pisał o niej kardynał: „Tyś umiejętniej od wielu uczonych pedagogów za-
łożyła w duszach swych dzieci mocny fundament życiowy, oparty silnie o wiarę 
i prawo Boże. Ponieważ sama szczerze modlić się umiałaś, wyuczyłaś nas łatwo 
i dobrze pacierza, z którego po dziś dzień czerpię moc i ufność w Boga. Otwar-
łaś szeroko przed nami drogę do szczęścia, boś nas wychowała nie do pieszczot 
i wygód, lecz do hartu i pracy, i nauczyłaś nas kochać obowiązek, a powinność 
spełniać poważnie i ochoczo. Toteż nie gdzie indziej, jak w szlachetności i do-
stojeństwie Twego prostego, a Bogu oddanego serca jest początek owej drogi, 
którą mnie łaska Boża prowadzi, a która zawiodła mnie do tego, co się potocz-
nie nazywa godnościami, a co w naszym rodzinnym rozumieniu jest zwiększo-
nym obowiązkiem pracy i poświęcenia”.

Przyszły prymas został ochrzczony w parafialnym kościele w Mysłowicach, 
10 maja 1881 roku. Otrzymał imiona August Józef. Do Pierwszej Komunii 
Świętej przystąpił zgodnie z  ówczesnym zwyczajem bardzo późno, bo praw-
dopodobnie w 1893 roku, równocześnie ze swym bratem Ignacym. Wtedy też 
przerwał naukę w mysłowickim gimnazjum i wyjechał do zakładu salezjańskie-
go w Turynie, założonego przez św. Jana Bosko. Decyzję o wyjeździe do Włoch 
podjęli rodzice za radą proboszcza zarówno ze względów materialnych (nauka 
u salezjanów była darmowa), jak i politycznych (zagrożenie germanizacją). 

Pod salezjańskim sztandarem

Wielkie serce i  opatrznościowa misja ks. Jana Bosco była już znana w  tym 
czasie w  Galicji i  na Górnym Śląsku. Chłopcy rozczytywali się w  życiory-
sach poświęconych jego osobie, a co odważniejsi opuszczali gimnazja w trzech 
zaborach i  przez zieloną granicę udawali się do Turynu. Pamiętnego roku 
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1893 w  jednym dniu przybyło w  ten sposób blisko 100 chłopców, a  wśród 
salezjańskich przełożonych utarło się nawet dowcipne powiedzenie o  pol-
skiej młodzieży, że: „gdy Salezjanie szukali powołań, to Polacy przychodzili 
szukać Salezjanów”.

Czternastoletni Ignacy i dwa lata młodszy August wyruszyli do Turynu 
pod koniec października 1893 roku. Z  tabliczkami „Salesiani – Torino” na 
piersiach zostali oddani pod opiekę kolejarzy, znajomych ich ojca Jana. Przez 
Wiedeń dotarli do Mediolanu i następnie 24 października do Turynu. Dwa 
dni później trafili do zakładów salezjańskich w Valsalice. Tam też znajdował 
się grób założyciela Towarzystwa Salezjańskiego ks. Jana Bosco. Tam również 
przebywał wcześniej zmarły w  opinii świętości salezjanin, Polak, bł. książę 
August Czartoryski. I tam właśnie August Hlond, jego brat oraz wielu chłop-
ców polskich i innych narodowości rozpoczęło pierwszą klasę gimnazjalną. Po 
roku wszyscy Polacy zostali umieszczeni w osobnym zakładzie w Lombriasco, 
ponieważ stanowili coraz liczniejszą grupę i  wciąż przybywali nowi wycho-
wankowie. „Polski” zakład znajdował się w pałacu zakupionym w 1894 roku 
z funduszów księcia Augusta Czartoryskiego, odziedziczonych po matce, cór-
ce króla hiszpańskiego. W pałacu na piętrze była kaplica i sala rekreacyjna. Na 
parterze mieściły się sale wykładowe, a na poddaszu sypialnie. Warunki, w ja-
kich żyli, uczyli się, modlili i  formowali, były raczej spartańskie. Chłopcom 
najbardziej dawało się we znaki zimno, gdyż pałac nie był ogrzewany. 

Przyszły prymas Polski przebywał w Lombriasco dwa lata. W tym cza-
sie kształciło się tam i wychowywało 120 polskich chłopców. Dla Polaków 
pozbawionych ojczyzny było to miejsce szczególne, gdzie mogli czuć się 
swobodnie i nie ukrywać swojej narodowości. August Hlond bardzo szybko 
i bardzo dobrze nauczył się języka włoskiego i pomagał innym. Odznaczał 
się także fenomenalną pamięcią. Po latach mógł swobodnie recytować jesz-
cze obszerne fragmenty utworów literatury klasycznej. Okazało się również, 
że August miał duży talent muzyczny, więc trafił do orkiestry zakładowej. 
Po dwóch latach nauki, mając niewiele ponad 15 lat, wstąpił do nowicjatu 
Towarzystwa Salezjańskiego. Odbył go w Foglizzo, miejscowości oddalonej 
o 35 km od Turynu. Następnie studiował filozofię na papieskim Uniwersyte-
cie Gregoriańskim i 10 lipca 1900 roku, jako 19-letni kleryk, został doktorem 
filozofii. Pobyt w wiecznym mieście wpłynął na jego duchowość. Zrozumiał 
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zadania Kościoła i nabył „ducha rzymskiego” odznaczającego się miłością do 
Kościoła i bezwzględnym posłuszeństwem wobec papieża. 

Z polską młodzieżą

Młody doktor filozofii został wysłany do Oświęcimia, gdzie dwa lata wcześniej 
salezjanie przejęli ruiny podominikańskiego kościoła wraz z klasztorem z prze-
znaczeniem na zakład dla biednych chłopców. Był tam nauczycielem i asysten-
tem, czyli wychowawcą nieustannie towarzyszącym podopiecznym. 

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Anatola Nowaka w kościele 
sióstr wizytek w Krakowie, 23 września 1905 roku. Prymicje odprawił w za-
kładzie salezjańskim w Oświęcimiu 8 października. Na obrazku prymicyjnym 
umieścił słowa: „Cóż wielkiego, że służę Tobie, któremu wszelkie stworzenie 
służyć powinno”. 

Nowo wyświęcony kapłan został skierowany przez przełożonego general-
nego ks. Michała Rua do pracy kapelana w Schronisku im. Księcia Lubomir-
skiego w Krakowie, przeznaczonym dla chłopców uczących się zawodu. Młody 
kapelan nawiązał bardzo serdeczne relacje ze swymi podopiecznymi. Z czasem 
stał się ich ulubionym spowiednikiem. Słuchali także chętnie jego konferencji 
i  kazań. Gdy po dwuletnim pobycie ks. Hlond żegnał się z  nimi, „ku wiel-
kiemu zdziwieniu personelu młodzież na pozór obojętna, płaczem żegnała 
swego kapelana”. W tym czasie August podjął studia na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim na Wydziale Filozoficznym, ale nigdy ich nie skończył, podobnie jak 
nie udało mu się to później na Uniwersytecie Lwowskim. Ważniejsza okazała 
się praca w Zgromadzeniu. Bł. ks. Michał Rua wyznaczył go do objęcia no-
wej placówki w Przemyślu, gdzie zaprosił salezjanów biskup przemyski Józef 
Sebastian Pelczar. Ksiądz dyrektor August Hlond otrzymał puste pole i mały 
domek z 5 pokojami nadającymi się do gruntownego remontu, a wkrótce miał 
tu powstać zakład dla chłopców, szkoła zawodowa i kościół. 

W czerwcu 1909 roku ks. August został mianowany przełożonym zakła-
du salezjańskiego w Wiedniu, gdzie w krótkim czasie zjednał sobie wiedeń-
czyków z różnych sfer społecznych, zdobywając w nich przyjaciół dla dzieła 
ks. Bosko. W każdą niedzielę ks. Hlond odprawiał Mszę św. i głosił kazanie 
dla swych rodaków w polskim kościółku na Rennwegu. Nie mógł co prawda 
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oficjalnie manifestować swojej polskości, ale nigdy nie zapominał o Polakach 
mieszkających w  Wiedniu. Otoczył opieką Sodalicję Mariańską, która po-
większała pod jego kierownictwem swój stan liczebny i włączała się do pracy 
charytatywno-społecznej. Zajął się polską młodzieżą, która w poszukiwaniu 
pracy i chleba znalazła się w naddunajskiej stolicy, zaniedbana i opuszczona. 

W roku 1919, po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej, ks. Hlond zo-
stał inspektorem (prowincjałem) nowej prowincji salezjańskiej austro-węgier-
sko-niemieckiej, z  siedzibą w Wiedniu. W ciągu trzech lat sprawowania tej 
funkcji pomnożył zakłady i personel, przejmując nowe placówki i rozszerzając 
działalność salezjańską na Bawarię i Węgry. W szesnastu zakładach prowincji 
było około 150 współbraci. 

Budowniczy diecezji śląskiej

Ojciec Święty Pius XI, 7 listopada 1922 roku, ustanowił ks. Augusta Hlonda 
administratorem apostolskim części Górnego Śląska, która została przyznana 
Polsce w wyniku plebiscytu i powstań śląskich, po pierwszej wojnie światowej 
i dlatego wyłączona przez papieża spod jurysdykcji Wrocławia. Choć admini-
strator-salezjanin był doskonale znany na Śląsku, w Warszawie upewniano się, 
czy monsignore Hlond jest Polakiem. Z okazji ingresu do prokatedry św. Pio-
tra i Pawła w Katowicach nowy rządca pisał w liście pasterskim: „Jestem wam 
może nieznany, ale nie jestem wam obcy. Na równi z wami jako dziecko ślą-
skiej ziemi przybywam do was jako ziomek i brat wasz, ze starośląskim zaufa-
niem swego do swoich. Pragnę się z wami jak najprędzej zapoznać i dlatego 
odwiedzać was będę w waszych parafiach, po miastach i wioskach. Chcę was 
powitać przy pracy, czy to w przemyśle, czy na roli. (…) Wielkiej, bardzo waż-
nej pomocy spodziewam się po tobie, zacny ludu śląski…”.

Trudności w  pracy nie były obce ks. Hlondowi, toteż w  organizowaniu 
przyszłej diecezji pokonał wszystkie przeciwności. W  latach 1922-1923 zor-
ganizował Kurię, Sąd Biskupi, utworzył kilka dekanatów. Zabiegał o budowę 
katedry, gmachu kurii i  seminarium duchownego, zakupując pod te instytu-
cje odpowiednie tereny. Uruchomił drukarnię i  księgarnię diecezjalną pod 
wezwaniem św. Jacka. W 1923 roku założył tygodnik dla rodzin katolickich, 
„Gość Niedzielny”, powołał także Ligę Katolicką. Doprowadził do uroczystej 
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koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Piekarach Śląskich, 15 sierpnia 
1925 roku, dokonanej przez ks. nuncjusza Laureo Lauriego, przy udziale bi-
skupów, duchowieństwa i wiernych. 

August Hlond dobrze rozumiał lud śląski, darzył go wielkim szacun-
kiem i miłością. Do młodzieży pisał: „Pamiętajcie, że nie uszczęśliwiacie ani 
siebie, ani ludu żadnymi frazesami, żadnym fałszem, żadnym pozorem, ani 
nawet samym tylko chlebem, choćby lekko zapracowanym i tanio kupionym. 
Bo Ślązak, chociaż pracą swoją do materii przykuty, materialistą nie jest. 
Prócz chleba żąda ducha, chce prawdy, chce widzieć uczciwość, domaga się 
moralności i ciągle do wyższych wyrywa się rzeczy. W swych ciasnych miesz-
kaniach nieraz wielkie snuje myśli i trafnie osądza ludzi i stosunki. Pomimo 
tego, że twarda praca męczy i wyczerpuje, zajmuje się żywo bieżącymi spra-
wami i stara się swym rozsądkiem zgłębić nawet najtrudniejsze zagadnienia 
chwili. A  imponuje mu tylko to, co jest naprawdę wielkie i dobre. Od tych 
zaś, którym się powierza, żąda bezspornych zalet i niewątpliwej wartości”. 

Po zawarciu konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską w 1925 roku, 
ks. August Hlond został pierwszym ordynariuszem diecezji śląskiej. W nie-
dzielę 3 stycznia 1926 roku w prokatedrze św. Piotra i Pawła w Katowicach 
odbyła się konsekracja nowego biskupa. Dzień ten stał się także manifestacją 
religijną ludu śląskiego i  jego łączności z Ojczyzną. Szczególnie przejmujące 
wrażenie na obecnych wywarła chwila, kiedy matka księdza nominata ucało-
wała pierścień biskupi swego syna, a  ten ręce matki, mówiąc, że nie byłoby 
pierścienia biskupiego na palcu jej syna, gdyby nie było pracowitych rąk matki. 

Biskup Hlond administrował nową diecezją zaledwie pół roku, został 
bowiem wezwany na stolicę Prymasów Polski. Na Górnym Śląsku zorgani-
zował Kościół i odnowił życie katolickie. Zapisał się w pamięci robotników, 
dla których starał się o godne warunki pracy. Gdy opuszczał Śląsk, robotni-
cy żegnali go ustawieni wzdłuż drogi. Choć biskup doskonale radził sobie 
z wyzwaniami teraźniejszości, zawsze pamiętał o korzeniach, o historii, która 
jest fundamentem tożsamości narodowej: „Nowe czasy zbyt pochopnie i lek-
komyślnie załatwiają się z  tradycjami, z przeszłością. Ratujmy z przeszłości 
śląskiej wszystko, co było dobre i święte”.
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Przy narodzie i wierze

W lutym 1926 roku zmarł w Poznaniu pierwszy Prymas odrodzonej Polski, 
kard. Edmund Dalbor. Ojciec Święty Pius XI, 24 czerwca 1926 roku, powie-
rzył obydwie stolice w Gnieźnie i Poznaniu biskupowi Augustowi Hlondowi. 
Uroczysty ingres do swoich katedr nowy arcybiskup musiał przełożyć z powo-
du zapalenia płuc. 

Jako prymas zreformował przestarzałe struktury w obu diecezjach. Brał 
udział w różnych jubileuszach, konsekrował kościoły, ołtarze i dzwony, udzie-
lał święceń kapłańskich swym alumnom. Erygował nowe dekanaty, parafie 
i  duszpasterskie ośrodki. W  szczególny sposób troszczył się o  seminaria. 
Pierwszy wprowadził do swego seminarium w  Poznaniu katedrę misjolo-
gii. Sprowadził do swoich diecezji wiele rodzin zakonnych. Dominikanom 
powierzył duszpasterstwo akademickie. Zajmował się także katolickimi sto-
warzyszeniami charytatywno-społecznymi. W  1927 roku założył Katolicką 
Szkołę Społeczną, przemianowaną później na Wyższe Katolickie Studium 

Prymas Polski kard. August Hlond witany przez 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich 
przed uroczystością Koronacji Pani Jazłowieckiej 9 lipca 1939 roku
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Społeczne. W 1933 powołał Katolicki Instytut Wychowawczy i wreszcie na 
krótko przed wojną w 1938 roku Katolicką Szkołę Pielęgniarstwa, a w latach 
ogólnego kryzysu Komitet Ratunkowy Bezrobotnym. 

W  1927 roku ks. abp Hlond został wyniesiony do godności kardynała 
przez Ojca Świętego Piusa XI. W związku z tym prezydent RP prof. Ignacy 
Mościcki po raz pierwszy w odrodzonej Polsce (i  jednocześnie ostatni) nało-
żył w Zamku Warszawskim, 29 czerwca 1927 roku przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Kodeńskiej Prymasowi Polski na głowę kardynalski biret, życząc 
mu, by „jako syn tej prastarej, piastowskiej dzielnicy, która pomimo wielo-
letniego odosobnienia wytrwać umiała niezachwianie przy narodzie i wie-
rze, umiał łączyć i godzić obowiązki członka Św. Kolegium Kardynalskiego 
z obowiązkami obywatela Rzeczypospolitej”.

Manifestacją wiary całej Polski było poświęcenie przez prymasa w uroczy-
stość Chrystusa Króla w 1932 roku pomnika wdzięczności ku czci Serca Jezu-
sowego, postawionego między uniwersytetem a  zamkiem jako wotum  narodu 
za wolność ojczyzny. Zrodził się on z  „wiary w  Opatrzność Bożą i  w  święte 

Kardynał August Hlond w Watykanie podczas konsystorza papieskiego 22 grudnia 1927 roku
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posłannictwo państwa polskiego, a  zbudowała go katolicka i  polska ofiarność 
(…). Jako zabytek religijny, w  którym pokolenie budowniczych Polski zaklęło 
swój hołd Bogu i  swój dziejowy okrzyk wolności”. Szczególnie wspierał Akcję 
Katolicką, organizował kongresy eucharystyczne. Bliskie mu były problemy emi-
gracji, dla opieki nad którą wspierał Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodź-
ców. Był wielkim czcicielem Chrystusa Króla, Maryi oraz Serca Jezusowego. 

Podczas drugiej wojny światowej przebywał we Francji, m.in. w sanktuarium 
maryjnym w Lourdes, skąd informował świat o losie Polaków w okupowanym 
kraju i niemieckich zbrodniach. W  lutym 1944 roku został aresztowany przez 
gestapo, przewieziony do Paryża i następnie internowany w klasztorach w West-
falii. Odmówił współpracy z Niemcami, nie skorzystał też z możliwości ucieczki. 
Został uwolniony przez żołnierzy amerykańskich 1 kwietnia 1945 roku.

„Będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej”

Do Ojczyzny powrócił po wojnie, 20 lipca 1945 roku, aby w pierwszych trzech 
latach komunistycznej niewoli odważnie głosić słowa prawdy. W  uroczysto-
ści ku czci Chrystusa Króla, na placu Wolności w  Poznaniu, w  październi-
ku 1945 roku, wygłosił programowe przemówienie: Kościół katolicki w Polsce 
wobec zagadnień chwili. Polska na przełomie dziejów. Powiedział wtedy: „Jak 
przez długie tysiąclecie, tak i dziś Polska chrzci swe dzieci. Polska żyje nadal 
pod znakiem krzyża, chce iść w przyszłość z Chrystusem. (…) Nie lękamy się 
ani nowoczesności, ani przemian społecznych, ani ludowej formy rządów, o ile 
uszanowane zostaną zasady niezmiennej moralności chrześcijańskiej. (…) Lud 
katolicki oczekuje, że nowa państwowość będzie owiana myślą chrześcijańską, 
plemiennym geniuszem narodu, tajemnicą rodzimej psychiki, bo po wieko-
wych zawodach i  bólach, lud ten chciałby w  nowej Polsce czuć się wreszcie 
włodarzem własnych losów, bez żalu i rozterki w duszy”. 

Ważnym wydarzeniem w  życiu polskiego Kościoła był akt poświęcenia 
narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonany 8 września 1946 
roku na Jasnej Górze. 

W październiku 1948 roku prymas zachorował. Po operacji wyrostka ro-
baczkowego wywiązało się zapalenie otrzewnej, a kolejna operacja nie przy-
niosła poprawy. Żegnając się z bliskimi, powiedział: „Niczego mi nie żal. Do 
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nikogo i niczego się nie przywiązałem, więc z radością odchodzę. Żal mi tylko 
moich grzechów, bo nie zawsze dopełniałem wszystkiego, co mi Bóg zlecił. 
Ale ufam i mam nadzieję, że Pan Bóg weźmie mnie za uszy i wciągnie do 
nieba, bo niejedną dla Niego ofiarę wykonałem i jedynie Jego chwały chcia-
łem (…) trzeba pogodzić się z wolą Bożą, bo Bóg najlepiej wie, co robi – ja 
odejdę, przyjdą inni, będą moje dzieło prowadzili, a może i  lepiej ode mnie 
gospodarzyli”. Na łożu śmierci polecił napisać do sekretarza stanu, że na swe-
go następcę upatrzył biskupa lubelskiego, czyli ks. bp. Stefana Wyszyńskiego. 

Kardynał Hlond, syn śląskiej ziemi, człowiek żarliwej wiary, ufności Bogu, 
miłości Ojczyzny i człowieka, który mówił: „Zawsze kochałem Polskę i będę 
się w  niebie za nią modlił”, zmarł 22 października 1948 roku w  Szpitalu 
Sióstr Elżbietanek w Warszawie, w dniu Matki Boskiej Szczęśliwej Śmierci. 
Uroczysty pogrzeb Prymasa prowadził kardynał Adam Sapieha. W ostatniej 
ziemskiej drodze abp. Hlonda żegnało prawie 300 tysięcy wiernych z  ca-
łej Polski. Zgodnie z życzeniem, prymas został pochowany w Archikatedrze 
Warszawskiej, pozbawionej jeszcze sklepienia. Serce kardynała złożono w ka-
tedrze w Gnieźnie. 

Prymas August Hlond podczas audycji radiowej
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Po latach Sługa Boży kard. Wyszyński wspominał: „W swoich osobistych 
rozważaniach często zastanawiałem się nad tym, co czynić w  trudnych chwi-
lach, aby naród wytrwał, aby dochował wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii 
i  Najwyższemu Pasterzowi. Wtedy przychodziły mi na pamięć słowa, które 
konającymi ustami wypowiedział w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie, 
umierający tam August Kardynał Hlond. (…) «Walczcie, walczcie pod opie-
ką Matki Najświętszej. Nie rozpaczajcie, nie opuszczajcie rąk, trwajcie wiernie 
i pamiętajcie po mojej śmierci zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo 
Matki Najświętszej». Było to powiedziane dokładnie 22 października 1948 
roku w Warszawie. (…) Było to jakieś szczególne misterium i dało mi podsta-
wę do myślenia o proroczej wizji Prymasa Polski, Augusta Kardynała Hlonda. 
 Widział on zwycięstwo, które nadejdzie poprzez ciężką walkę i trud…”. 

Wiele fundamentalnych kwestii nauczania Prymasa Tysiąclecia 
i ks. kard. Karola Wojtyły czerpie z myśli kard. Augusta Hlonda, którego pro-
ces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1992 roku.

Literatura:
Ksiądz Kardynał dr August Hlond Prymas Polski. Działalność i dzieła, Katowice 1998.
Prymas Polski August Kardynał Hlond, red. Paweł Wieczorek, Katowice 1992.
August Kardynał Hlond Prymas Polski. Dzieła. Nauczanie 1897–1948, Jan Konieczny, Toruń 2003.



Rok 1966, polski interrex, prymas Polski, po złożeniu Aktu Oddania Polski 
w Macierzyńską Niewolę Maryi, udziela uroczystego błogosławieństwa
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
URATOWAŁ WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA 

I DUSZĘ NARODU

„Kościołowi w  Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia 
Jego sytuacji i potrzeb. Chciałem obronić Kościół przed zaprogramowaną 
ateizacją, przed nienawiścią społeczną, przed rozwiązłością, uważam sobie 
za łaskę, że mogłem z pomocą Episkopatu Polski – przygotować Naród przez 
Wielką Nowennę, Śluby Jasnogórskie, Akt Oddania Narodu Bogurodzicy 
w  macierzyńską niewolę Miłości i  Społeczną Krucjatę Miłości… na 
nowe Millenium. Gorąco pragnę, by Naród Polski pozostał wiernym tym 
zobowiązaniom. W  stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć 
i miłość” – pisał w swoim testamencie z 1969 roku Prymas Polski, ks. kard. 
Stefan Wyszyński.

„W domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochow-
skiej i  Matki Bożej Ostrobramskiej. I  chociaż w  onym czasie do modlitwy 
skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego 
różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo 
przyglądałem się tej Czarnej Pani i  tej Białej. Zastanawiało mnie tylko jed-
no, dlaczego jedna jest czarna, a druga – biała. (…) Mój ojciec z upodobaniem 
jeździł na Jasną Górę, a moja matka do Ostrej Bramy [w Wilnie]. Razem się 
potem schodzili w  nadbużańskiej wiosce, gdzie urodziłem się, i  opowiadali 
wrażenia ze swoich pielgrzymek” – wspominał swe dziecięce lata późniejszy 
Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński. 

j
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Z domu rodzinnego w Zuzeli nad Bugiem – „na styku Podlasia z Ma-
zowszem” – wyniósł żarliwą pobożność nie tylko rodziców, ale i  sąsiadów. 
„Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną 
miarą, niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś 
mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą to, w co wierzą”. Ten świat, w którym 
dorastał, nauczył młodego Stefana – który w wieku dziewięciu lat stracił mat-
kę – głębokiej wiary, szczególnej czci do Matki Bożej, szacunku do ludzkiej 
pracy, miłości do Ojczyzny. W  wieku dziesięciu lat dostał od ojca, zakaza-
ną w  zaborze rosyjskim, książkę ukazującą historię Polski w  24 obrazkach. 
„Wcześnie poznałem (…) dzieje naszego Narodu ciągnące się przez tysiąc lat, 
aż do dziś dnia, wszczepiające się w krew, w myśli i serce człowieka, nie dające 
się od niego oderwać”.

„Soli Deo per Mariam”

W czasie nauki w szkole w Stefanie zaczęło dojrzewać powołanie do kapłań-
stwa. „Uważałem, że to jest jedyna droga dla mnie, nie może być innej”. Dla-
tego już w wieku 16 lat przeniósł się do Liceum św. Piusa X we Włocławku 
będącego zarazem Niższym Seminarium Duchownym i  tam też wstąpił do 
Wyższego Seminarium. W  swoje 23. urodziny przyjął święcenia kapłańskie 
w kaplicy Matki Bożej katedralnej bazyliki włocławskiej. Stało się to możliwe 
dzięki uzdrowieniu z ciężkiej choroby przed cudownym obrazem Matki Bożej 
w Licheniu. Wygląd kandydata na kapłana nie wzbudził zaufania zakrystiana, 
który powiedział do przyszłego Prymasa Polski: „Proszę księdza, z takim zdro-
wiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń”. 

Mszę św. prymicyjną ksiądz Wyszyński odprawił przed cudownym obra-
zem Matki Bożej na Jasnej Górze: „Pojechałem na Jasną Górę, aby mieć Mat-
kę, aby stanęła przy każdej mojej Mszy świętej, jak stanęła przy Chrystusie na 
Kalwarii”. Za swoje zawołanie przyjął dewizę „Soli Deo per Mariam” (Same-
mu Bogu przez Maryję). 

W następnych latach, poza licznymi obowiązkami duszpasterskimi, roz-
począł studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa 
Kanonicznego i Nauk Społecznych, gdzie uzyskał stopień doktora. Tam też 
poznał księdza Władysława Korniłowicza, swojego duchowego ojca. Poświęcił 



– 453 –

się także pracy społecznej wśród robotników, ratując ich przed zejściem na 
manowce bolszewizmu. Aktywnie działał w Chrześcijańskich Związkach Za-
wodowych, prowadził działalność oświatową, kierował Sodalicją Mariańską, 
był redaktorem naczelnym „Ateneum Kapłańskiego” i członkiem Rady Spo-
łecznej przy Prymasie Polski, publikował dziesiątki artykułów.

Po wybuchu drugiej wojny światowej diecezja włocławska poniosła naj-
liczniejsze straty wśród duchowieństwa – połowa jej kapłanów, na czele z bł. 
ks. bp. Michałem Kozalem, została wymordowana przez Niemców. Właśnie 
ks. bp Kozal nakazał ks. Wyszyńskiemu opuszczenie Włocławka. Zdążył 
wyjechać i ukryć się, nim przyszło po niego gestapo. Przebywał m.in. na Lu-
belszczyźnie, gdzie opiekował się niewidomymi dziećmi i prowadził tajne na-
uczenie. Następnie został kapelanem Zakładu dla Niewidomych w Laskach 
pod Warszawą. Był także kapelanem Armii Krajowej. Po zakończeniu woj-
ny wrócił do Włocławka, gdzie został rektorem Wyższego Seminarium Du-
chownego, zakładał też tygodnik „Ład Boży”. 

Przyszły papież Karol Wojtyła oraz kard. Stefan Wyszyński w sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu
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„Non possumus” 

W święto Zwiastowania Pańskiego 1946 roku ksiądz Wyszyński dowiedział 
się od kardynała Augusta Hlonda, że papież Pius XII mianował go biskupem, 
ordynariuszem lubelskim. Dwa lata później, 12 listopada 1948 roku, w uro-
czystość Pięciu Polskich Braci Męczenników, został arcybiskupem gnieźnień-
sko-warszawskim i Prymasem Polski. „Nie czułem się przygotowany do tak 
odpowiedzialnej pracy, zwłaszcza w  dwóch archidiecezjach, i  to odległych, 
mających odmienne właściwości, z którymi trzeba się było liczyć. Do takiej 
pracy niewątpliwie potrzebna była światłość. Nie mówię, że to jest mój jakiś 
nadzwyczajny dar. To jest dar łaski, zapowiedziany ustami mojego poprzedni-
ka, kardynała Augusta Hlonda, który umierając w Warszawie, mówił: „Pracuj-
cie i walczcie pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny”.

Podczas ingresu powiedział: „Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dy-
plomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Natomiast jestem ojcem 
waszym duchowym, pasterzem i  biskupem dusz waszych, jestem apostołem 
Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie, 
wyrosłe z odwiecznych Bożych myśli, ze zbawczej woli Ojca, dzielącego się 
radośnie szczęściem swoim z  człowiekiem. Zadaniem moim jest: chrzcić, 
bierzmować, konsekrować, święcić, ofiarować, nauczać i  sądzić. Niosę wam 
światło Chrystusowie (…)”. W swą pierwszą podróż udał się na Jasną Górę, 
po czym – w  tym najtrudniejszym i  najbardziej krwawym czasie komuni-
stycznej niewoli – rozpoczął pełnienie swej prymasowskiej posługi. Broniąc 
Kościoła i  narodu, szedł również na kompromisy, aby ratować resztki jego 
deptanych praw. W 1953 roku wraz z Episkopatem wydał słynny list, który 
stał się jednym z  powodów jego uwięzienia. „Kościół będzie bronić wolno-
ści kapłaństwa, nawet za cenę krwi. Gdy cezar siada na ołtarzu, to mówimy 
krótko: «Nie wolno!» (Non possumus)”. Przewidując, że może stracić wolność, 
mówił: „Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy 
Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierz-
cie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że 
Prymas działa przeciwko narodowi i naszej ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham 
Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię 
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dla niej”. Tego dowiódł w czasie swego trzyletniego uwięzienia i przez następ-
ne kilkadziesiąt lat swej prymasowskiej posługi. 

Jasnogórskie Śluby Narodu

Nocą z 25 na 26 września 1953 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa 
aresztowali ks. kard. Wyszyńskiego i wywieźli go do Rywałdu. Potem był prze-
trzymywany w  Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego, w  Prudniku Śląskim 
i w końcu w Komańczy. Tam 16 maja 1956 roku, w dzień wspomnienia św. An-
drzeja Boboli, napisał tekst Ślubów Jasnogórskich, będących programem moral-
nego przygotowania narodu do Milenium Chrztu Polski. U końca pierwszego, 
najbardziej dramatycznego, krwawego i naznaczonego terrorem okresu zmagań 
z komunistycznym zniewoleniem 
Polacy mieli otrzymać „duchowy 
chleb i pochodnię – Jasnogórskie 
Śluby Narodu”, które miały dać 
im siłę na kolejne lata zmagań 
z ateistycznym systemem. Gene-
zę – jednego z  najważniejszych 
dzieł Prymasa Tysiąclecia – wyja-
śniał on w liście do przeora Jasnej 
Góry, ojca Jerzego Tomzińskie-
go: „Myśl o  odnowieniu Ka-
zimierzowych Ślubów w  ich 
trzechsetlecie zrodziła się w mej 
duszy w  Prudniku. W  pobliżu 
Głogówka, gdzie król i  prymas 
przed 300 laty myśleli nad tym, 
jak uwolnić naród z  podwójnej 
niewoli: najazdu obcych sił i nie-
doli społecznej. Gdy z kolei mnie 
przewieziono tym samym nie-
mal szlakiem z Prudnika na po-
łudniowy wschód, do czwartego 

Tysiąclecie chrztu Polski. Przeor Jasnej Góry o. Teofil 
Krauze podaje Prymasowi Polski ks. kard. Stefanowi 
Wyszyńskiemu korony papieskie. 1966, fot. Instytut 

Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
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miejsca mego odosobnienia, w góry, jechałem z myślą: musi powstać nowy akt 
ślubowań odnowionych! I  powstał właśnie tam, na południowym wschodzie, 
wśród gór, tam został napisany i stamtąd przekazany na Jasną Górę”.

Nieobecnego Prymasa symbolizował pusty tron z bukietem kwiatów. „Wal-
czyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie, jak 
Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Go-
towi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia 
uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy 
skarb Narodu” – kapłan czytał cały tekst ślubów, a milionowa rzesza odpowiada-
ła: „Królowo Polski, przyrzekamy!”.

Już po uwolnieniu Prymas Wyszyński, podczas uroczystości ku czci 
św. Wojciecha, 23 kwietnia 1957 roku, mówił: „W naszych Ślubowaniach, które 
nawiązują do Ślubów Królewskich, w Ślubowaniach całego Narodu mówimy, że 
chcemy stworzyć pomnik żywy, trwalszy od brązu. Będzie nim nasze życie chrze-
ścijańskie. Zasady nowych Ślubów pragniemy wykuć nie w brązie, ale w żywych 
sercach, myślach, w woli i na dłoniach, aby Polska była chrześcijańska nie tylko 
z imienia, ale z wyznania, z wiary, z życia i czynu. By każdy z nas był chrześcija-
ninem nawet w drgnieniu swego serca, poruszeniu myśli i porywie woli”. 

Wielki program odnowy

Prymas nie poprzestał na jednorazowym akcie ślubów. Był to dopiero początek 
wielkiej pracy aż do Milenium. Jeszcze w Komańczy między 15 a 29 sierpnia 
1956 roku przygotował plan Wielkiej Nowenny, który wręczył biskupom Kle-
paczowi i Choromańskiemu, kiedy 29 sierpnia przybyli do niego. Tak jak zwykle 
prosi się Boga o  jakąś łaskę w dziewięciodniowej nowennie, tak Naród polski 
miał prosić o  zachowanie wiary, zwycięstwo i wolność Kościoła przez Wielką 
Nowennę dziewięcioletnią trwającą do 1966 roku, do Tysiąclecia Chrześcijań-
stwa. Prymas zamierzał na koniec oddać cały naród w niewolę Maryi za wolność 
Kościoła w Polsce i na całym świecie, co było zupełnie nową ideą. Dotychczas 
praktykowano jedynie osobiste oddanie się Matce Bożej w niewolę jak to czy-
nili wcześniej m.in. św. Ludwik Grignon de Montfort, św. Maksymilian Kolbe 
i  sam kard. Wyszyński w Stoczku Warmińskim 8 grudnia 1953 roku. „Mamy 
tu do czynienia z  nawiązaniem do historycznej roli Polski jako przedmurza 
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chrześcijaństwa w  Europie. Niegdyś chodziło o  przedmurze w  walce orężnej, 
gdy król Jan III Sobieski bronił Wiednia przed nawałą turecką. Teraz chodziło 
o przedmurze w sensie moralnym, o przedmurze kultury europejskiej wyrosłej 
z gleby grecko-rzymskiej i treści chrześcijaństwa” – pisał biograf kardynała Wy-
szyńskiego, Andrzej Micewski. 

Wraz z  obejmującą Polskę odwilżą, powszechnie upominano się o  prawa 
Kościoła. 24 października 1956 roku na warszawskim wiecu po VIII Plenum 
KC PZPR ponad 70 tys. zebranych wznosiło okrzyki „Wyszyński!”. Cztery dni 
później Prymas Polski został zwolniony, a wkrótce w diecezjach witano wygna-
nych biskupów. W grudniu 1956 roku przedstawiciele rządu i Episkopatu zawarli 
tzw. „małe porozumienie” naprawiające część krzywd wyrządzonych Kościołowi. 
Polityczna odwilż nie trwała jednak długo. Swobody i nadzieje, jakie z nią wią-
zano, szybko okazały się złudzeniami. Partia komunistyczna nie zrezygnowała 

Kard. Wyszynski głosi kazanie w Kołobrzegu podczas obchodów tysiaclecia Chrztu Polski 2 lipca 1967 roku
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z monopolistycznej władzy, a głównym jej przeciwnikiem stał się Kościół oraz 
Prymas Wyszyński przygotowujący Naród w Wielkiej Nowennie do Milenium 
Chrztu Polski.

W maju 1957 roku Jasnogórskie Śluby Narodu powtórzono we wszystkich 
parafiach, co zakończyło pierwszy rok Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (każdy 
następny poświęcony był innemu zagadnieniu, m.in. „Wierności Bogu, Krzy-
żowi, Ewangelii, Kościołowi i  jego pasterzom”, „Obronie życia duszy i ciała”, 
„Rodzinie Bogiem silnej” czy „Młodzieży wiernej Chrystusowi”). 

W  1958 roku pracownicy SB i  MO, zarzucając nielegalną działalność 
wydawniczą i kolportaż bez zgody cenzury, przeprowadzili rewizję i dokona-
li konfiskaty wielu książek i materiałów w Instytucie Prymasowskim Ślubów 
Narodu na Jasnej Górze. Wierni odebrali to jako profanację, władze sprowa-
dziły oddziały ZOMO, doszło do walk. Wkrótce uderzono w  naukę religii 
w  szkołach (całkowicie ją zlikwidowano w  1961 roku), zakazano dekorowa-
nia klas „emblematami religijnymi” (krzyże masowo wróciły do szkół po 1956 
roku). Akcja dekrucyfikacyjna wywoływała opór rodziców, tłumiony w niektó-
rych wsiach przez oddziały ZOMO. Wstrzymano zezwolenia na budowę no-
wych kościołów i kaplic złożone na fali odwilży. Wywołało to starcia wiernych 
z milicją (użyła broni) we „wzorcowych socjalistycznych miastach” – Kraśniku 
Fabrycznym i Nowej Hucie. 

Od 1959 roku rozpoczęto wcielanie alumnów seminariów duchow-
nych do jednostek wojskowych (do 1980 roku). W  latach 1959-1964 woj-
skowe mundury włożyło 687 kleryków. W  grudniu 1959 roku minister 
oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadzoru nad seminariami. Dla jeszcze 
skuteczniejszej walki z duchowieństwem, w listopadzie 1961 roku utworzo-
no IV Departament MSW, zajmujący się wyłącznie zwalczaniem Kościoła. 
W  1963 roku sam Gomułka podjął decyzję o  przemieleniu na makulaturę 
60  tysięcy egzemplarzy wydrukowanych we Francji książek autorstwa ks. 
kard. Wyszyńskiego. W ten sposób chciano uderzyć w niezłomnego Prymasa 
Polski, nieobecnego w tym czasie w Polsce i przebywającego w Rzymie, gdzie 
uczestniczył w  obradach II Soboru Watykańskiego. Skonfiskowane książki 
stanowiły trylogię poświęconą Wielkiej Nowennie i Milenium. 

Z  kolei list polskich biskupów do niemieckich Udzielamy przebaczenia 
i prosimy o przebaczenie z 1965 roku wywołał histeryczną reakcję władz. 
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„W macierzyńską niewolę Maryi”

W atmosferze otwartej konfrontacji w kwietniu 1966 roku rozpoczęły się 
uroczystości milenijne (komuniści nie wpuścili na nie papieża Pawła VI, 
oświadczając, że wizyta jest „nie na czasie”). Szczególną rolę w przygoto-
waniu narodu do Milenium Chrztu Polski odegrała peregrynacja kopii Cu-
downego Obrazu Matki Bożej po całej Polsce, która miała znaczny wpływ 
na duchową przemianę wiernych i była swoistą realizacją przyrzeczeń za-
wartych w Ślubach. Kopię Obrazu poświęcono w Rzymie i po uroczysto-
ściach na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1957 roku, Obraz Nawiedzenia Pani 
Jasnogórskiej rozpoczął od Warszawy pielgrzymowanie przez wszystkie 
polskie parafie. Wizerunek nawiedzał kolejne diecezje i  zawsze był owa-
cyjnie witany przez dziesiątki tysięcy wiernych. Te szczególne misje wy-
woływały wściekłość peerelowskich władz, coraz brutalniej postępujących 
wobec Kościoła. Otwarta konfrontacja nastąpiła w połowie 1966 roku, kie-
dy komuniści zakłócili peregrynację. Obraz został zatrzymany i wywieziony 
do Częstochowy, a potem „uwięziony” w Archikatedrze Warszawskiej. Za-
brany obraz zastąpiły symboliczne puste ramy. Tak było przez kilka lat, do 
1972 roku, gdy Matka Boża wróciła na szlak nawiedzenia. 

Mimo licznych represji komunistów wierni gromadzili się wokół Kościoła. 
Uwieńczeniem Wielkiej Nowenny był milenijny Akt oddania Polski w macie-
rzyńską niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła w Polsce i  świecie. Milenijne 
uroczystości stały się ogromnym triumfem polskiego Kościoła i zwycięstwem 
prymasa Wyszyńskiego, którego walka o duszę narodu okazała się skuteczna, 
a jej owoce przyniosło następne dziesięciolecie.

W  latach 70. komunistyczny reżim zmienił taktykę walki z  Kościołem. 
Nie organizowano już antyreligijnych kampanii, ale wzmogła się jeszcze ide-
ologiczna presja państwa na obywateli, a Kościołowi utrudniano posługę licz-
nymi, administracyjnymi szykanami. 

W tym czasie nie zabrakło odważnego głosu Prymasa stającego w obronie 
praw Narodu i Kościoła. Protestował przeciwko narzucanemu systemowi „so-
cjalistycznego wychowania” w szkole, przeciwko ingerencjom państwa w wy-
chowanie dzieci zgodnie z  wolą rodziców, zakusami na niedzielę jako dzień 
wolny od pracy itp. 
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Od stycznia 1974 do 1976 roku w  warszawskim kościele pw. Świętego 
Krzyża kard. Stefan Wyszyński wygłosił cykl kazań poświęconych tematyce 
społecznej. Domagał się w nich poszanowania należnych Polakom praw, pro-
testował przeciwko zmianom w konstytucji PRL w lutym 1976. Mówił wtedy: 
„Własne prawa Narodu to przede wszystkim prawo do zachowania odrębności 
narodowej i terytorialnej (...) Naród nasz ma prawo do zachowania własnej, ro-
dzimej kultury i do samodzielności narodowej w granicach Ojczyzny, do wła-
snego życia i bytu narodowego czy państwowego. Do własnych praw Narodu 
należy też prawo do wychowania w duchu kultury narodowej, mającej istotne 
znaczenie dla kształtowania świadomości narodowej”. 

Prymas bronił robotników bitych w Radomiu, Ursusie, Płocku w czerw-
cu 1976 roku. W czasie przygotowań do obchodów 600-lecia Jasnogórskie-
go Sanktuarium – 3 maja 1977 roku – kardynał napominał: „Zobowiązania 
zawarte w  Ślubach Jasnogórskich są obowiązkiem każdego z  nas, są obo-
wiązkiem rodziny, narodu, państwa i wszystkich władz, którymi to państwo 
się posługuje. Nie może być takich instytucji, które by w jakikolwiek sposób 
gwałciły podstawowe prawa ludzkie. Dzisiaj gwarantują to umowy międzyna-
rodowe, ale obowiązek poszanowania praw człowieka wynika naprzód z du-
cha Ewangelii. W ojczyźnie naszej płynie też z ducha kultury chrześcijańskiej, 
którą żyliśmy i żyjemy. Społeczne obowiązki wynikające ze Ślubów Jasnogór-
skich łączą się nie tylko ze Ślubami Jasnogórskimi, ale z całą naszą kulturą, 
rodzimą i narodową, która musi dojść do głosu, aby naród żył w zgodzie i po-
koju, bez gwałtów i ucisków”.

„Dla mnie jest walka, męka, trud…”

Prymas wraz z biskupami, pod koniec lat 70., wielokrotnie ostrzegał przed nad-
chodzącym kryzysem. „Ład moralny jest podstawą całego porządku społeczno- 
-gospodarczego i politycznego” – wzywali biskupi w komunikacie z Konferen-
cji Episkopatu Polski na początku 1980 roku. Po powstaniu ruchu „Solidar-
ności” Kościół udzielił jej pełnego poparcia. Prymas Polski „błogosławiąc was 
i wasze poczynania”, mówił: „Gdy idzie o postawę Episkopatu wobec „Soli-
darności”, to panowie już wiecie, że czy to będzie w Gdańsku, w Szczecinie, 
we Wrocławiu, czy w Warszawie, postawa nasza jest jednolita. Na ten temat 
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„Solidarność” żadnej wątpliwości nie może mieć. Zresztą to, co w tej chwili po-
dejmują różne grupy społeczne, o to Kościół i Konferencja Episkopatu walczy 
od trzydziestu lat! Cieszymy się, że dzisiaj nie jesteśmy sami, bo był czas, gdy 
byliśmy sami”. 

Kardynał nie pozostawiał żadnej wątpliwości, co powinno leżeć u podstaw 
przemian podjętych w Polsce latem 1980 roku. Już podczas swego pierwszego 
spotkania z Lechem Wałęsą – 7 września – mówił: „W Polsce posiadanie samej 
racji nie wystarcza, bo polityka prowadzona przez komunistów w minionym 

Słynny uścisk przyjaciół podczas homagium kardynałów, 22 października 1978,  
źródło: http://fundacja.wyszynskiprymas.pl/
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trzydziestoleciu doprowadziła do zburzenia ładu moralnego w społeczeństwie”. 
Szczególnie zaangażował się na rzecz legalizacji związkowej reprezentacji pol-
skiej wsi, jaką stał się NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, zareje-
strowany 12 maja 1981 roku. 

Nazajutrz na placu św. Piotra w Rzymie Jana Pawła II dosięgły kule zama-
chowca. „Ostatnie wydarzenie związane z  Ojcem Świętym – zamach 13 maja 
1981 roku – zespoliło mnie z nim na przepadłe. Jestem z nim duchem i żyję dla 
niego, nawet gdy będę na progu życia” – pisał Prymas Polski, który wezwał do 
„przerzucenia” wszystkich intencji w jego intencji na walczącego o życie Papieża. 
Umierał 28 maja 1981 roku, wierny do końca i przekonany, iż: „chwała i radości 
– to nie dla mnie. I oddanie świata – nie dla mnie. Dla mnie jest walka, męka, 
trud, ale zwycięstwa są nie dla mnie”. 

Prymas Tysiąclecia, o którym Jan Paweł II mówił: „takiego Ojca, pasterza, 
prymasa Bóg daje raz na 1000 lat”, odszedł w momencie szczególnie drama-
tycznym dla Polski. W dwa tygodnie po zamachu na papieża oraz w apogeum 
solidarnościowej odnowy, nad którą zbierały się coraz czarniejsze chmury. Sześć 
dni przed śmiercią wygłosił ostatnie przemówienie do Rady Głównej Episko-
patu, którego istotą były słowa: „Jeśli zostawiam wam jakiś program, to jest nim 
Maryja”.

Pół godziny po podaniu przez radio wiadomości o śmierci ks. kard. Wyszyń- 
 skiego w  warszawskich kościołach rozbrzmiały dzwony. Na bramie prymasow-
skiej rezydencji przy ul. Miodowej wywieszono flagi spowite kirem. Wieczorem 
trumnę przeniesiono do kościoła seminaryjnego, gdzie uroczystej Mszy św. prze-
wodniczył ks. kard. Franciszek Macharski. W homilii ks. bp Bronisław Dąbrowski 
powiedział, iż „odszedł od nas arcypasterz zaliczany do największych prymasów 
w dziejach Ojczyzny. Uratował wolność Kościoła i duszę narodu. I jeśli dziś Pol-
ska jest Polską – to zasługa właśnie Jego, Prymasa, który postępował zgodnie 
z dewizą „Soli Deo per Mariam” – „Samemu Bogu przez Maryję”.

Za trumną szła cała Polska

W  ciągu ostatniego wieku Warszawa przeżyła tylko kilka takich pogrzebów, 
gdy za trumną szła cała Polska: marszałka Józefa Piłsudskiego w  1935 roku, 
ks.  Jerzego Popiełuszki w  1984, prezydenta Lecha Kaczyńskiego w  2010 oraz 
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właśnie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po zakończeniu Mszy św. pogrzebo-
wej orszak, przy dźwiękach dzwonów całej stolicy, ruszył do katedry. Z jednego 
z  wieńców powiewała szarfa: „Niekoronowanemu Królowi Polski”. Przed Ko-
lumną Zygmunta rozległo się Boże coś Polskę. 

W niedzielę 31 maja 1981 roku kondukt wyruszył na ówczesny plac Zwy-
cięstwa, gdzie podobnie jak w  czasie I  papieskiej pielgrzymki, stanął ołtarz 
z ogromnym krzyżem. Wokół zebrało się kilkaset tysięcy ludzi przybyłych z ca-
łej Polski. Reprezentujący Papieża Jana Pawła II ks. kard. Agostino Casaroli 
powiedział po polsku: „Chylimy głowy przed trumną Człowieka i Biskupa, któ-
rego współcześni, jakby uprzedzając sąd potomnych, zaliczyli już między Wiel-
kich w  dziejach Kościoła i  Jego Ojczyzny. (...) Jego inteligencja, szlachetność 
serca, męstwo ducha – hartowane przez długie lata w surowej szkole moralnej 
i duchowej karności, uczyniły z niego bohatera, który nie będzie zapomniany, 
w tragicznych i heroicznych godzinach ojczystego kraju: bohatera Kościoła na-
szych czasów”.

Ks. kard. Franciszek Macharski, który odczytał homilię Ojca Świętego, 
dodał od siebie: „Muszę Wam powiedzieć, z  jaką czcią patrzę na ten lud nie-
ujarzmionej Warszawy, na ten lud nieujarzmionej Polski. Świadectwo daliście 
wspaniałe, bracia i siostry, wobec Boga i ludzi, co Polak i Polska uważają za na-
prawdę wielkie; co uznają za wartość nieprzemijającą i  jaki autorytet gotowi są 
przyjąć. Hołd Wam, hołd wdzięczności, ludu Warszawy, ludu całej Polski, za to, 
coście uczynili dla księdza Prymasa”. 

Na trumnie, którą złożono w Archikatedrze św. Jana w krypcie arcybiskupów 
Warszawy, pomiędzy sarkofagiem arcybiskupów Szczęsnego Felińskiego i Teofila 
Chościaka Popiela, widniał napis: „Prymas Polski. Maryjna droga Prymasa Ty-
siąclecia na polskiej ziemi doprowadziła go do placu Zwycięstwa, bo zwycięstwo, 
gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi – tak nam stale, za swoim poprzedni-
kiem prymasem Hlondem, powtarzał niewolnik Maryi – wielki prymas Wyszyń-
ski”. Od 1989 roku toczy się proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia. 

Literatura:
Micewski Andrzej, Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paris 1982.
Romaniuk Marian P., Prymas Wyszyński. Biografia i wybrane źródła, Gniezno 2001. 
Czaczkowska Ewa, Kardynał Wyszyński, Warszawa 2009.



Ksiądz Jerzy dodawał otuchy rzeszom wiernych, wątpiącym, zastraszonym i zagubionym
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BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO 
GOTOWY NA WSZYSTKO

„Tylko naród wolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla 
przyszłości tak, jak tworzyli przyszłość powstańcy, padający na polu bi-
tew, czy wieszczowie, którzy patrzyli daleko w  przyszłość jak Słowacki,  
który żyjąc na wygnaniu, zdołał wypatrzeć Polaka na tronie św. Piotra. Tyl-
ko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie, może tworzyć śmiałą 
przyszłość...” – mówił bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Na chrzcie w  suchowolskim kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, urodzony we wsi Okopy, 14 września 1947 roku syn Marianny 
i Władysława Popiełuszków otrzymał imię Alfons, na pamiątkę świętego ka-
płana i biskupa, o którym matka przeczytała w Żywotach świętych.
 

Wiara była czymś naturalnym 

„Imię ja wybierałam – mówiła mama. – Od razu, jak tylko się zorientowałam, 
że spodziewam się dziecka. Szukałam takich imion, by znaleźć dobrych patro-
nów. Dla jednego wybrałam św. Józefa, dla drugiego św. Alfonsa, a dla trzecie-
go św. Stanisława. Wszyscy wołali na niego Alek, będąc już dorosły, zmienił 
swe imię na Jerzy. Był dobrym chłopcem, spokojnym, cierpliwym, wytrwałym 
i pracowitym, ale też odważnym”.

Rodzina Popiełuszków była głęboko wierząca i w tej wierze wychowywa-
ła swoje dzieci. Nigdy nie wyciągały ręki po cudzą własność. Jak wspominała 
Marianna, nawet jak jakieś owoce leżały na drodze, jej dzieci nie zabrały ich 

j
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bez zapytania właściciela o zgodę. Dla niej najważniejsza była silna wiara i wy-
pełnianie przykazań. Mawiała do dzieci: „Prościusieńka w niebo droga, kochać 
ludzi, kochać Boga. Kochaj sercem i czynami, będziesz w niebie z aniołkami”.

„W tej rodzinie wiara była czymś naturalnym. Po prostu była i już. Rodzi-
ce dbali o religijne wychowanie swych dzieci. W środy, piątki i soboty pościli. 
W niedzielę ojciec całą rodzinę wiózł furmanką do kościoła. A mama drogę 
mierzyła «na różańce», bo zawsze, jak gdzieś szła albo skądś wracała, odmawia-
ła kolejne «Zdrowaśki». Wiara stanowiła integralną część codziennego życia” 
– pisze Milena Kindziuk w biografii ks. Popiełuszki.

W domu Popiełuszków w Okopach stał zawsze mały ołtarzyk z figurką 
Matki Bożej i  obrazem Pana Jezusa i  wizerunkami świętych. To przed nim 
klękała codziennie do wspólnej modlitwy cała rodzina. W  środy odmawiali 
Litanię do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w  piątki do Serca Pana Jezu-
sa, w sobotę do Matki Bożej Częstochowskiej, w maju – Litanię Loretańską, 
a w październiku – Różaniec.

Z wiarą łączył się w naturalny sposób patriotyzm. W rodzinie Popiełusz-
ków żywa była pamięć niemieckiej i  sowieckiej okupacji. Tej pierwszej ziemia 
białostocka doświadczyła już w latach 1939-1941. Wujek Alka – Alfons Gnie-
dziejko – był porucznikiem Armii Krajowej, po wojnie został zamordowany – 
wraz z pięcioma akowcami – przez sowieckich żołnierzy w 1945 roku. Takich 
historii w okolicy było wiele. Powracały często w rodzinnych rozmowach. Nikt 
z tych prostych ludzi nie miał więc złudzeń co do istoty komunistycznego syste-
mu opartego na kłamstwie i próbującego odebrać nie tylko religię, ale też ziemię. 

Alek w  1956 roku w  kościele w  Suchowoli przyjął Pierwszą Komunię 
Świętą, a  następnie sakrament bierzmowania z  rąk ks. bp. Władysława Su-
szyńskiego. Obrał wtedy dla siebie imię patrona Archidiecezji Wileńskiej 
– Kazimierza. 

Zawsze z różańcem

Dzięki babci Alek czytał „Rycerza Niepokalanej”. Ojciec Maksymilian Kol-
be był dla niego wzorem. Jak wspominała matka: „Ciągnęło go do ludzi, 
z każdym chciał porozmawiać. Na stole zawsze coś stawiał. Ołtarzyk z ob-
razków, kwiatki. (…) U babci znalazł wiele numerów „Rycerza Niepokala-
nej”. Złożył te numery w stosik i ciągle je przeglądał”.
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Został ministrantem – mimo iż do suchowolskiego kościoła było kilka kilo-
metrów przez las. Codziennie wstawał o piątej rano, aby zdążyć służyć do Mszy 
św. o siódmej i potem szedł do szkoły – najpierw podstawowej, a potem od 1961 
roku do Liceum Ogólnokształcącego, które dzisiaj nosi jego imię. „Nieważne, 
jaka była pora roku, deszcz czy mróz. I  nigdy nie narzekał, że jest zmęczony. 
W ogóle na nic nie narzekał. Takie to było dziecko” – zapamiętała matka.

Często można było jej syna spotkać w kościele, gdzie odmawiał różaniec. 
Zwróciło to uwagę jego nauczycieli, co w komunistycznych czasach było źle 
widziane. „U  nas kłamstwa nie było. Kiedyś nauczycielka wezwała mnie do 
szkoły, żeby mi zwrócić uwagę, że Alek często w kościele na różańcu przesia-
duje. Zagroziła, że może być z tego obniżony stopień ze sprawowania. Duch 
Święty mnie natchnął i  odpowiedziałam, że jest przecież wolność wyznania” 
– wspominała Marianna Popiełuszko. Gdy w klasie jeden z komunistycznych 
nauczycieli próbował młodzież zapisać do PZPR i  rozdano im odpowiednie 
deklaracje, wszyscy oddali je puste.

W liceum Alek był przeciętnym uczniem, małomówny, spokojny, skrom-
ny i zawsze chętny do pomocy, wyróżniał się dobrym wychowaniem. W 1965 
roku zdał maturę; lepiej poszło mu z języka polskiego, z matematyki po prostu 
zdał. Najlepiej jednak z języka rosyjskiego, miał piątkę i zwolniono go z egza-
minu. Po maturze nie miał wątpliwości, jaką drogę wybierze, miał to przemy-
ślane już wcześniej. 

Wybrał Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzci-
ciela w  Warszawie, gdyż chciał być jak najbliżej Niepokalanowa. Cztery 
lata wcześniej, 4 maja 1961 roku, Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński 
w uroczystym akcie oddał alumnów pod opiekę Matki Bożej. Mówił wtedy: 
„Królowo Apostołów i Królowo Męczenników, jesteśmy gotowi do pracy apo-
stolskiej aż po śmierć męczeńską, jeżeli Syn Twój tego zażąda i jeżeli to będzie 
potrzebne dla chwały Kościoła świętego”. Przyszły ks. Jerzy był pod ogrom-
nym wrażeniem autorytetu Prymasa Tysiąclecia. Po ukończeniu pierwszego 
roku nauki przyjechał na wakacje do domu rodzinnego, aby pomóc w  żni-
wach, tak czynił zresztą zawsze. Wkrótce podczas uroczystości obłóczyn po 
raz pierwszy przywdział sutannę. Matka płakała ze wzruszenia, spełniły się jej 
wymodlone marzenia… 
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Zerwane medaliki

Władze komunistyczne zwalczały wtedy Kościół katolicki w  Polsce. Młody 
kleryk musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w Specjalnej Kleryckiej Jed-
nostce Wojskowej w Bartoszycach. W wojsku komuniści zakazywali przyszłym 
kapłanom modlić się, odbierali im medaliki i różańce. Ksiądz Jerzy nie podpo-
rządkował się temu, za co był prześladowany. Osadzono go w areszcie, a na-
wet wystawiano boso na mróz. Nie otrzymywał też przepustek. Przeżycia te 
nie załamały go, a wręcz przeciwnie, umocniły w wierze. 28 maja 1972 roku 
przyjął święcenia kapłańskie, a za dewizę swego powołania obrał słowa: „Bóg 
posyła mnie, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”. Był wikarym 
w Ząbkach, Aninie, a następnie w Warszawie w parafii pw. Dzieciątka Jezus 
oraz kościele akademickim św. Anny. 

W 1980 roku został rezydentem w parafii św. Stanisława Kostki na Żo-
liborzu. W  czasie sierpniowych strajków poświęcił się pracy duszpasterskiej 
wśród robotników Huty Warszawa i  stał się oddanym kapelanem „Soli-
darności”. W sierpniu 1980 roku ks. Jerzy, na prośbę Prymasa Stefana kard. 
Wyszyńskiego, odprawił Mszę św. dla strajkujących robotników w  Hucie 
„Warszawa”: „Tego dnia i tej Mszy św. nie zapomnę do końca życia. Szedłem 
z  ogromną tremą (...) przy bramie przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie. 
Gęsty szpaler ludzi, uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie. I oklaski. My-
ślałem, że ktoś ważny idzie za mną, ale to były oklaski na powitanie pierw-
szego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego bramę. Tak sobie 
wtedy pomyślałem. Oklaski dla Kościoła, który trzydzieści parę lat wytrwale 
pukał do fabrycznych bram” – wspominał ks. Popiełuszko.

Zryw „Solidarności” przyniósł także wielkie nawrócenie. Dorośli ludzie 
przyjmowali chrzest, przystępowali po raz pierwszy do spowiedzi i  Komu-
nii  św. Ksiądz Jerzy wytrwale leczył robotnicze serca zatrute komunistyczną 
nienawiścią do Kościoła. W październiku 1980 roku w kościele św. Stanisława 
Kostki odprawiono pierwszą Mszę św. za Ojczyznę. Inicjatorem nabożeństw 
był proboszcz tej parafii, ks. prałat Teofil Bogucki, wielki Polak, patriota, kape-
lan Armii Krajowej. 
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Zło dobrem zwyciężaj

Po wprowadzeniu stanu wojennego Msze św. za Ojczyznę w  każdą ostatnią 
niedzielę miesiąca odprawiał ks. Jerzy Popiełuszko. W wygłaszanych homiliach 
występował otwarcie w obronie prawdy i sprawiedliwości Narodu i Ojczyzny. 
Głośno wołał o przywrócenie „Solidarności”, uwolnienie internowanych i wię-
zionych. Piętnował zło, które szerzyli komuniści. 

Jego słowa, aktualne i dzisiaj, głosiły uniwersalne prawdy i budziły wście-
kłość komunistycznej władzy. „Proces nad Chrystusem trwa. Trwa proces nad 
Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy dramatu i procesu Chrystusa żyją na-
dal. Zmieniły się tylko ich nazwiska i  twarze, zmieniły się daty i miejsca ich 
urodzin. Zmieniają się metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa. Uczest-
niczą w nim ci wszyscy, którzy zadają ból i cierpienie braciom swoim, ci, którzy 
walczą z tym, za co Chrystus umierał na krzyżu. Uczestniczą w nim ci wszyscy, 
którzy usiłują budować na kłamstwie, fałszu i  półprawdach, którzy poniżają 
godność ludzką, godność dziecka Bożego, którzy zabierają współrodakom war-
tość tak bardzo szanowaną przez samego Boga, zabierają i ograniczają wolność. 
Jakież podobieństwo i dzisiaj między Chrystusem ociekającym krwią na krzy-
żu, a naszą zbolałą Ojczyzną” – przekonywał. „Czemu zbawcy Ludu podejmują 
się zadania, które przerasta ich siły, kto zmusza ich do dawania tego, co nie leży 
w zasięgu ich środków, ani ich umysłów, ani nawet samej ich woli. Toteż rację 
zawsze ma Lud, kiedy jest surowy i wymagający wobec swych rządzących i kie-
dy ich oskarża o zło, które musi cierpieć. Niechaj zatem ci nieproszeni i na-
trętni przewodnicy zaniechają narzucania się swym współobywatelom, niech 
wejdą na drogę równości i wspólnego obowiązku, jeśli nie chcą, by traktowano 
ich jako winowajców” – mówił w sierpniu 1982 roku. 

Ks. Jerzy uczestniczył w procesach przeciwko działaczom „Solidarności”, 
wspomagał represjonowanych materialnie, przygotowywał m.in. paczki świą-
teczne dla dzieci, których rodzice przebywali w więzieniu. „Chcemy ogarnąć 
dzieci rodzin tych, których stan wojenny dotknął najbardziej. Dzieci są nie-
wrażliwe na wszelką niesprawiedliwość, której nie są w stanie pojąć. Panie Jezu, 
wydaje nam się, że słyszymy: Drogie Dziecko. Znam twój ból, bo cierpiałem 
razem z  tobą, kiedy w nocy przyszli źli ludzie, uzbrojeni w paragrafy i prze-
pisy stanu wojennego i  zabrali ci ojca. Wiem, że nikt ci nie zwróci tych dni 
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bez niego i jemu tych dni bez ciebie. Ale kiedyś dowiesz się, drogie dziecko, że 
zabrali go właśnie dlatego, że chciał, aby było sprawiedliwie. I będziesz z niego 
dumny” – mówił w czerwcu 1982 roku. 

To on prowadził pogrzeb zakatowanego na śmierć przez milicję war-
szawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka. Zawsze jednak uznawał zasadę 
św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Ksiądz Jerzy 
przyciągał do siebie tłumy. Na „jego” Msze św. za Ojczyznę przyjeżdżały piel-
grzymki z całej Polski. Wiedziano o nich także poza granicami kraju. Wszyst-
kim potrafił dać nadzieję i odwagę do przetrwania.

 
Nie ma wielkich rzeczy bez ofiary

Działalność ks. Jerzego była bardzo uważnie obserwowana przez SB, która 
wszelkimi sposobami starała się go „uciszyć”. Niezłomnego kapelana „Solidar-
ności” atakowano w prasie, radiu i telewizji. Esbecy śledzili i pilnowali go cały 
czas. Próbowali go zastraszyć. Wrzucali mu do mieszkania cegły z materiałem 
wybuchowym, zniszczyli paczki przygotowane dla dzieci. Dręczyli anonimami, 
w których stwierdzano, że „zostanie poderżnięty, powieszony, ukrzyżowany”. 

12 grudnia 1983 roku ks. Jerzego wezwano na przesłuchanie do Proku-
ratury Wojewódzkiej. W  tym czasie SB podrzuciła do jego mieszkania przy 
ul.  Chłodnej ulotki i  amunicję, które następnie „odkryto” w  czasie rewizji. 
Było to powodem zamknięcia go w  areszcie w  celi z  kryminalistami. Został 
zwolniony dzięki interwencji sekretarza Episkopatu Polski, ks. bp. Bronisława 
Dąbrowskiego. Wtedy też Jerzy Urban, ówczesny rzecznik prasowy rządu, póź-
niej wydawca brukowego tygodnika, opublikował pod pseudonimem Jan Rem 
artykuł pt. Garsoniera obywatela Popiełuszki. Nazwał w nim księdza, jak to już 
miało miejsce wcześniej, „zdrajcą Ojczyzny i wrogiem narodu”. 

Wobec coraz większego zagrożenia kapelana „Solidarności” ostrzega-
li nawet biskupi, obawiając się, że rządząca wtedy ekipa gen. Jaruzelskiego 
nie cofnie się przed niczym. Ks. Popiełuszko odpowiadał: „Jestem gotowy na 
wszystko i  ludzi, którzy mi ufali, nie zostawię”. 19 października 1984 roku 
wracał z kierowcą Waldemarem Chrostowskim z Bydgoszczy, gdzie w kościele 
pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników rozważał z wiernymi 
bolesną część różańca. „Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku i zastraszenia, 
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ale przede wszystkim od żądzy odwetu i  przemocy” – to słowa księdza Je-
rzego Popiełuszki z  rozważania ostatniej, piątej tajemnicy – Ukrzyżowania 
Chrystusa. W  Górsku koło Torunia zatrzymali go trzej funkcjonariusze SB 
z Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW pod dowództwem Grze-
gorza Piotrowskiego. Esbecy bestialsko pobili kapłana, skrępowali, zakneblo-
wali i wrzucili do bagażnika samochodu. Ksiądz Jerzy nie przeżył tortur. Jego 
ciało z workiem kamieni utopiono w zalewie na Wiśle we Włocławku. Wydo-
byto je 30 października.

O porwaniu kapłana poinformował jego kierowca, Waldemar Chrostow-
ski, który wyskoczył z pędzącego samochodu i uciekł przed oprawcami. Trzej 
mordercy z MSW zostali osądzeni w tzw. procesie toruńskim, ale wiele wska-
zuje na to, że był to tylko wyreżyserowany spektakl, który nie ujawnił faktycz-
nych inspiratorów zbrodni ze szczytów ówczesnej władzy, przede wszystkim 
Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Pod koniec 2002 roku proku-
rator Andrzej Witkowski z IPN w Lublinie, na podstawie pewnych poszlak, 
zasugerował, że ks. Popiełuszko nie zginął 19, lecz dopiero 25 października, po 
torturach w bunkrach pod Kazuniem. Możliwe, iż mieli w tym udział Sowieci.

Wbrew komunistycznej propagandzie ks. Jerzy Popiełuszko był spokojnym i skromnym człowiekiem
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Pogrzeb ks. Jerzego odbył się 3 listopada 1984 roku w kościele św. Sta-
nisława Kostki. W ostatniej drodze męczennikowi towarzyszyło pół miliona 
wiernych. Uroczystościom przewodniczył Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. 
Matka ks. Jerzego, Marianna (zmarła w  2013 roku), która do końca swego 
życia była przykładem świętej kobiety-matki, na pogrzebie syna powiedziała: 
„A dziś, co pomyśleć matce! To jest kamień na całe życie już. Nie życzę tym 
drabom, żeby oni się tak doczekali. Niech im Pan Jezus daruje. Przecież nie 
z synem, tylko z Bogiem walczyli”.

Po pogrzebie pamiętne słowa wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, 
który w czasie kolejnej pielgrzymki modlił się przy grobie ks. Jerzego. „Aże-
by z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”. 8 lutego 
1997 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny kapelana robotników. W kolejną 
rocznicę śmierci męczennika naszych czasów w homilii w kościele św. Stani-
sława Kostki kapłan mówił: „Nie bójcie się, gdy was prześladować będą. Po 
latach od tych tragicznych chwil, które przeniknęły nasze serca grozą, ale 

Pogrzeb Księdza Jerzego Popiełuszki dnia 3 listopada 1984 roku 
zgromadził ponad 600 tysięcy ludzi z całej Polski
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jednocześnie głęboką wiarą, patrzymy na tę drogę, którą wyznaczył ks. Jerzy 
i  uświadamiamy sobie potrzebę ofiary życia, potrzebę poświęcenia, potrzebę 
oparcia się na trwałych zasadach, aby budować lepszą przyszłość, by budować 
scalone społeczeństwo. Nie ma wielkich rzeczy bez ofiary”.

Ks. Jerzy został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku.
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Papież Polak Jan Paweł II (1920-2005)
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ŚW. JAN PAWEŁ II

Papież-Polak nazwany Janem Pawłem Wielkim. Był nieugiętym obrońcą ży-
cia i wzywał do budowy cywilizacji miłości. Dzięki jego moralnemu wsparciu 
upadł komunizm. Pielgrzymował niestrudzenie po całym świecie. Wprowadził 
chrześcijaństwo w trzecie tysiąclecie, przyciągając miliony kochającej go mło-
dzieży i zapoczątkowując wiosnę Kościoła. Jan Paweł II był człowiekiem, który 
obudził we współczesnym świecie głód ducha i przywrócił religii, spychanej do 
sfery prywatnej, jej naturalne znaczenie i miejsce. Jego pontyfikat należał do 
najdłuższych w historii. 

 
Zaczęło się w Wadowicach

Wszystko zaczęło się w  Wadowicach, w  niedużym mieście na południu 
 Polski. Tam 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, przyszły pa-
pież Jan  Paweł  II. Rodzina Wojtyłów mieszkała w  domu przy rynku, obok 

„I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzic-
two, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miło-
ścią – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy 
nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy” – mówił Jan Paweł II w czasie pierwszej piel-
grzymki do Ojczyzny, w homilii podczas Mszy św. odprawionej na Błoniach 
w Krakowie, 10 czerwca 1979 roku.

j
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wadowickiego kościoła, w  którym 
Karol został ochrzczony. Gdy odra-
biał lekcje przy stole pod oknem, wi-
dział napis na murze świątyni: „Czas 
ucieka, wieczność czeka”. Dzisiaj 
w mieszkaniu Wojtyłów znajduje się 
muzeum poświęcone Papieżowi.

Matka Karola, Emilia z Kaczo-
rowskich, umarła, kiedy miał on za-
ledwie 9 lat. Kilka lat później zmarł 
także jego starszy brat Edmund, 
który był lekarzem. Karolem opie-
kował się przede wszystkim ojciec, 
też Karol, oficer Wojska Polskiego. 
To on, po śmierci Emilii, zabrał syna 
do Kalwarii Zebrzydowskiej, przed 

obraz Matki Bożej Anielskiej i ofiarował Maryi. Co roku ojciec z synem przy-
chodzili z pielgrzymką do Kalwarii. Pradziadek i dziadek Karola byli przewod-
nikami pielgrzymów udających się do sanktuarium. Ojciec przyszłego papieża 
był bardzo skromny, dobry i  łagodny, wiele czasu poświęcał modlitwie. Karol 
mówił o nim, że był niezwykły.

Wojtyła uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity, 
w którym był też prezesem Sodalicji Mariańskiej. Po zdaniu w 1938 roku ma-
tury, razem z ojcem (zmarł w 1941), przeprowadził się do Krakowa i zapisał 
na studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fascynowały go te-
atr i poezja. Pisał wiersze i dramaty. W czasie wojny pracował jako robotnik 
w fabryce „Solvay”, występował też w tajnym Teatrze Żywego Słowa Mieczy-
sława Kotlarczyka. W październiku 1942 roku wstąpił do konspiracyjnego se-
minarium duchownego, nad którym duchową opiekę sprawował metropolita 
krakowski, książę abp Adam Stefan Sapieha. To on w uroczystość Wszystkich 
Świętych w 1946 roku udzielił Wojtyle święceń kapłańskich. Sapieha wysłał 
młodego kapłana zaraz po święceniach na studia do Rzymu, na dominikański 
papieski uniwersytet Angelicum. Karol ukończył je w 1948 roku doktoratem 
o hiszpańskim mistyku św. Janie od Krzyża. Po powrocie do Polski został, na 

Młody Karol Wojtyła
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rok, wikarym w małej wiejskiej parafii w Niegowici. Przeniesiony do kościo-
ła św. Floriana w  Krakowie, z  wielkim oddaniem podjął się duszpasterstwa 
wśród młodzieży akademickiej. Zapoczątkował i rozwinął wtedy nową formę 
„duszpasterstwa turystycznego”. Dzisiaj trasy, którymi wędrował i szczególnie 
ukochał, upamiętniono jako „szlaki papieskie” żółtym kolorem. Nie zaprzestał 
także pracy naukowej i w 1953 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Od nowego roku akademickiego rozpoczął pracę wykładowcy etyki 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Najmłodszy biskup

Papież Pius XII mianował go w  1958 roku biskupem pomocniczym admi-
nistratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej ks. abp. Eugeniusza Bazia-
ka (po jego śmierci w 1963 jako wikariusz generalny zarządzał archidiecezją). 

Uroczyste obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Olsztynie. Metropolita krakowski abp Karol Wojtyła 
idzie do ołtarza. W głębi ks. kard. Stefan Wyszyński, 18 czerwca 1966 roku,  źródło: NAC
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Miał wtedy 38 lat i był najmłodszym członkiem Episkopatu. Jako herb wybrał 
dużą literę „M” z dewizą „Totus Tuus” (Cały Twój). Był to wyraz szczególnego 
zawierzenia Matce Boskiej, której ofiarował całe swe życie. Ponad sto razy od-
wiedził Jasną Górę. Zawsze pragnął tam być jako papież, uklęknąć w kaplicy, 
sprawować Najświętszą Ofiarę. W 1983 roku ofiarował na Jasnej Górze złote 
serce z napisem „Totus Tuus” jako wotum za ocalenie życia w zamachu z 1981 
roku. Oddał wtedy również przestrzelony pas sutanny. W przeddzień śmierci 
podarował nowe korony Jasnogórskiej Pani.

Biskup Wojtyła aktywnie uczestniczył w  pracach Soboru Watykańskie-
go II. Został członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich, Kongregacji ds. Du-
chowieństwa, Rady Sekretariatu Synodu Biskupów. Ojciec Święty Paweł 
VI w 1963 roku mianował go metropolitą krakowskim, a cztery lata później 
kardynałem. Głównym jego wyzwaniem było wtedy przeciwstawienie się ko-
munistycznej laicyzacji i próbie oderwania wiernych od Boga i  religii, znisz-
czenia tradycyjnych wartości na czele z rodziną. Popierał i organizował nowe 
formy duszpasterstwa, prowadził rekolekcje dla małżeństw i  młodzieży. Za-
wsze pamiętał o cierpiących i chorych: w 1965 roku powołał odrębny Wydział 
Duszpasterstwa Charytatywnego. Wspierał moralnie opozycyjne inicjatywy, 
domagał się przestrzegania praw człowieka. Zainaugurował Synod Archidie-
cezji Krakowskiej w 1972 roku. Na zaproszenie Pawła VI w Wielkim Poście 
w marcu 1976 wygłosił rekolekcje Znak, któremu sprzeciwiać się będą dla papie-
ża i kurii rzymskiej. Po śmierci Pawła VI, w sierpniu 1978 roku wziął udział 
w konklawe, które wybrało papieżem patriarchę Wenecji Albino Luccianiego 
– Jana Pawła I, zmarłego po 33 dniowym pontyfikacie. 

Habemus papam

16 października 1978 roku około godz. 17.00 metropolita krakowski został 
wybrany papieżem. Na pytanie, czy przyjmuje wybór, kard. Wojtyła odpowie-
dział: „W  posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając 
Matce Chrystusa i Kościoła, świadom wielkich trudności, przyjmuję”. Obrał 
imię Jana Pawła II, co było zapowiedzią kontynuacji programu podjętego przez 
jego poprzedników Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I. Po raz pierwszy od 
pięciu wieków następcą św. Piotra został nie-Włoch.
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Nowy papież przywitał zebranych przed Bazyliką św. Piotra w  Rzymie, 
znanym w Polsce pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 
Powiedział wtedy po włosku, że bał się przyjąć wybór, ale zrobił to, bo był po-
słuszny Panu Bogu i całkowicie zaufał Matce Jezusa Najświętszej Maryi. Pro-
sił też Włochów, żeby go poprawili, jeżeli pomyli się, mówiąc w  ich języku. 
„Dziś staję przed wami, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję i uf-
ność w Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła, a także rozpocząć od nowa tę dro-
gę historii i Kościoła; rozpocząć z pomocą Boga i pomocą ludzi” – tym krótkim 
przemówieniem nasz Rodak-Papież zjednał sobie serca nie tylko Włochów, ale 
wszystkich wtedy go słuchających. Jeden z francuskich dziennikarzy zauważył, 
że „byli tam Żółci i Czarni, w tym niesłychanym tłumie, patrzyłem jak jakiś 
Czarny bił brawo Polakowi, który po włosku przemawiał do zgromadzonego 
ludu rzymskiego: był to wstrząsający obraz uniwersalności katolicyzmu”. Ale 
nawet rzymianie znani z  tego, iż nie dziwią się byle czemu, byli zszokowani 
wyborem Polaka, ponieważ od setek lat papieżem zawsze był Włoch. Jednak 
Ojciec Święty Jan Paweł II potrafił od pierwszego dnia swej papieskiej posługi 
zdobyć podziw, szacunek i miłość. 

Moment ogłoszenia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, 16 paździenika 1978, źródło: RaiNews
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Na uroczystej inauguracji pontyfikatu, 22 października 1978 roku, Jan 
Paweł II wypowiedział słowa, które stały się przesłaniem jego posługi. „Nie 
lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Do wezwania tego na-
wiązał już w pierwszej encyklice Redemptor Hominis (Odkupiciel człowieka, 
1979). Stwierdził w niej, że jedynym kluczem do zrozumienia tajemnicy czło-
wieka jest Chrystus. To On jest gwarancją wielkiej i nieskończonej wartości 
człowieka, przywracającej mu godność. Na straży tej godności stoi Kościół, 
który pomaga odkrywać człowiekowi wolność i prawdę. Stąd wypłynęło też 
najważniejsze wezwanie i najistotniejsze orędzie Jana Pawła II – apel o mo-
dlitwę. „Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (Łk 18,1) powiedział 
Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym 
chlebem żyje człowiek (Mt 4,4). I nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez 
zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek 
jest człowiekiem... Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, któ-
re pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba 
nie ustawać w  modlitwie. (...) Jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniej-
sze orędzie”. Wezwał do tego w  Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 
roku w  czasie swojej pierwszej, przełomowej pielgrzymki do Ojczyzny. Na 
spotkanie z  Ojcem Świętym wyruszyły miliony wiernych, entuzjastycznie 
przyjmując papieskie nauczanie, co zaowocowało wzbudzeniem poczucia siły 
i moralnego odrodzenia. Symbolem tej pielgrzymki stały się słowa wypowie-
dziane 2 czerwca 1979 roku na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie: 
„Niech zstąpi Duch Twój! I  odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Kilkanaście 
miesięcy później z  przesłania tej pielgrzymki narodził się ogólnonarodowy 
ruch „Solidarności”, który przyczynił się do obalenia komunizmu. Jan Paweł 
II znał z doświadczenia ten system, dlatego od początku swego pontyfikatu 
bezkompromisowo odrzucał tę ideologię jako całkowicie sprzeczną z zasada-
mi i wartościami głoszonymi przez Kościół. 

„Myśląc Ojczyzna”

Ojciec Święty krytykował wypaczoną przez komunizm ideę sprawiedliwości, 
w  imię której więziono i mordowano ludzi, pozbawiając ich wszelkich praw. 
Papież stwierdzał, że dążenie do sprawiedliwości musi wypływać z  miłości 
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i miłosierdzia, czemu dał wyraz w encyklice Dives in misericordia (1980). Nie 
ulega wątpliwości, iż komunistyczni przywódcy uważali osobę Jana Pawła 
II za zagrażającą ich systemowi. Dlatego wielu sądzi, iż inspiratorem zama-
chu na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku było sowieckie KGB. W rocznicę 
objawień fatimskich, podczas środowej audiencji na placu św. Piotra o  godz. 
17.17, turecki terrorysta Mehmed Ali Agca oddał do papieża dwa strzały. Był 
to najdramatyczniejszy moment pontyfikatu; ciężko ranny Jan Paweł II swe 
cudowne ocalenie zawdzięczał Matce Bożej. „Zrozumiałem, że jedynym spo-
sobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu, jest nawrócenie Rosji 
zgodnie z orędziem z Fatimy”. W rok po zamachu papież pojechał do Fatimy 
z dziękczynną pielgrzymką i poświęcił świat oraz Rosję Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Później jeszcze, w 1984 roku, powtórzył ten akt zawierzenia. 

Jan Paweł II uważał komunizm za system w sposób szczególny odbiera-
jący człowiekowi jego podmiotowość w  stosunku do pracy, traktując go jako 
narzędzie produkcji, a  pracę jako narzędzie zniewolenia. Poświęcił temu en-
cyklikę Laborem exercens (Z pracy swojej, 1981), w której wskazał na właściwe 
pojmowanie pracy – to człowiek jest jej podmiotem, bo praca jest dla czło-
wieka, a  nie człowiek dla pracy. Podkreślił godność pracy, a  także właściwy 
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stosunek do własności. Komunistycznej teorii „walki klas” przeciwstawił soli-
darność w życiu społecznym, co znalazło odzwierciedlenie w encyklice Solli-
citudo rei socialis (Społeczna troska, 1987). Z kolei w stulecie słynnej encykliki 
Leona XIII Rerum Novarum napisał Centesimus annus (Setny rok, 1991). Opi-
sywał w niej miejsce człowieka w systemach społeczno-politycznych. Pisał tam, 
że praca ma zapewniać człowiekowi środki do życia, ale też podkreślać jego 
godność osoby ludzkiej. Ateizm miał wyzwolić człowieka od wszelkich zasad 
i służyć zaspokojeniu doczesnych potrzeb dowolnymi środkami. Papież zdecy-
dowanie podkreślił, że człowiek może być wolny tylko w prawdzie, czyli uzna-
waniu prawa Bożego, obiektywnych zasad moralnych. Napisał o tym encyklikę 
Veritatis splendor (Blask prawdy, 1993). Jan Paweł II stwierdził, że decydują-
cą rolę w starciu z komunizmem odegrało chrześcijaństwo „wraz z jego prze-
słaniem religijnym i moralnym i niezłomną obroną osoby ludzkiej i  jej praw. 
Ja sam jedynie przypominałem, powtarzałem i  podkreślałem zasady, których 
trzeba przestrzegać”. 

Jako Polak papież swoją postawą i nauczaniem skierowanym do rodaków 
nieustannie zaświadczał o miłości do Ojczyzny. Wyrażał wdzięczność rodzi-
com, szkole, Kościołowi za przekazanie tego dziedzictwa przodków, wobec 
którego czuł się dłużnikiem. Oddawał hołd tym, którzy walczyli o  niepod-
ległość Ojczyzny, a  także tym, którzy dla niej pracują. „Patriotyzm oznacza 
umiłowanie tego co ojczyste: historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu 
ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i  owoce 
ich geniuszu” – pisał. Jan Paweł II podkreślał, że Ojczyznę, która dla każde-
go prawdziwie jest matką, należy szanować i czcić podobnie jak rodziców. Oni 
„dając nam życie, uczestniczą w tajemnicy stworzenia”. Symbolicznym wyra-
zem patriotyzmu Papieża był pocałunek składany na ziemi, jak na ręce matki. 
W poemacie Myśląc Ojczyzna pisał: „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wy-
rażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która 
we mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą 
niż każdy z nas: z niej się wyłaniam (…), gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją 
w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, 
którą wypełnia”.
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Cywilizacja miłości

Szczególną misją Jana Pawła II była obrona życia człowieka od poczęcia do 
naturalnej śmierci oraz świętości życia. Przez wszystkie lata swego pontyfika-
tu kładł fundamenty pod cywilizację miłości, której przeciwstawiał cywilizację 
śmierci – braku szacunku dla życia. Papież bezwzględnie bronił życia poczęte-
go. Obowiązek obrony życia uważał za uniwersalny i wzywał do wielkiej mo-
dlitwy za życie, przenikającej cały świat. Jak napisał w encyklice Evangelium 
vitae (Ewangelia życia, 1995), poświęconej obronie życia: „Ewangelia życia nie 
jest przeznaczona jedynie dla wierzących, jest dla wszystkich”, bo „życie zawsze 
jest dobrem”. Ojciec Święty stwierdził, że „troska o dziecko, jeszcze przed jego 
narodzeniem, jest pierwszym i  podstawowym sprawdzianem stosunku czło-
wieka do człowieka”, a „cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na 
miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, 
techniczne, artystyczne oraz naukowe”. Natomiast z prawnej legalizacji aborcji 
rodzi się niedopuszczalne przekonanie, że zabijanie poczętych dzieci jest do-
brem. Jan Paweł II postawił dramatyczne pytanie: „Czy jest taka ludzka instan-
cja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej 
i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: «Wolno zabijać», na-
wet: «Trzeba zabijać», tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu?”. 

Papieskie wezwania w  obronie życia były częścią szerszego przesłania – 
obrony rodziny traktowanej jako fundament społeczeństw i uznawanej za nie-
zastąpioną dla rozwoju człowieka i życia. „Modlę się o to stale, ażeby rodzina 
polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. W 1981 roku pa-
pież wydał adhortację apostolską o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świe-
cie współczesnym Familiaris Consortio. Stwierdził w niej: „Kochać rodzinę to 
znaczny umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać”. 

Z wielką troską zawsze podchodził do osób samotnych, starych i cierpią-
cych, m.in. ustanowił Światowy Dzień Chorego. Szczególnie prosił zawsze 
ludzi cierpiących o  modlitwę w  intencji swojej posługi. Do ludzi starszych 
w 1999 roku Jan Paweł II skierował list, w którym napisał: „Jeśli życie jest piel-
grzymką do niebieskiej ojczyzny, to starość jest czasem, gdy jesteśmy najbar-
dziej skłonni myśleć o wieczności”. 
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W  kilku dokumentach Stolica Apostolska ustosunkowała się także do 
kwestii „równouprawnienia” homoseksualistów. Wyrażono troskę o takie oso-
by, stwierdzając jednak stanowczo, że z punktu widzenia etyki katolickiej ho-
moseksualna aktywność seksualna jest niemoralna i jest grzechem, „zagraża też 
poważnie życiu i dobru wielu ludzi”. Stanowczo skrytykowano również próby 
zmian ustawodawstwa w kwestiach dotyczących osób homoseksualnych, m.in. 
tworzenie prawa stawiającego związki osób tej samej płci na równi ze związ-
kami małżeńskimi. Prawa te – zdaniem Kościoła – „mogą prowadzić do nega-
tywnych konsekwencji dla rodziny i społeczeństwa”.

Jan Paweł II w czerwcu 1988 roku, PAP/EPA, fot. Dominik Obertreis
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„Wy jesteście moją nadzieją!”

Słowom, które głosił, Papież dawał zawsze osobiste świadectwo. Potwierdzał to 
także własnym cierpieniem, aż po swe ostatnie ziemskie dni. W czasie swojego 
pontyfikatu głosił to, czego nauczył go Jezus Chrystus. Swe świadectwo przekazy-
wał w sposób nieporównywalny z nikim we współczesnym świecie. Ten autentyzm 
podążania za Chrystusem spowodował, że Jana Pawła II tak pokochała młodzież. 
Już w  swym pierwszym przemówieniu po wyborze Jan Paweł II zwrócił się do 
młodych: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy 
jesteście moją nadzieją!”. To dla niej ustanowił Światowe Dni Młodzieży – pierw-
sze w Rzymie w 1985 roku, a następnie co dwa lata na wszystkich kontynentach 
(na Jasnej Górze w 1991). Wtedy papież wydał List do młodzieży nazywany ency-
kliką młodych. To w czasie Światowych Dni Młodzieży w Manili na Filipinach 
w 1995 roku na papieskiej Mszy św. zebrało się prawie 5 mln młodych – było to 
największe zgromadzenie ludzi w historii świata. Przykład młodzieży wskazywał 
papież innym. „Potrzeba nam tej radości, którą mają młodzi, w tej radości życia 
jest coś z tej pierwotnej radości, jaką miał Bóg stwarzając człowieka”.

Wielkim pragnieniem Jana Pawła II było także urzeczywistnienie idei zjedno-
czenia chrześcijaństwa zgodnie z Chrystusowym wezwaniem „aby byli jedno” i zbli-
żenie z innymi religiami. Jako pierwszy papież wszedł do rzymskiej synagogi (1986). 
Był ceniony przez cały świat za bezkompromisowe dążenie do pokoju. W 1986 za-
inicjował Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Na jego wezwanie do Asyżu przybyli 
wyznawcy chrześcijaństwa i  13 innych religii i wspólnie modlili się o pokój. Dą-
żeniu do jedności chrześcijaństwa dał wyraz m.in. w encyklice Ut unum sint (Aby 
byli jedno, 1995). Zaproponował w niej przechodzenie od „ekumenizmu pragnienia” 
poprzez „ekumenizm nawrócenia”, „duchowy ekumenizm”, „ekumenizm zaangażo-
wania” do życia w zjednoczeniu z Chrystusem, czego przykładem są święci. 

Właśnie ich wzór wykorzystywał do pokazania ludziom, że świętość jest 
możliwa do osiągnięcia w każdym stanie i w każdym czasie. Jan Paweł II w czasie 
swojego prawie 27-letniego pontyfikatu beatyfikował ponad 1300 i kanonizował 
ponad 500 osób. W konstytucji apostolskiej Divinus perfectionis Magister upro-
ścił procedurę prowadzenia procesów kanonizacyjnych. Zgodnie z tym co napi-
sał w liście apostolskim Tertio millenio adveniente, iż „w naszym stuleciu wrócili 
męczennicy”, to oni wśród osób wyniesionych na ołtarze zajęli poczesne miejsce. 
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Wśród nich były ofiary rewolucji francuskiej, lewicowego terroru wojny domo-
wej w Hiszpanii, ofiary nazistów, komunistów, a także liczni męczennicy spoza 
Europy – Koreańczycy, Wietnamczycy, Chińczycy. Świętą i  patronką Europy 
została zamordowana w niemieckim obozie koncentracyjnym karmelitanka ży-
dowskiego pochodzenia Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein. 

Do chwały ołtarzy Jan Paweł II wyniósł także włoskiego kapucyna, 
stygmatyka ojca Pio, założyciela Opus Dei, Hiszpana Josemaríę Escrivę de Ba-
laguera, Włoszkę Giannę Berettę Mollę, która poświęciła swoje życie, aby uro-
dzić czwarte dziecko, oraz Indianina Juana Diego. Ojciec Święty kanonizował 
jedenastu Polaków, jako pierwszego o. Maksymiliana Marię Kolbego, a następ-
nie Brata Alberta, o. Rafała Kalinowskiego, królową Jadwigę, Jana z Dukli, ks. 
Jana Sarkandra, ks. Melchiora Grodzieckiego, księżną Kingę, siostrę Faustynę, 
bp. Józefa Sebastiana Pelczara i  Urszulę Ledóchowską. Wśród beatyfikowa-
nych, poza męczennikami, byli liczni założyciele nowych wspólnot zakonnych. 
Papież beatyfikował także dwoje pastuszków z Fatimy – Hiacyntę i Franciszka 
Marto, papieży Jana XXIII i Piusa IX oraz Matkę Teresę z Kalkuty. 

Jan Paweł II ogłosił ponadto błogosławionymi wiele osób świeckich, które 
zasłużyły na chwałę nie tylko męczeństwem, ale także heroizmem cnót chrze-
ścijańskich w życiu codziennym. Do tych należy polska służąca Aniela Salawa, 
książę August Czartoryski, cesarz Karol Habsburg, a także pierwsze błogosła-
wione włoskie małżeństwo Alojzego i Marii Beltrame Quattrocchich. 

Pielgrzym nadziei

Jan Paweł II wzorem swego wielkiego imiennika, pierwszego apostoła naro-
dów – św. Pawła z Tarsu – pielgrzymował po całym świecie, aby nieść prawdę 
Ewangelii i dawać świadectwo. W 104 zagranicznych pielgrzymkach odwie-
dził 135 krajów i przebył drogę czterokrotnie dłuższą niż odległość od Ziemi 
do Księżyca. W pierwszą podróż udał się do Meksyku, w ostatnią do Lour-
des – 14-15 sierpnia 2004 roku. W Polsce był dziewięć razy. Z pierwszej piel-
grzymki w 1979 zrodziła się „Solidarność”. Kolejny raz przybył do ojczyzny 
dotkniętej stanem wojennym w 1983 ze słowami: „Pokój tobie Polsko – Oj-
czyzno moja”. W 1987 roku upomniał się o dziedzictwo Sierpnia 1980 i „Soli-
darność”. „Chcę mówić o was i za was” – przemawiał w Gdańsku. Następnym 
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razem przybył w  1991 roku, już do wolnej Polski, z  zawołaniem: „Bogu 
dziękujcie, Ducha nie gaście” oraz na Światowe Dni Młodzieży. W czerwcu 
1995 roku wołał o  ludzi sumienia. W 1997 roku wzywał: „Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi”. Dwa lata później pielgrzymował ze słowami: „Bóg jest miło-
ścią” i przesłaniem ośmiu błogosławieństw z Kazania na Górze. Ostatni raz 
do ukochanej ojczyzny przybył w  2002 roku. Podczas tej wizyty zawierzył 
cały świat Bożemu Miłosierdziu (papież ustanowił Niedzielę Miłosierdzia 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy).

Z kolei siedem razy Jan Paweł II odwiedził Stany Zjednoczone, we Fran-
cji był sześć razy, w Hiszpanii i Meksyku po pięć, a w Brazylii i Portugalii po 
cztery. Szczególne znaczenie miała podróż do Ziemi Świętej w  marcu 2000 
– Roku Jubileuszowym, która była zawsze wielkim marzeniem Jana Paw-
ła II. Podczas spotkania z wiernymi w Rio de Janeiro w Brazylii zdjął z palca 

Jan Paweł II, fot. Shutterstock
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papieski pierścień i ofiarował go ubogim. W czasie zagranicznych podróży za-
wsze przemawiał w języku narodów, które odwiedzał. Jego niespełnionym pra-
gnieniem była pielgrzymka do Rosji.

Misyjne powołanie Kościoła rozważał w  encyklice Redemptoris Missio 
(Misja Chrystusa Odkupiciela, 1990) wydanej z  okazji 25. rocznicy dekretu 
soborowego Ad gentes. Jan Paweł II odbył także prawie 150 podróży po Wło-
szech, a w Rzymie odwiedził ponad 300 parafii. 

W trzecie tysiąclecie

Papież jako strażnik depozytu katolickiej wiary potwierdzał i  wykładał nie-
naruszalne zasady Kościoła i  wskazywał na odstępstwa. Za jego pontyfikatu 
ukazał się Katechizm Kościoła Katolickiego, wydany w 30. rocznicę rozpoczęcia 
Soboru Watykańskiego II. Jan Paweł II podtrzymał tradycję Kościoła katolic-
kiego, zgodnie z którą duchowni pozostają w celibacie. Stanowczo stwierdził, 
że Kościół nie ma władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom i doktryna 
ta „powinna być uważana za należącą do depozytu wiary”. 

Natomiast w  deklaracji Dominus Iesus (O  jedyności i  powszechności 
zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła) potwierdził, że „poza Kościołem nie 
ma zbawienia”. W  encyklice Ecclesia de Eucharistia (O  Eucharystii w  ży-
ciu Kościoła, 2003) Ojciec Święty przypomniał prawdę o ofiarniczym cha-
rakterze Eucharystii, krytycznie oceniając rozumienie jej jako braterskiego 
spotkania czy wspólnej uczty. Z kolei w wydanym dokumencie dotyczącym 
spowiedzi – list apostolski Misericordia Domini (Zmiłowanie Pańskie), papież 
skrytykował szerzące się w  niektórych kręgach tendencje do umniejszania 
znaczenia sakramentu pokuty i pojednania. Jan Paweł II napisał, że spowiedź 
powinna odbywać się w  konfesjonale, a  penitent winien wyznać nie tylko 
grzechy ciężkie, ale i powszednie. 

W  niespełna kilka lat po objęciu Stolicy Piotrowej Ojciec Święty musiał 
rozwiązać sprawę pogłębiającego się rozłamu i doktrynalnych herezji mających 
miejsce w  łonie Kościoła holenderskiego. Kolejnym problemem były poglądy 
głoszone przez niektórych teologów katolickich. W 1979 roku Hans Küng, pro-
fesor z niemieckiej Tybingi, otrzymał zakaz szerzenia swoich idei pod szyldem 
teologa katolickiego po tym, jak w swoich pismach odrzucił dogmat o papieskiej 
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nieomylności. Za nieortodoksyjne poglądy i gorszące zachowanie papież zawiesił 
w czynnościach kilku kościelnych hierarchów, m.in. francuskiego biskupa Jacquesa 
Gaillota, ordynariusza diecezji Evreux, otwarcie kwestionującego prawdy wiary, 
zwłaszcza te dotyczące porządku nadprzyrodzonego oraz wyrażającego niezgodne 
z moralnością katolicką poglądy w sprawie etyki seksualnej. 

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II doszło także do schizmy francuskiego 
arcybiskupa tradycjonalisty Marcela Lefebvre’a, który po wyświęceniu kilku no-
wych biskupów zerwał jedność z Kościołem.

Jan Paweł II wprowadził Kościół w  trzecie tysiąclecie. Bullą Incarnationes 
Mysterium (Tajemnica Wcielenia, 1998) ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000. 
Rozpoczął jego obchody przez symboliczne otwarcie drzwi świętych w bazyli-
ce św. Piotra, 24 grudnia 1999 roku. Na zakończenie Roku Świętego w liście 
apostolskim Novo millennio ineunte napisał: „Idźmy naprzód z nadzieją! Nowe 
tysiąclecie otwiera się przed Kościołem niczym rozległy ocean, na który mamy 
wypłynąć, licząc na pomoc Chrystusa”.

Mając szczególne umiłowanie do modlitwy różańcowej – „Różaniec towarzy-
szył mi w chwilach radości i doświadczenia (...) To modlitwa, którą bardzo uko-
chałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem” – na 
początku 25. roku pontyfikatu Ojciec Święty ogłosił Rok Różańca Świętego. Wy-
dał wtedy list apostolski Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Najświętszej Maryi 
Panny), w którym do tradycyjnych trzech części tej modlitwy dodał czwartą, za-
wierającą tajemnice światła, nawiązującą do publicznej działalności Chrystusa. 

Jan Paweł II zwracał się do wiernych nie tylko w oficjalnych dokumentach, 
ale przybliżał swe myśli i rozważania w książkach. W wielu językach ukazały się 
Przekroczyć próg nadziei, Dar i tajemnica, Wstańcie! Chodźmy!, Pamięć i tożsamość. 
W młodości pisał dramaty – Przed sklepem jubilera – oraz poezje. Mimo dekla-
racji, że to zamknięty rozdział jego życia, w 2003 roku wydał Tryptyk Rzymski, 
poetyckie wyznanie wiary.

Święty papież

W czasie swego pontyfikatu Jan Paweł II spotykał się z ludźmi różnych kul-
tur i  religii. Zawsze upominał się o prawa najuboższych i  cierpiących. Tym 
samym, w dosłowny sposób wypełnił misję głoszenia Ewangelii. Jego śmierć 
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stanowiła kolejną milczącą lekcję podążania wiernie za Chrystusem i zjed-
noczyła cały świat na modlitwie. Kiedy Papież odchodził, na placu św. Piotra 
przed Bazyliką Watykańską zebrały się tłumy wiernych. Ludzie gromadzili 
się także w kościołach na całym świecie, aby modlić się za Papieża. Jan Pa-
weł II odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Była 
to pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Maryi, której Papież za-
wierzył całe życie. Była to także wigilia Święta Miłosierdzia Bożego, które 

Podczas pogrzebu Jana Pawła II wiatr przerzucał kartki Pisma Świętego 
położonego na trumnie, 8 kwietnia 2005, źródło: AFP
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ustanowił, wypełniając prośbę przekazaną przez Chrystusa siostrze Fausty-
nie Kowalskiej w jej objawieniach. 

Śmierć Papieża napełniła prawie wszystkich wielkim smutkiem, ale zara-
zem nadzieją, bo Jan Paweł II pokazał, że odejście z tego świata nie jest koń-
cem, ale przejściem do nowego życia. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 27 lat i był 
jednym z najdłuższych w historii. Wkrótce po śmierci zaczęto też nazywać pa-
pieża Jana Pawła II Wielkim i mówić, że był święty. Bardzo szybko został też 
ogłoszony błogosławionym. Stało się to 1 maja 2011 roku w Święto Miłosier-
dzia Bożego, a  trzy lata później, 27 kwietnia 2014 roku, Jan Paweł II został 
ogłoszony świętym. 

Przez całe swoje życie Karol Wojtyła – jako ksiądz, biskup i  w  końcu 
Ojciec Święty – przybliżał ludzi do Boga. W czasie jednej z pielgrzymek do 
Polski powiedział, że przyszłość człowieka, narodu, czyli wszystkich nas, przy-
szłość państwa, ale także Europy i świata zależy od dziesięciu prostych słów. 
Zapisano je w Dekalogu, czyli przykazaniach danych ludziom przez samego 
Boga. Oto one: 

„Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca twego i twoją matkę.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa.
Nie pożądaj żony bliźniego twego.
Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest”. 
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Koniński Ludwik Karol 137
Konopczyńska-Sobolewska Romana 318
Konopnicka Maria 263
Konrad Kędzierzawy 33
Konrad Mazowiecki 34, 53
Konrad von Jungingen 65
Konstanty, książę 164
Kopański Stanisław 345
Korniłowicz Władysław 452
Korsak Samuel 136
Korwin Maciej 79
Korybut książę nowogrodzki 64
Korzeniewski Alojzy 113 
Kossak Jerzy 325
Kossak Juliusz 182, 252
Koszutski Stanisław 348
Kościałkowski Marian 314
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Kościuszko Ludwik Tadeusz 141
Kościuszko Tadeusz 132, 141-149, 153, 155,  

160, 170
Kot Stanisław 351
Kotarbiński Józef 249 
Kotlarczyk Mieczysław 476 
Kowalska Faustyna św. 6, 276, 327-333, 486, 491
Kowalska Helena, zob. Kowalska Faustyna
Kowalska Marianna 327
Kowalski Adam 305
Kowalski Leon 241
Kowalski Stanisław 327
Kozal Michał bp 453
Koźmiński Karol 302
Kożuchowski Stanisław 136 
Krajewski Rafał 175 
Krasicki Ignacy 133
Krasiński Zygmunt 200, 270
Kraszewski Józef Ignacy 240, 249 
Krawczyński Marian 390
Kret Józef 296
Królikowska Halina 343
Królikowski Edward 229 
Kruczkowski Łukasz 183
Krym Girej 121 
Krynicki Władysław bp 274, 275
Krystyna królowa szwedzka 126
Kryże Roman 391 
Krzyżanowski Adam 233
Kubik Ludwik 405
Kucharzewski Jan 259
Kukiel Marian 119, 299, 337
Kula Leon 305 
Kula Lis Leopold 295-305
Kumaniecki Kazimierz 233
Küng Hans 488 
Kurtyka Janusz 401, 406
Kurzenicki Ignacy 136 
Kusztelan Józef 219
Kutrzeba Franciszek 403
Lambert 14
Langiewicz Marian 180, 239
Laureo Lauri 444
Lazarowicz Adam 405, 406, 409

Lechoń Jan 138
Ledóchowska Urszula św. 486
Ledóchowski Mieczysław 215, 217
Ledóchowski Włodzimierz 117
Lefebvre Marcel 489
Leja Stanisław 381
Lelewel Joachim 149, 165
Lenin Włodzimierz 116, 271
Leo Juliusz 263
Leon XIII 242, 428 
Leopold I 122, 124
Leszczyńska Stanisława, zob. 

Zembrzycka Stanisława 367-373
Leszczyńska Sylwia 368 
Leszczyński Bronisław 368
Leszczyński Henryk 368 
Leszczyński Stanisław 368
Leszek 11
Leszek Biały 34
Leszek Czarny 53
Leszczyński Stanisław 131
Leszkowicz Wiktor 422 
Leś Aleksander 378, 379
Lewandowski Czesław 185
Libelt Karol 214
Liguorie Alfons Maria, św. 357
Lipiński Wacław 296, 297
Loyola Ignacy św. 357
Lubomirski Jerzy 119, 120 
Lubomirski Marcin 137
Lubomirski Stanisław 130
Lucciani Albino, zob. Jan Paweł I 
Ludwik Maria Grignion de Monfort 357
Ludwik Węgierski 56, 63, 66, 85
Luksemburgowie 56
Lusignan Piotr de 56
Łapiński Czesław 391-393
Łaskarzyc Andrzej 72
Łebkowski Tomasz 318
Łętowski Stanisław 136
Łuszczkiewicz Władysław 238 
Łyskowski Mieczysław 219
Łytkowscy 397
Łytkowski Jerzy 397
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Macharski Franciszek 462, 463
Maciejewski Wacław 367 
Maciołek Józef 405
Mackiewicz Józef 353
Majski Iwan 349
Maksymilian II 85
Maksymilian III Habsburg 90, 91, 103 
Malchus 14
Malczewski Jacek 182
Malinowski Bolesław 422
Małkowski Andrzej 296, 309, 336
Marchocki Mikołaj 106
Marcin IV 48
Marcin V 74
Marcinkowski Karol 210, 212, 214
Marek Aureliusz 157
Maria Teresa 151
Marmaggi Francesco 431 
Marto Hiacynta św. 486 
Maryański Witalis 215
Masaryk Tomasz 257
Matejko Edmund 238, 239
Matejko Franciszek 238
Matejko Jan 138, 152, 237-245 
Matejko Kazimierz 239 
Matejko Zygmunt 238
Matka Teresa z Kalkuty 372, 486
Matthaus Dresser 83
Matuszewski Ignacy 303
Mazur Jan „Piast” 396
Mazur Mieczysław 398
Mączyński Czesław 289
Mehmed Ali Agca 481
Mehmed Gerej 125
Mehoffer Józef 243
Melchior Grodziecki 486
Mendel Janina „Wicher”, „Kapitan Miła” 415 
Mengele Josef 369, 370, 372
Merten Erich 342
Merz Emil 422 
Metody 14
Metternich Klemens 165
Micewski Andrzej 457 
Michael Dziewulski 379

Michalik Józef abp 375, 381, 382
Mickiewicz Adam 138, 189, 200, 243, 272
Mielecka Elżbieta 96
Mielecki Mikołaj 96
Mielżyński Maciej 211 
Mieszko I 9-15 
Mieszko II 26
Mieszko III Stary 20
Mieszko książę raciborski 36
Mieszko Mieszkowic 14
Mieszko Otyły 34, 37
Mikołaj I 164, 165
Mikołajewska Helena 397 
Mikołajewska Jadwiga 397
Miłkowski Zygmunt 280
Mlada-Maria 14
Modrzejewska Helena 182, 250, 261
Mokronowski Stanisław 155
Mokrzycki Mieczysław abp 235
Molla Gianna Bereta św. 486
Mońko Ryszard 392
Morando Bernard 88
Morkow Herkules 153 
Mościcki Ignacy 187, 305, 403, 446
Motty Apolonia 208
Motty Jan 207
Motty Marceli 207
Motty Walentyna 208
Mórawski Cezary 174
Müller Heinrich 343
Murad Girej 122
Murat Joachim 155
Myszkowski Piotr 84
Nanker bp 55
Napoleon Bonaparte 149, 151, 155, 

156, 162, 163, 270, 335
Narutowicz Gabriel 314, 336
Nawojski Edward 379
Nepos Korneliusz 142 
Niemcewicz Julian Ursyn 132, 135, 247
Niemczak Wiktoria, zob. Ulma Wiktoria 
Niewiadomski Eligiusz 336
Nizio-Narski Kazimierz 398
Norblin Jean-Pierre 160 
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Norwid Cyprian Kamil 200 
Nowak Anatol 432
Nowak Andrzej 44, 272 
Nowak Edward abp 381
Nowak Paweł „Grot” 341
Nowakowski Leon „Liga” 388
Nowakowski Wacław 183
Nowosilcow Mikołaj 164
Nowowiejski Feliks 263
Obuchowicz Danuta, zob. 

Siedzikówna Danuta „Inka”
Obuchowicz Stefan 396
Ochorowicz Julian 249 
Oda 14
Odrowąż-Pieniążek Jan 93
Oktryk 17 
Okulicki Leopold „Niedźwiadek” 421
Olechnowicz Antoni „Pohorecki” 406 
Olendzki 250
Oleśnicki Zbigniew 74, 77, 78, 79, 80
Opizon 30
Oppman Artur (Or-Ot) 287, 318
Oraczewski Feliks 136 
Orda Napoleon 138, 142 
Orzechowski Stanisław 248 
Orzeszkowa Eliza 170 
Ossolińska Anna 85
Ostrowska Maria, zob. Pilecka Maria 
Otto III 14, 21, 22
Otton I 12
Otton II 14, 18
Otton Wittelsbach 56
Ożóg Krzysztof 74
Paderewski Ignacy Jan 234, 256, 

259-267, 284, 431
Papczyński Stanisław, św. 124
Paskiewicz Iwan 169
Paszkiewicz Marian 274
Paweł I 148
Paweł VI 364, 478
Pawlikowski Józef 148
Pelczar Józef Sebastian św. 442, 486 
Perl Feliks 271
Petrykiewicz Antoni 291

Pęczkowski Antoni 136
Pfani 369
Piast 10 
Piastowie 11, 17, 26, 30, 31, 38
Piattoli Scipion 160 
Pikielówna Anna 170
Pilecka Maria zob. Ostrowska Maria 386, 389
Pilecka Zofia 387, 392
Pilecki Andrzej 387
Pilecki Józef 385
Pilecki Witold 385-393
Piłsudska Aleksandra, zob. Szczerbińska 

Aleksandra 275, 305
Piłsudska Jadwiga 275
Piłsudska Maria 271, 280
Piłsudska Wanda 275
Piłsudski Bronisław 270
Piłsudski Józef 86, 114, 177, 234, 

256, 265, 269-277
Piłsudski Józef Wincenty 270
Pio św. 486
Piotr I 135 
Piotrowin 26
Piotrowski Antoni 182
Piotrowski Grzegorz 471
Pióro Stanisław „Emir” 413, 416 
Piramowicz Grzegorz 160 
Piskor Tadeusz 340
Pius IX 113, 486
Pius X 428
Pius XI zob. Ratti Achille 324, 360, 443, 445, 446
Pius XII 113, 116, 117, 454, 477
Piwnik Jan „Ponury” 420
Pluciński Marian „Mścisław” 396
Podhorecki Bonawentura 285
Pogorzelski Leopold 182
Połońska Józefa 189
Pompile Bazyli 359
Poniatowski Andrzej 151
Poniatowski Józef 145, 151-157, 160, 163
Poniatowski Stanisław August 132, 

135, 144, 151-153, 155, 160
Poniński Adam 136, 137
Popiel 10 
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Popiełuszko Jerzy (Alfons) bł. 462, 465-473
Popiełuszko Marianna 465, 467, 472
Popiełuszko Władysław 465
Popławski Jan Ludwik 280, 281
Portici Wincenty de 94
Possevino Antonio 89
Potoccy 183 
Potocki Maurycy 239
Potworowski Gustaw 211
Praniewicz Tomasz 167
Prażmowski Adam 228, 231
Prędota z Białaczowa 28
Prus Bolesław 249 
Prusak Marian 399 
Pryliński Tomasz 243
Przemysł II 48, 49, 50 
Przemysł Ottokar I 33
Przemyślidzi 50 
Przyborowski Walery 204
Przyboś Stefan 297
Przybylski Karol 174
Pusłowski Wandalin 141
Putek Kazimierz „Zworny” 404
Puzyna Jan 205
Quattrocchi Alojzy Beltrame 486
Quattrocchi Maria Beltrame 486
Raczyński Edward 212
Radoszewski Michał 136 
Radzim Gaudenty 18, 19, 20, 22
Radziwiłł Albrycht 96
Radziwiłł Antoni 208
Radziwiłł Bogusław 112
Radziwiłł Jerzy 95, 96
Radziwiłł Krzysztof „Piorun” 88
Radziwiłł Mikołaj „Czarny” 96
Radziwiłł Mikołaj „Rudy” 88
Radziwiłł Mikołaj „Sierotka” 96
Radziwiłł Stanisław 96
Radziwiłłowa Luiza 208
Radziwiłłówna Krystyna 87
Radziwiłłówna Wanda 208
Raiffeisen Fryderyk W. 228
Rakowicz Franciszek 219
Ratisbonne Alfons 359

Ratti Achille, zob. Pius XI
Redzej Jan „Janek” 388 
Rej Mikołaj 248
Rem Jan, zob. Urban Jerzy 
Reymont Władysław 234, 281
Reytan Dominik 135
Reytan Józef 139
Reytan Tadeusz 135-139
Reytanowa Alina 139
Reytanowa z Wołodkowiczów Weronika 135
Rochebrune Franciszek 180
Romain Rolland 256
Romer Eugeniusz 233
Roosevelt Teodor 261
Rosen Jan Henryk 324
Rowecki „Grot” Stefan 335-343, 387, 435
Różański Józef 390
Rua Michał 442
Rutkowska Luba 396 
Ryba Tadeusz „Jeleń” 414, 416 
Rybak Józef 335, 339
Rydel Lucjan 318
Rydz Śmigły Edward 302, 339
Rzepka Józef 405, 406, 409
Rzewuski Henryk 138 
Rzewuski Paweł 202, 204
Rzewuski Seweryn 153
Rzewuski Walery 239
Sala Aleksandra 308
Salawa Aniela bł. 486
Salomon Maria 371
Salvator da Horta św. 116
Sapieha Adam Stanisław 427
Sapieha Adam Stefan 427-437, 448, 476
Sapieha Lew 104 
Sapieżyna z Sanguszków Jadwiga 427
Sarbiewski Maciej Kazimierz 130
Sawicki Franciszek 400 
Selmanowicz Feliks „Zagończyk” 399, 401
Serafiński Stanisław 239
Serafiński Tomasz „Lisola” 387 
Sęczykowski Franciszek 142 
Sforza Bona 239
Sicco 20
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Siedzik Aniela 395 
Siedzik Wacław 395 
Siedzik Wiesława 395
Siedzik z Tymińskich Eugenia 395 
Siedzikowie 395
Siedzikówna Danuta „Inka” 395-401
Siemieński Lucjan 182
Siemiradzki Henryk 182
Siemomysł 10, 11 
Siemowit 10, 11
Sieniawska Katarzyna 96
Sienkiewicz Aniela 247
Sienkiewicz Helena 247
Sienkiewicz Henryk 96, 182, 247-257, 

261, 272, 289, 290, 385, 431
Sienkiewicz Henryk Józef 256
Sienkiewicz Jadwiga 256
Sienkiewicz Józef 247
Sienkiewicz Kazimierz 247
Sienkiewicz Maria 247
Sienkiewicz Zofia 247
Sienkiewiczowa z Cieciszowskich Stefania 247 
Sienkiewiczowie 247
Siepak Elżbieta 329
Sieradzccy 390
Sikorski Władysław 267, 312, 341, 349, 351
Simon 210
Sirko Iwan 121
Skarga Piotr 42, 93-101, 248
Skibiński Franciszek 425
Skiergiełło 64
Skorupka Adam 317
Skorupka Ignacy 317-325
Skorupka z Pomińskich Eleonora 317
Skorupkowie 317
Skubiś Ireneusz 235
Sławnik 17
Sławnikowicowie 17, 18
Słowacki Juliusz 200, 270, 272, 465
Słowikowski Mieczysław 319
Słucka z Tęczyńskich Katarzyna 97 
Smolka Stanisław 228, 243
Sobiescy 274
Sobieski Jakub 120
Sobieski Marek, brat Jana 120

Sobieski Marek, dziad Jana 120
Sobieska Marysieńka 126 
Sobiesław 19
Sojczyński Stanisław „Warszyc” 423 
Sokolnicki Michał 157
Sopoćko Michał bł. 276, 330
Sopuch Stanisław 101 
Sosnkowski Kazimierz 272, 274, 305, 341
Sporenberg Jakob 424, 425
Stablewski Florian 218, 222
Stachiewicz Piotr 252 
Stachiewicz Wicz Julian 301
Stalin Józef 349, 350
Stanisław ze Skarbimierza 71
Stanisław ze Szczepanowa 25-31, 

49, 55, 64, 68, 78, 80, 81
Stańczyk 242
Starhemberg Rüdiger von 122
Starowolski Szymon 238
Stattler Wojciech Korneli 238
Stefczyk Franciszek 220, 227-235
Stefczyk Franciszek ojciec 227 
Stein Wawrzyniec 228
Stojałowski Stanisław 309
Strzeżysława 17
Styka Jan 252
Sucecki Ignacy 136 
Suła Lambert 26
Sułkowski Adam 208
Surius Wawrzyniec 95
Surzycki Stefan 235
Suszyński Władysław 466
Suttner Bertha von 253
Sygietyński Antoni 182
Sylwester II 19, 21
Szafraniec Jan 74
Szajna Stanisław „Orzeł” 416
Szallowie 377, 378, 379
Szamarzewski Augustyn 219
Szczepanowski Stanisław 228
Szczerbińska Aleksandra, zob. Piłsudska  

Aleksandra
Szendzielarz Zygmunt „Łupaszka” 

395, 396, 399, 406
Szujscy 169
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Szujski Dymitr 90, 105
Szujski Józef 239
Szwagrzyk Krzysztof 401
Szweda Konrad 362 
Szwernicki Krzysztof 194
Szylar Franciszek 380
Szymaniak Władysław 416
Szymański Michał 422
Szyszko-Bohusz Adolf 432
Ślegielski Wincenty 130
Śmietański Piotr 392, 409
Świerczewski Eugeniusz „Gens” 342 
Świętochowski Aleksander 182, 249
Świętopełk Mieszkowic 14
Świnka Jakub 47-51
Tarło Jan 130
Tarnowski Jan Krzysztof 96
Tarnowski Stanisław 245 
Tavani Dominik 359
Temudżyn 35
Teodoryk 14 
Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein 486 
Teresa od Dzieciątka Jezus św. 357
Thietmar z Merseburga 12, 13, 22 
Thomsen Harro 343
Thorvaldsen Bertel 157 
Toczyski Józef 175 
Tokarzewski Marian 274
Tomasz á Kempis 392
Tomasz bp wrocławski 48
Tomziński Jerzy 455
Traugutt Romuald, zob. Czarnecki 

Michał 169-177, 191, 273
Trauguttowa Kościuszko Antonina 170 
Trauguttowa z Błockich Alojza 169
Trąba Mikołaj 72
Trojanowski Mieczysław „Ryś” 337
Tyfon 181
Tymiński Brunon 397
Tymoleon z Koryntu 142 
Tymowski Jan 136
Tyszkiewicz Benedykt 240
Uchański Jakub 85
Udalryk z Augsburga 14

Uljanow Aleksander 271
Ulma Antoś 377, 380
Ulma Basia 376, 380
Ulma Franuś 377, 380
Ulma Józef  377, 380
Ulma Marysia 377, 380
Ulma Stasia 376, 380
Ulma Wiktoria, zob. Niemczak Wiktoria 377, 380
Ulma Władziu 376, 380
Ulmowie 375-383
Ulryk von Jungingen 68
Unger 21
Urban Jerzy, zob. Rem Jan 470 
Urban V 60
Urban VI 64
Valle Andrzej della 359
Wacław I 36
Wacław II 49, 50, 53
Wacław ks. cieszyński 79
Wajsblech Benjamin 422 
Walenta Magdalena 97 
Waligórski Aleksander 171 
Wałach Stanisław 416
Wałęsa Lech 461
Wańkowicz Melchior 302, 303 
Warszewicki Stanisław 95
Wasyl IV Szujski 105, 107
Waszyngton Jerzy 143, 144
Wawrzecki Stanisław 391
Wawrzyniak Piotr 217-225 
Wegner Leon 215
Weiss Wojciech 241
Wenzel płk 424
Werszowcowie 18
Wicek 183
Wieliczko Henryk „Lufa” 397
Wierzynek Mikołaj 56
Wilde Erich 379
Wilhelm Habsburg 63, 64
Wilhelm II 252
Willigis św. 18
Wilson Thomas Woodrow 264
Wincenty Kadłubek 27, 28, 41-45
Wincenty z Kielczy 25
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Witkiewicz Stanisław 182, 237
Witkowski Andrzej 471
Witold ks. grodzieński 64, 78
Witos Wincenty 267, 285 
Wittig Edward 305
Wiwulski Antoni 263
Władysław III Warneńczyk 78, 79
Władysław IV Waza 98, 107, 120
Władysław II Jagiełło 63-69, 78
Władysław I Łokietek 30, 49 -51, 53-61, 63, 238
Władysław Opolczyk 65, 66
Władysław z Gielniowa bł. 114, 115
Włodek z Dołęgów 71
Włodkowic Paweł 71-75
Włodzimierz książę kijowski 64
Włostowic Piotr 41
Wojciech Drelicharz 43
Wojciech Sławnikowic św. 17-23, 49, 78, 456
Wojciechowski Stanisław 257, 347
Wojna Benedykt 97 
Wojtyła Edmund 476
Wojtyła Karol ojciec 476 
Wojtyła Karol zob. Jan Paweł II
Wojtyła z Kaczorowskich Emilia 476
Wojtyłowie 475
Wolff Henry W. 220
Wolimir bp lubuski 48
Wolińska Helena 422
Wołodkowicz Felicjan 135
Wołodkowicz Tadeusz 136
Wołonciej Stanisław „Konus” 396 
Wołujew Hrehor 105 
Woroncow Aleksander 162 
Woronicz Janusz 167
Woroniecki Jacek 247
Wujek Jakub 96
Wyczółkowski Leon 182
Wysocki Szymon 93
Wyspiański Stanisław 243
Wyszyński Stefan kard. 42, 129, 177, 

364, 437, 448, 451-463

Zabarella Franciszek 71
Zagórska Aleksandra 287
Zagórski dr 287, 291
Zajączek Józef 164
Zaleski Józef Bohdan 251
Załuski Andrzej Chryzostom 127
Załuski Józef Andrzej 131
Zambrzycka Henryka 367
Zambrzycka Stanisława zob. 

Leszczyńska Stanisława
Zambrzycki Henryk 367
Zambrzycki Jan 367 
Zambrzycki Stanisław 367
Zamoyska Halszka 88
Zamoyski Jan Sariusz 83-91, 103, 106 
Zamoyski Stanisław 83, 84
Zamoyski Władysław 167, 200
Zapolya Jan Zygmunt 86
Zaremba Józef 136 
Zawilski Apoloniusz 424, 425
Zbaraski Janusz 88
Zbierzchowski Henryk 291
Zborowski Jan 88, 107
Zborowski Samuel 90
Zebrzydowski Mikołaj 98, 104
Zgorzelski Władysław 348
Zygarowicz ks. 381
Zyblikiewicz Mikołaj 241
Zygmunt August 84, 85, 94
Zygmunt III Waza 90, 91, 97, 98, 104, 105, 107 
Zygmunt król Danii 56
Zygmunt Luksemburski 72, 74
Zygmunt Stary 79, 86, 105
Żdanowicz Anton 112 
Żebrowski ks. senator 277
Żeligowski Lucjan 386
Żółkiewski Stanisław 103-109, 119, 120
Żukow Gieorgij 350
Żuliński Roman 175 
Żylińska Regina „Regina” 398
Żytkiewicz 299
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